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Dedico este estudo a todos os editores de
revistas científicas que, em meio ao incansável
e dinâmico trabalho editorial para atender os
critérios Qualis Periódicos em busca de
reconhecimento no campo, muitas vezes não
têm tempo para refletir sobre as relações que
os cercam. Que de nossas discussões nasçam
novas reflexões no sentido de contribuir para o
entendimento da luta dos editores, sobretudo,
os das áreas de Humanas.
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RESUMO

Entender o contexto editorial característico de uma revista estratificada como A1 da área de
educação e como ela se posiciona dentro do campo acadêmico em busca e na manutenção da
legitimidade é o nosso principal objetivo neste trabalho. Para isso, escolhemos a publicação
Educação em Revista, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais
como nosso objeto de estudo. Para isso, nos dedicamos à compreensão do campo acadêmico,
ou seja, o ambiente social em que tramitam os periódicos, com suas regras e disposições em
jogo. Na contextualização dessa temática, observamos o surgimento da política de avaliação
da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) junto aos
programas de pós-graduação, para o qual utilizamos os Planos Nacionais de Pós-graduação na
perspectiva da avaliação e em seguida traçarmos a criação e o funcionamento dos critérios
para classificação das revistas. Com base em documentos disponíveis em sites de órgãos
oficias, refletimos sobre quais as exigências para que um periódico se insira e seja legitimado
dentro do campo acadêmico, bem como resgatamos o surgimento desses periódicos para o
avanço do conhecimento. A partir daí, numa coleta de dados documental aliada às entrevistas
com editores, nossa pesquisa analisa algumas das estratégias que a Educação em Revista
utilizou ao longo dos anos para iniciar-se e consolidar-se dentro do campo acadêmico, bem
como, para manter-se como publicação A1 da Educação. Concluímos o trabalho com a ideia
de que o periódico, como agente do campo, está totalmente condicionando a suas regras, uma
vez que o Qualis Periódico as traduz de forma clara. Foi possível observamos que a busca
pela legitimidade ou reconhecimento entre os pares, uma das características desse campo,
passa pela aquisição de valor simbólico, capitais científicos puros/técnicos e sociais/políticos,
bem como pelos habitus de todos os envolvidos no processo e suas disposições ou estratégias.

Palavras-chave: Campo acadêmico; Qualis Periódico da Educação; estratégia; Educação em
Revista.

ABSTRACT

Understanding the characteristic editorial context of a magazine from the education area
classified as A1 and how it is positioned within the academic field in seeking and maintaining
legitimacy is our main objective in this piece of work. In order to do so, we chose the
publication Educação em Revista (Education in Magazine) from the Faculty of Education of
the Federal University of Minas Gerais as our object of study. In what followed, we devoted
ourselves to the understanding of the academic field, that is, the social environment through
which journals are carried out, taking into account its rules and the provisions at stake. In
what concerns the context of this subject area, we observed the emergence of the evaluation
policy of CAPES (Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel)
regarding the programs of postgraduate diplomas, for which we used the National Plans of
Postgraduate Diplomas in the evaluation perspective, and then traced the creation and
functioning of the criteria for classifying magazines. Based on documents available in
websites of official bodies, we reflected upon the requirements for a journal to enter and to be
legitimized within the academic field, and retrieved the emergence and of these journals for
the advance of knowledge. Taking that into account, through a documentary data collection
coupled with interviews with editors, our research analyzes some of the strategies that
Educação em Revista used over the years to come forth and to consolidated itself within the
academic field, as well as to keep itself as a A1 publication of Education. We conclude the
work with the idea that the journal, as field agent, is completely conditioning its rules, given
that the journal Qualis translates them clearly. It was possible to observe that the search for
legitimacy or recognition among peers, one of the features of this field, involves the
acquisition of symbolic value, pure/technical and social/political scientific capital, as well as
of the habitus of all of those involved in the process and their provisions or strategies.

Key-words: Academic field; Qualis Education Journal; strategy; Educação em Revista.
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INTRODUÇÃO

Publicar transformou-se nas últimas décadas em uma grande preocupação no meio
acadêmico. As exigências da CAPES1 (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior) quanto à publicação para profissionais especialistas, mestres, doutores e pósdoutores passaram a ser questão de sobrevivência na academia diante da necessidade de
avaliação dos programas de pós-graduação e da corrida internacional em busca do
conhecimento. A produção científica compõe os currículos lattes do profissional e deve ser
devidamente comprovada quando necessário, por exemplo, em concursos públicos para o
provimento de cargos de professores, além de relacionada no Coleta Capes2. Na mesma
perspectiva, a criação e manutenção de periódicos de qualidade também têm buscado atender
às exigências da CAPES. Além de enriquecer o debate acadêmico e fomentar a interlocução
de pensamentos e ideias entre diversas instituições, grupos de pesquisa e áreas de
conhecimento, com os periódicos, as instituições de ensino superior conseguem uma melhor
qualificação para seus programas de pós-graduação, aos quais frequentemente o periódico
está vinculado.
Ter revistas de qualidade e bem classificadas pela CAPES, assim como ter textos
aceitos para serem publicados nessas revistas são grandes desafios buscados por editores e
autores no meio acadêmico. Nossa experiência em editora universitária permite-nos verificar
essa realidade e busca constante. Nos últimos quatro anos, temos nos dedicado a revisar
publicações científicas, dentre elas os periódicos de responsabilidade da Editora Universidade
do Estado de Minas Gerais. Mais precisamente, a partir de 2010, nossa atuação como
coordenadora dessa editora nos permitiu assessorar os editores e acompanhar de perto seus
trabalhos. Assim, percebemos que divulgar a revista para a captação de artigos, fazer tramitar
os textos até se chegar à fase de editoração e atualizar-se constantemente devido à
dinamicidade da circulação da informação - comprovada pela grande quantidade de revista
eletrônica disponível no Brasil - são tarefas que exigem do editor mais do que dedicação e
competência.
Esse trabalho incansável dos editores para alcançar e manter a qualidade das
revistas tem se tornado tema de discussões entre os pesquisadores de todo o Brasil. Nesse
mesmo raciocínio, percebemos que o esforço dos autores não é diferente, eles representam o
1

Pela importância da sigla CAPES no nosso trabalho, optamos por utilizá-la sempre com todas as letras em
maiúsculo, apesar de gramaticalmente a grafia certa ser Capes.
2
Coleta Capes é um sistema informatizado que auxilia na avaliação da Capes, coletando informações sobre os
cursos pós-graduação stricto e lato sensu.
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outro extremo, sua necessidade de publicar, bem como as dificuldades também são crescentes
no mundo acadêmico, uma vez que o número de periódicos também aumenta as exigências
para publicar. As revistas melhor classificadas recebem uma demanda grande de texto, mas
nem todos chegam a se quer passar pelo trâmite de aceitação, pois quanto maior a
classificação, mais exigente é a revista e mais difícil conseguir publicar nela.
Nesse contexto de valorização dos meios de divulgação da pesquisa e de aumento
do número de periódicos científicos no país - marcados pelas noções de dinamicidade e
inovação científica - surgiu a classificação Qualis Periódicos, que avalia as revistas que
publicam textos de profissionais envolvidos com programas de pós-graduação em: A1, A2,
B1, B2 dentre uma escala que vai até B5 em diversas áreas do conhecimento 3. Para se
qualificarem, os periódicos buscam textos de qualidade, dentre outros requisitos técnicos. E
para publicarem, os profissionais buscam periódicos de melhor avaliação, o que nem sempre é
possível devido às grandes exigências dos editores e conselhos editoriais diante da grande
demanda de periódicos com qualificações mais altas. Assim, vemos sobressair dois lados
envolvidos no processo editorial da revista: para se qualificarem, os editores, através de
políticas editoriais exigentes, buscam se adequar às exigências da CAPES e procuram
desenvolver estratégias que levem os periódicos a serem bem classificados. Do outro lado,
para publicarem, os profissionais buscam periódicos de melhor avaliação. Essa situação revela
um ciclo cujos precedentes são marcados por um sistema e uma política de avaliação
complexa e globalizada, que se inicia nos programas de pós-graduação.
Assim, surgem as reflexões que ora propomos como resposta ao problema: Qual o
contexto editorial característico de uma revista estratificada como A1 da área de educação e
como ela se posiciona dentro do campo acadêmico? Para isso, buscaremos entender o
contexto que envolve a produção dos periódicos: a política de avaliação da CAPES e os
critérios para classificação das revistas. Assim, refletiremos sobre como as revistas se
colocam dentro do campo acadêmico, no jogo de relações de poder, como os critérios para
avaliação de revistas refletem as disputas desse campo, como as revistas buscam lidar com
esses critérios e como foram se constituindo os processos editoriais da publicação ao longo da
trajetória. A partir daí, nossa pesquisa se propõe a analisar algumas das estratégias de criação,
consolidação de uma revista dentro do campo acadêmico, bem como sua manutenção como
publicação A1 da Educação.
3

Pelo sistema Qualis, da Capes, os periódicos são classificados quanto ao âmbito de circulação - internacional,
nacional ou local - e quanto à qualidade de conteúdo e técnica. Os critérios para a classificação são atualizados
por comissões específicas de cada área do conhecimento e podem ser observados no WebQualis:
<http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaCriterio2004.faces>.
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Para percorrermos o caminho deste nosso estudo, definimos o nosso objeto de
estudos: a publicação Educação em Revista, do Programa de Pós-Graduação em Educação
Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas
Gerais. Para isso utilizamos alguns critérios, a saber: Revistas de origem na Educação;
estratificação A1, mas publicada em português, já que, por se internacional, boa parte das
revistas A1 publicam em inglês; vínculo com programa de pós-graduação; facilidade de
acesso pela localização geográfica, sendo a Educação em Revsita aquela que melhor atenderia
nossos critérios de escolha com sede mais próxima da nossa região.
Para entender as relações de poder existentes no campo do qual falamos, nomeado
como campo científico ou acadêmico, cujo capital é o conhecimento, nos guiamos pelos
estudos sociológicos de Pierre Bourdieu, uma vez que nossa proposta discute a organização e
o funcionamento de uma sociedade específica, com “regras” específicas que regem suas
relações sociais, profissionais e institucionais.
Sendo assim, analisaremos as revistas como parte do campo científico, que como
os pesquisadores, estão sujeitas a estratégias para a acumulação de capital, seja puro e/ou
institucional. Segundo Bourdieu, títulos escolares e distinções científicas, o que ele chama de
“competência” ou “autoridade científica”, autêntica entre os pesquisadores, está também
relacionada ao social (capital social), ganhando novo sentido que lhe atribui ou não mais valor
simbólico. “Assim, os julgamentos sobre a capacidade científica de um estudante ou de um
pesquisador estão sempre contaminados, no transcurso de sua carreira, pelo conhecimento da
posição que ele ocupa nas hierarquias instituídas (BOURDIEU, 1983, p. 124)
De acordo com a definição de Bourdieu (1983), o campo científico “é o lugar, o
espaço de jogo de uma luta concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o
monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável como capacidade técnica
e poder social [...]” (p. 122). Segundo o autor, no campo estão inseridos os agentes e as
instituições que produzem, reproduzem ou difundem ciência (BOURDIEU, 2004). Logo, os
periódicos estão inseridos nessas relações objetivas que marcam as “disputas internas e
externas” (BOURDIEU, 1993).
Concomitante aos estudos teóricos que fundamentam nossa pesquisa, o trabalho
se deu em dois momentos. Um inicial, em que o objetivo era compreender o processo
avaliativo e o lugar que os periódicos ocupam dentre desse processo. E um segundo, cuja
proposta era coletar os dados que nos forneceriam condições de traçar as estratégias utilizadas
pela Educação em Revista. Como as estratégias que traçamos foram desenvolvidas ao longo
da história da revista, as identificamos e apresentamos segundo uma ordem cronológica, o que
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tornou possível classifica-las como iniciais, de consolidação e de manutenção da
estratificação A1.
Para entender o funcionamento da política de avaliação da pós-graduação e dos
periódicos, realizamos uma pesquisa documental. Porém, tivemos a oportunidade de
participar de dois eventos que contribuíram de forma decisiva com o enriquecimento da nossa
análise e compreensão. O primeiro foi no dia 29 de setembro de 2013, durante a 36º reunião
da Associação Nacional de Pós-graduação em Educação (Anped), em Goiânia, o encontro do
Fórum de Editores de Periódicos da Educação (Fepae). Esse fórum funciona
permanentemente como uma lista de discussão por e-mails entre os editores de revistas
científicas da área da Educação. Suas reuniões presenciais se realizam durante a reunião da
Anped, que a partir de 2013 passou a ser bianual. Durante o encontro de setembro de 2013,
acompanhamos todas as discussões de forma a nos inteirar da realidade dos editores da área,
levada à discussão através das trocas de experiências e dúvidas entre os editores, que
contaram ainda com a presença de um representante da CAPES.
Outro evento que contribuiu para o entendimento do processo avaliativo do
periódico e o seu papel na divulgação do conhecimento foi o XXII Curso de Editoração
Científica da Associação Brasileira de Editoração Científica (Abec), em São José dos
Campos, São Paulo. Na ocasião, editores e profissionais envolvidos com os periódicos
discutiram assuntos dos mais variados, entre eles, o papel dos periódicos como divulgador da
pesquisa nacional, a avaliação dos periódicos e dos textos a serem publicados, o trabalho dos
editores ou da comissão editorial, editores adjuntos e dos pareceristas, bem como indexação,
fator de impacto e direitos autorais. Esse evento também contribuiu sobremaneira para o
entendimento geral das relações que envolvem o periódico.
Porém, mais do que essas discussões e experiências profissionais, nossa pesquisa
ganhou um caráter documental ao buscarmos a origem das avaliações em documentos oficiais
e autores que a discute. Daí verificamos que no Brasil, a pós-graduação nasceu tendo como
meta a qualidade, buscada através de avaliações constantes. Isso pode ser observado através
do histórico da pós-graduação que traçamos sem a intenção de adentrar no complexo processo
tratado pelos Planos Nacionais de Pós-graduação, mas tendo a evolução das estratégias de
avaliação como norte, já que esses documentos traçam a evolução, metas e propósitos dos
Programas Nacionais de Pós-Graduação.
Nossa pesquisa documental também procurou tratar da origem dos periódicos e de
sua função com divulgador científico desde o século XVII, como evolução das cartas e das
atas até chegarmos ao modelo mais próximo do que hoje conhecemos como periódico ou
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revista científica segundo o histórico traçado por autores como Stumpf, 1998; Freitas, 2006 e
Frigeri, 2012. Partimos daí para as mudanças de valores por que passaram os periódicos a
partir das avaliações dos programas e, consequentemente, da produção docente e discente,
alcançando o Qualis Periódico como ferramenta capaz de avaliar essa produção. Detemo-nos
no Qualis Periódicos da Educação, ao perceber que aqui também as áreas de pesquisa se
diferenciam, tendo, porém, como norte as recomendações da CAPES. Antes, porém, de
partimos para as análises das estratégias, nos dedicamos a refletir um pouco sobre os critérios
Qualis à luz da Teoria do Campo de Pierre Bourdieu. Isso fortaleceu a possibilidade de
percebermos os periódicos como agentes sujeitos às regras do campo, já que os critérios se
justificam pelas noções em jogo como o reconhecimento e a legitimidade através da avaliação
dos pares e pela aquisição de valor simbólico, ou seja, o capital científico puro e o
institucional de todos os envolvidos no processo.
O segundo momento da pesquisa foi marcado pela coleta e análise dos dados
relativos à Educação em Revista. Iniciamos nossa coleta na Biblioteca da Faculdade de
Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, onde está disponível o acervo completo
dos números publicados. Observamos as características gerais da publicação, principalmente
nos números iniciais. Também, através dos editoriais e outros tipos de texto que constavam na
revista impressa, fomos coletando informações que nos apresentava a história, o contexto e
até pistas sobre as dificuldades e possíveis estratégias, que seriam confirmadas durante a
entrevista. Esse contato com as primeiras publicações impressas foi fundamental para
traçarmos as estratégias iniciais, pois as publicações disponíveis pelo Portal Educa, da
Fundação Carlos Chagas, disponibiliza os textos e editorias, mas algumas características
como documentos de encontros entre editores, estimulação de assinaturas e permutas, bem
como anúncios e pequenas informações disponíveis ali, não são expostas da mesma maneira,
já que a disponibilidade online segue um padrão determinado, pois usa a interface Scielo.
Sobre a fase inicial da revista, entrevistamos a primeira editora, professora Magda Becker
Soares.
Após discutirmos sobre as estratégias iniciais que nos foi possível identificar
pelos documentos e entrevista, verificamos duas importantes estratégias de consolidação dos
periódicos, os dossiês e a indexação no Scielo, as quais foram observadas exclusivamente pela
análise de documentos, utilizando as publicações disponíveis no Portal Educa, sobretudo, os
editoriais e as apresentações dos dossiês. Com certeza, através de métodos complementares,
certamente, chegaríamos a outras estratégias. Porém, observamos que essas duas foram

18

estratégias importantes já que tornou possível o atendimento de critérios importantes do
Qualis Periódico Educação.
Na terceira parte das análises, nos dedicamos a identificar possíveis estratégias de
manutenção da estratificação A1. Aqui, também utilizamos a pesquisa documental, sobretudo,
os editoriais das publicações disponíveis pelo Educa e pelo Scielo, bem como uma entrevista
com o atual editor da publicação, Geraldo Magela Pereira Leão. Nesses dados, identificamos
várias estratégias desde os filtros porque passam o texto, até o trabalho de avaliação e as
escolhas dentro do processo editorial, até a organização da publicação e a profissionalização e
atualização da equipe e algumas disposições desenvolvidas como resposta ao mercado
editorial que vem se expandindo e exigindo novas estratégias.
Ressaltamos que as análises feitas nesta pesquisa não pretendem esgotar as
estratégias utilizadas pelo periódico utilizado como objeto de estudo. Sendo assim,
levantamos parte das estratégias, somente aquelas que foram identificadas nos documentos e
nas duas entrevistas realizadas. Para que pudéssemos listar todas as estratégias desenvolvidas
ao longo da trajetória da publicação, seria necessário o prolongamento deste estudo, já que
seria preciso entrevistar cada um dos editores que estiveram à frente da publicação.
Ao refletirmos sobre os dados, refletimos também sobre a Teoria do Campo,
definindo com mais precisão alguns conceitos diretamente relacionados com a prática, como é
o caso dos conceitos bourdienianos do “habitus” e de “estratégias”. No desenrolar da análise,
devido à cronologia utilizada, tornaram-se necessários também alguns esclarecimentos sobre
o funcionamento do processo editorial, sua atualização e adaptação ao ambiente online.
A caracterização do campo científico com seus meandros, o levantamento da
política de avaliação da pós-graduação e dos periódicos, bem como do histórico desses meios
de comunicação científica e suas funções para o desenvolvimento da ciência e as
especificações do Qualis Periódico formaram, portanto, o ambiente propício para que
pudéssemos ao longo desse trabalho, perceber as regras do jogo e as estratégias da Educação
em Revista na preparação para essa disputa em busca de reconhecimento e legitimidade.
Dentro desses propósitos, traçamos de forma resumida, a seguir, a organização do
nosso trabalho. No capítulo 1, “O campo acadêmico, seus poderes e agentes”, traçamos
algumas noções da Teoria do Campo de Pierre Bourdieu que fundamentam nossa pesquisa.
Assim, definimos o campo e o campo acadêmico e as relações de força que se estabelecem
entre os agentes que se interacionam nesse espaço. Discutimos a busca pela legitimidade e
poder através da distinção dos poderes, resultado da acumulação do capital simbólico, que, no
campo acadêmico é denominado de capital científico puro ou institucionalizado. Em seguida,
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traçamos de forma breve a origem do campo acadêmico no Brasil, que surgiu junto ao
Sistema de Pós-Graduação e justificamos o lugar de agente ocupado pelos periódicos nesse
contexto social de acumulação de capital.
“A evolução das estratégias de avaliação na pós-graduação” é o título do capítulo
dois. Esse segundo momento do texto é marcado pelo propósito de descobrir como começou o
Sistema de Avaliações da Pós-Graduação, o que resulta na avaliação dos periódicos. Sendo
assim, começamos as observações no Parecer n. 977 e a regulamentação da pós-graduação no
Brasil, tendo as noções de eficiência e qualidade como meta. Debruçamos, em seguida, sobre
a evolução dos parâmetros de avaliação utilizados pelos Planos Nacionais de Pós-Graduação
(PNPG), que ao longo dos anos foram traçando a história, a evolução e alterações porque
foram passando o sistema. Longe de nos aprofundarmos na complexidade desses documentos,
discutimos somente o que os planos trazem sobre a avaliação até chegarmos ao modelo atual
focado nos indicadores de qualidade. Antes de fecharmos esse capítulo, tratamos ainda do
sistema de avaliação por pares, característica intrínseca do campo como forma de legitimar o
conhecimento.
A história, definições e funções de periódicos científicos compõem o início do
capítulo três, “Os periódicos científicos: da origem ao padrão Qualis”. Nessa parte do
trabalho, também nos ocupamos em resgatar o início das avaliações dos periódicos e o
surgimento do Qualis Periódico, especificando com mais detalhes os critérios da área de
Educação e sua evolução dentro da sistemática. Aqui também realizamos uma breve discussão
dos critérios Qualis A1 da Educação sob a perspectiva da disputa do Campo Acadêmico de
Bourdieu.
O último e quarto capítulo é composto pelas análises de algumas das estratégias
da Educação em Revista para iniciar, consolidação e manter a estratificação A1. A atuação da
equipe editorial e a evolução das ações, o que Bourdieu chama de estratégias, como resultado
do habitus, é observada através de observações documentais e entrevistas. Também é possível
verificar a necessidade de atualização, acompanhando as alterações que tornaram o processo
editorial mais complexo, sobretudo, a partir das avaliações e do aprimoramento dos critérios
Qualis.
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1

O CAMPO ACADÊMICO, SEUS PODERES E AGENTES

Neste primeiro capítulo, nosso objetivo é refletirmos sobre a Teoria do Campo
bourdieniana, que fundamentará nossas discussões neste trabalho. Antes disso, vale ressaltar o
que Catani, um estudioso da teoria bourdieniana, escreve sobre esse teórico e suas convicções.
Segundo Catani, o próprio Bourdieu destaca que no modelo teórico que ele desenvolve, as
noções de espaço social, simbólico ou classe social são estudadas em pesquisas
inseparavelmente teórica e empírica dentro de um espaço e tempo bem delimitados. Portanto,
“todo o seu empreendimento científico se insere na convicção de que não se pode capturar a
lógica mais profana do mundo social a não ser aprofundando na particularidade de uma
realidade empírica” (CATANI, 2013, p. 58-59).
Catani nos desperta para as relações que envolvem um objeto em determinado
contexto, espaço e tempo dentro dos estudos de Bourdieu, para o que “a posição ocupada no
espaço social, é dizer, na estrutura de distribuição de diferentes tipos de capital (que também
são armas), „comanda as representações desse espaço e as tomas de posição nas lutas para
conservá-lo ou transformá-lo‟ (BOURDIEU4, 1994 [1996], p. 27)” (CATANI, 2013, p. 59).
Porém, pretendemos refletir sobre a Teoria do Campo para, posteriormente, no
capítulo 2, tratarmos do espaço e do tempo em que se localiza nosso objeto de pesquisa, qual
seja, o periódico científico Educação em Revista.

1.1

Poder e legitimidades em jogo

O avanço do conhecimento e o desenvolvimento de ações institucionais e políticas
que estimulam a pesquisa compõem uma realidade empírica para o nosso estudo. É um espaço
sociológico de características próprias, que nos permite observações a partir da Teoria do
Campo de Pierre Bourdieu. Ao falarmos do mundo das pesquisas científicas, suas publicações
periódicas e, consequentemente, da avaliação da pós-graduação, tratamos de um grupo
específico que atua num determinado contexto em busca de um produto, a “verdade
científica”, a qual “reside numa espécie particular de condições de produção” (BOURDIEU,
2004a, p. 122).
Nas relações sociais que envolvem a produção científica, Bourdieu (2004a)
destaca duas noções de ciência: uma engendrada em si mesmo, fora de intervenções do
4

Catani (2013) cita BOURDIEU, Pierre. (1994[1996]). Razões práticas: sobre a teoria da ação. Campinas:
Papirus.
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mundo, e outra diretamente ligada ao contexto social (relação texto-contexto). E é a partir
dessas duas noções de ciência que o teórico descreve as relações do meio acadêmico ou
científico. Ele destaca que uma ciência da ciência precisa recusar oposição entre uma análise
imanente ou interna (caberia à epistemologia) e uma externa (que relaciona os problemas de
pesquisa às condições sociais de aparecimento). É também a partir dessas duas noções que
iremos abordar nosso objeto de pesquisa, tendo em vista que a revista científica faz parte de
um microcosmo que, por sua vez, está inserido num macrocosmo, dentro de um contexto
político-social, do qual pretendemos tratar com ajuda das reflexões bourdieunianas.
Sobre essa relação, Lahire (2002) escreve: “Um campo é um microcosmo incluído
no macrocosmo constituído pelo espaço social (nacional) global” (p. 61).
No capítulo 3, “A gênese dos conceitos de Habitus e de campo”, do livro “O
poder simbólico”, Bourdieu explica que a origem do emprego do conceito de campo está
ligada a essas duas noções de relações da ciência, a interna e a externa. Escreve ele se
referindo à ideia de campo:
A noção serviu primeiro para indicar uma direção à pesquisa, definida
negativamente como recusa à alternativa da interpretação interna e da
explicação externa perante a qual se achavam colocadas todas as ciências das
obras culturais, ciências religiosas, história da arte ou história literária:
nessas ciências, a oposição entre um formalismo nascido da teorização de
uma arte que chegara a um alto grau de autonomia e um reducionismo
empenhado em relacionar diretamente as formas artísticas com formas
sociais [...] encobria o que as duas correntes tinham em comum, a saber, o
facto de ignorarem o campo de produção como espaço social de relações
objetivas (BOURDIEU, 2000, p. 64).

Nesse trecho, é possível perceber que a noção de campo e os conceitos que a
cercam fazem parte de suas reflexões como opção para a diferença entre estruturalistas e
construtivistas, entre o objetivismo e o subjetivismo. Não é à toa que o próprio Bourdieu
define seu trabalho como “construtivista-estruturalista” ou vice-versa:
Se eu tivesse que caracterizar meu trabalho em duas palavras, ou seja, como
se faz muito hoje em dia, se tivesse que lhe aplicar um rótulo, eu falaria de
constructivist structuralism ou de structuralism constructivist, tomando a
palavra estruturalismo no sentido daquele que é dado pela tradução
saussuriana e lévi-straussiana. Por estruturalismo ou estruturalista, quero
dizer que existem, no próprio mundo social e não apenas nos sistemas
simbólicos - linguagem, mito, etc - estruturas objetivas, independentes da
consciência e da vontade dos agentes, as quais são capazes de orientar ou
coagir suas práticas e representações. Por construtivismo, quero dizer que há,
de um lado, uma gênese social dos esquemas de percepção, pensamento e
ação que são constitutivos do que chamo de Habitus e, de outro, das
estruturas sociais, em particular do que chama de campo e grupos, e
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particularmente do que se costuma chamar de classes sociais (BOURDIEU,
2004b, p. 149).

Desta forma, partimos do princípio de que para entender uma produção cultural,
no nosso caso a produção científica, “não basta referir-se ao conteúdo textual dessa produção,
tampouco referir-se ao contexto social, contentando-se em estabelecer uma relação direta
entre texto e contexto” (BOURDIEU, 2004b, p. 20). Segundo Bourdieu, é necessário estudar
o intermediário entre eles: o campo, que é o
universo em que está inserido os agentes e as instituições que produzem,
reproduzem ou difundem a arte, a literatura ou a ciência. Um mundo social
com „leis sociais‟ mais ou menos específicas. Espaço relativamente
autônomo, um microcosmo com leis próprias (BOURDIEU, 2004b, p. 20).

O conceito de campo, então, vai além da noção de contexto, meio ou pano de
fundo; é um universo próprio, com “regras” próprias, mas que se relaciona com outros
campos sociais. Vejamos as palavras dele:
A noção de campo de produção cultural (que se especifica como campo
artístico, campo literário, campo científico etc.) permite romper com as
vagas referências ao mundo social (através de palavras como „contexto‟,
„meio‟, „fundo social‟, „social backgroud’) com que normalmente a história
social da arte e da literatura se contenta (BOURDIEU, 2004, 170).

Aqui, Bourdieu, que fala de “campo literário”, segue sua reflexão, explicando que
os campos são autônomos, mas que possuem “traços estruturalmente semelhantes”, mas não
idênticos. E ao relacionar diferenças e semelhanças entre os campos, exemplifica o campo
literário e o político e chama a atenção:
Relação complexa que vão se apresentar em destruir os que têm o hábito de
pensar em termos de tudo ou nada. De um certo ponto de vista, o campo
literário (ou científico) é um campo como os outros (contra todas as formas
de hagiografia ou, simplesmente, contra a tendência de pensar que os
universos sociais onde são produzidas essas realidade de exceção que são a
arte, a literatura ou a ciência só podem ser totalmente diferentes, diferentes
sob todos os aspectos): trata-se de uma questão de poder – o poder de
publicar ou de recusar a publicação, por exemplo –, de capital – o do autor
consagrado que pode ser parcialmente transferido para a conta de um jovem
escritor ainda desconhecido, por meio de um comentário elogioso ou de um
prefácio; - aqui, como em outros lugares, observam-se relações de força,
estratégia, interesses, etc. (BOURDIEU, 2004b, 170).

Ao falar de capital, Bourdieu se refere ao capital simbólico, o qual não se refere a
valor material, mas de
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Reconhecimento ou consagração, institucionalizada ou não, que os
diferentes agentes e instituições conseguiram acumular no decorrer das lutas
anteriores, ao preço de um trabalho e de estratégias específicas. Ainda seria
preciso determinar a natureza desse reconhecimento, que não se mede nem
pelo sucesso comercial - na verdade, seria o oposto deste -, nem pela simples
consagração social – pertencer às academias, obter prêmios, etc. -, nem
mesmo pela simples notoriedade, que, mal adquirida, pode levar ao
descrédito (BOURDIEU, 2004b, p. 170-171).

É importante, então, começarmos a refletir, nesta pesquisa, em que condições a
revista científica é produzida. Como funciona o campo científico, o campo em que ela está
inserida? Quais são seus agentes, seu capital e suas relações dentro e fora do campo?
Comecemos pelo conceito de campo acadêmico ou científico5, que com suas lutas pelo poder,
seus jogos de interesse e estratégias são como outro campo qualquer, “mas onde todas essas
invariantes revestem de formas específicas” (BOURDIEU, 1938, p. 122).
O campo científico, enquanto sistema de relações objetivas entre posições
adquiridas (em lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta
concorrencial. O que está jogo especificamente nessa luta é o monopólio da
autoridade científica definida de maneira inseparável, como capacidade
técnica e poder social; ou se quisermos, o monopólio da competência
científica, compreendida enquanto capacidade de falar e agir legitimamente
(isto é, de maneira autorizada e com autoridade), que é socialmente
outorgada a um agente determinado (BOURDIEU, 1983, p. 122-123).

Nessa definição, Bourdieu destaca duas expressões: “autoridade científica” e
“competência científica”. Aqui, o autor deixa claro que as disputas e lutas do campo visam
alcançar a legitimidade, ser autorizado e ter autoridade para representar a verdade científica, o
que envolveria a capacidade técnica, além do poder social de determinado agente que atua
nesse campo. Tendo em vista o processo de editoração e de qualificação dos periódicos, é
possível percebermos a presença desses conceitos na avaliação por pares, presente tanto na
escolha dos textos a serem publicados quanto na análise da revista para a classificação Qualis.
A avaliação por pares (que discutiremos mais adiante) é fator preponderante para a
legitimidade do autor, do conhecimento produzido e da própria revista.
Na caracterização do campo científico, Bourdieu, no texto Campo Acadêmico
(BOURDIEU, 1983) faz considerações importantes sobre as capacidades técnicas e as
5

Como em seus escritos Bourdieu não diferencia campo acadêmico de campo científico - apesar de alguns
autores como, por exemplo, Hey (2008) estabelecer diferenças -, nesta pesquisa, optamos por não distinguir os
dois termos, tendo como norte as noções de Bourdieu, que ora usa científico ora acadêmico, mas sempre
trabalhando com a noção de campo como lugar de luta que rompe com a hagiografia e a própria sociologia, visto
que não é o “„reino dos fins‟ com concorrência pura das ideias. Seu funcionamento produz e supõe uma forma
específica de interesses” (BOURDIEU, 1983, p. 123).
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relações sociais que interferem no jogo pelo poder. Segundo ele, a autoridade ou competência
científica não depende somente da capacidade técnica para pesquisar e produzir, mas também
dos títulos escolares - no caso das revistas, poderíamos relacionar o título às classificações
feitas pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) - e às
distinções científicas. Essa “ostentação” (PASCAL apud BOURDIEU, 1983, p. 124), que
parece tão autêntica entre os pesquisadores, está também relacionada ao social, atribuindo
mais ou menos valor simbólico. “A carreira de um pesquisador não só é determinada pela sua
capacidade técnica, mas está „contaminada‟ pela posição que ele ocupa nas hierarquias
instituídas” (BOURDIEU, 1983, p. 124).

1.2

A distinção dos poderes do jogo

Dentro de cada campo, segundo as teorias bourdieunianas, existe sempre um tipo
de capital específico. No campo científico é o capital científico, uma espécie de capital
simbólico, já que não tem um valor concreto, real, se se referindo ao conhecimento e
reconhecimento do agente, principalmente entre os participantes do jogo, que na linguagem
do campo científico são os chamados pares. Em Bourdieu (2004), um dos exemplos desse
reconhecimento e que cabe muito bem em nossa pesquisa é o fator de impacto das revistas
científicas. Quanto maior o fator de impacto, ou seja, o número de citações dessa revista em
artigos científicos, maior o reconhecimento dela.
Assim, Bourdieu (2004) estabelece algumas características próprias desse tipo de
capital, a partir das quais é possível diferenciar os capitalistas cientistas em relação aos
capitalistas no senso comum.
Segundo o autor, o capital científico não é de natureza financeira; é o
reconhecimento de uma competência, e esse reconhecimento proporciona autoridade e
contribui para definir regras e regularidades (as leis do que publicar, em qual periódico
publicar). Portanto, a competência de determinada revista lhe proporciona cada vez mais
autoridade e ela passa a funcionar como exemplo, padrão a ser seguido, e cada vez que ela
atinge determinado ponto de qualidade, novas exigências surgem, ou seja, as regras do jogo
vão sofrendo alterações. Cabe ressaltar que as exigências para classificação das revistas são
determinadas pela CAPES, e os critérios para isso são discutidos pelas coordenações em
reuniões com os membros de cada área, que são os próprios pesquisadores. Aqui observamos
como a avaliação CAPES, legitimada pela participação dos próprios agentes, proporciona
ainda mais autoridade para revistas em estrados mais elevados. Assim, a revista, representada
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pelo(s) editor(es), luta pela melhor classificação, ao mesmo tempo em que autores, editores e
avaliadores (também chamados revisores) lutam pela autoridade capaz de participar das
decisões quanto às regras desse jogo. “O que está em jogo na luta faz parte da luta”
(BOURDIEU, 1983, p. 129). Quem está já tem reconhecimento, “está no poder” e também
precisa lutar para manter-se e não só impor. “À medida que a própria definição dos critérios
de julgamento e dos princípios de hierarquização estão em jogo na luta, ninguém é bom juiz
porque não há juiz que não seja, ao mesmo tempo, juiz e parte interessada” (p. 129). Quem
avalia, avalia e também é parte interessada, interessada também em manter as exigências para
que tudo continue em seus lugares. Uma analogia seria possível com a CAPES, quem ditas as
regras das revistas são os próprios profissionais de suas áreas, que estão na condição de
dominantes, mas também precisam produzir de acordo com as exigências do sistema.
Essa é, segundo Bourdieu, uma disputa marcante no campo acadêmico, a principal
distinção entre um jogo comum e o jogo do campo: “A diferença entre um campo e um jogo
[...] é que o campo é um jogo no qual as regras do jogo estão elas próprias postas em jogo”
(BOURDIEU, 2004, p. 29). E o autor completa essa questão realçando que “os agentes não
são partículas passivamente conduzidas pelas forças do campo” (p. 28), eles desenvolvem
disposições (Habitus) para ditar as regras ou se opor a elas. As disposições daqueles que já
têm poder procuram conservar a estrutura para manter suas posições (BOURDIEU, 2004).
Dessa maneira, é possível pensar o campo como um jogo que não se orienta ao acaso. Ele é
lugar de relações de forças que implicam “tendências imanentes e probabilidades objetivas”
(BOURDIEU, 2004).
Dentro do jogo, se por um lado têm os agentes que possuem autoridade e ditam as
regras, têm também aqueles que tentam resistir. Assim é possível ter noção de que ele é
mesmo um campo de lutas, onde estão presentes dominantes e pretendentes (os novatos,
como classifica Bourdieu). Nas palavras do autor:
Como um bom jogador de rugby sabe para onde vai a bola e se põe lá onde a
bola vai cair, o bom cientista jogador é aquele que sem ter necessidade de
calcular, de ser cínico, faz as escolhas que compensam. Aqueles que
nasceram no jogo têm o privilégio do inatismo. Eles não têm necessidade de
serem cínicos para fazer o que é preciso quando é preciso e ganhar a aposta
(p. 28).

Do outro lado:
Aqueles que adquirem, longe do campo em que se inserem, as disposições
que não são aquelas que esse campo exige, arriscam-se, por exemplo, a estar
sempre defasados, deslocados, mal colocados, mal em sua própria pele, na
contramão e na hora errada, com todas as consequências que se pode
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imaginar. Mas eles podem também lutar com as forças do campo, resistir-lhe
e em vez de submeter suas disposições às estruturas, tentar modificar as
estruturas em razão de suas disposições (BOURDIEU, 2004, p. 28-29).

Apesar dos dois lados, Bourdieu deixa claro que os dominantes também estão
inseridos no jogo; ele afirma que todos os “produtores” (pesquisadores) tendem (quanto maior
a autonomia do campo) a ter como cliente somente seus próprios concorrentes (ou seja, dentro
da mesma área de pesquisa). Afinal, ele só pode esperar reconhecimento do valor de seus
produtos (reputação, prestígio, autoridade, competência etc) vindo de outros produtores que,
por serem concorrentes, o reconhecem diante de discussões e exame.
“De fato, somente os cientistas engajados no mesmo jogo detêm os meios de se
apropriar simbolicamente da obra científica e de avaliar seus méritos” (BOURDIEU, 1983, p.
127). E o autor completa que aos concorrentes não compete querer ser diferente dos
antecessores já reconhecidos; eles precisam “integrar suas aquisições na construção distinta e
distintiva que os supera” sob pena de “tornarem-se ultrapassados e „desqualificados‟” (p.
127).
Em se tratando de capacidade técnica, existem esses dois grupos a que Bourdieu
denomina dominantes e dominados (ou novatos). Porém, as relações dentro do campo são
mais complexas, já que não existe somente esse tipo de capital, que seria o capital científico
puro. É preciso pensar que nem todos os que estão envolvidos nesse jogo possuem a
capacidade técnica a que se referia Bourdieu no primeiro momento. E como para estar no
campo é preciso capital científico, ele diferencia o capital científico puro, ou a competência, e
o capital científico institucional, o lugar social que o agente ocupa dentro do campo. Nas
palavras do autor, são duas formas de poder que correspondem a duas espécies de capital
científico e se misturam sem ser possível aferir valor a cada uma delas.
O capital científico institucionalizado é também chamado por Bourdieu de capital
temporal ou político; é o poder institucional e institucionalizado - como, por exemplo,
pertencer a comissões ou comitês avaliativos e chefiar departamentos - e o poder sobre os
meios de produção e reprodução - por exemplo, os contratos, os créditos, o poder de nomear
etc. (BOURDIEU, 2004, p. 35).
Por outro lado, o capital científico puro é o prestígio pessoal como
reconhecimento do conjunto de pares ou da fração mais consagrada entre eles. Esse capital é
mais contestado e criticado do que o capital científico institucionalizado, que é instituído
(BOURDIEU, 2004, p. 36).
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Para Bourdieu (2004), esses dois tipos de capital têm também leis de acumulação
diferentes. O puro é adquirido pelas contribuições reconhecidas às ciências, invenções ou
descobertas, publicação em revista de prestígio, por exemplo. Já o institucional é adquirido,
com o tempo, por estratégias políticas - participação em eventos, bancas, comissões.
Outra distinção entre os dois é a forma de transmissão. O puro é de difícil
transmissão, está relacionado ao carismático, aos dons pessoais, às vezes é chamado por
Bourdieu (2004) de capital específico. O institucionalizado possui as mesmas regras de
transmissão que qualquer outro capital burocrático, mas, em alguns casos, deve assumir a
aparência de uma eleição pura - concurso, por exemplo - o que confere certa “credibilidade”,
tornando-o menos contestado. Os procedimentos dos detentores do capital institucionalizado
seguem a lógica da nomeação burocrática e os do capital puro situam-se na lógica carismática
do inventor (BOURDIEU, 2004).
Segundo Bourdieu (2004), o acúmulo desses capitais caracteriza o pesquisador, e
a estrutura de seu capital se dá pelo peso relativo do capital puro e do institucional. Portanto, o
autor destaca que entre os agentes existem dois extremos: os detentores de forte crédito
específico, científico, junto aos pares e frágil peso político, e os detentores de forte peso
político e frágil crédito científico, entre os quais ele destaca os administradores científicos (p.
38).
Em função da necessidade de verbas para a produção da publicação, sejam
eletrônicas ou impressas, as revistas têm um pouco de administradores científicos, já que
precisam de crédito, muitas vezes de agências de fomento, para sobreviver. Por outro lado, as
agências que financiam pesquisa são ainda mais administradores científicos - é o caso da
CAPES, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), haja vista que, no Brasil,
são essas instituições que administram o recurso público que deve ser investido em pesquisa,
o que não é diferente com as revistas, já que, por meio de editais dessas instituições, as
revistas, sobretudo as bem qualificadas, adquirem verba para sua manutenção.
Diante disso, é interessante observar o processo de produção de revistas, que parte
do princípio da produção científica, mas dentro da lógica da produtividade, segundo a teoria
de Bourdieu, envolve não só o capital específico, capital científico puro, mas o capital
institucional, institucionalizado, abandonando a lógica principal do campo científico.
“Pesquisadores transformados em administradores científicos, em função da necessidade de
recursos econômicos para pesquisa, exercem um poder tirânico, já que não encontra seu
princípio na lógica do campo” (BOURDIEU, 2004, p. 38).
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Em função desse duplo caráter de capital, poderes temporais (capital científico
institucional) e poderes específicos (capital científico puro), “os conflitos intelectuais são,
também, sempre, de algum aspecto, conflitos de poder. Toda estratégia de um erudito
comporta, ao mesmo tempo, uma dimensão política (específica) e um dimensão científica
[...]” (BOURDIEU, 2004, p. 41). É possível, então, compreender a luta de uma revista pela
melhor classificação dentro desse conflito de poder. Afinal, a revista não é avaliada somente
pelo conteúdo e qualidade dos textos e pesquisas, mas também por um conjunto de critérios,
entre eles, a variedade de filiações institucionais e a qualificação dos membros da comissão de
avaliação, a variabilidade institucional de autores, entre outros que já citamos e iremos
discutir mais adiante nesta pesquisa e estão atreladas ao poder social dos envolvidos.

1.2.1 O campo universitário no Brasil

Ao refletir sobre o campo universitário no Brasil, Oliveira e Catani (2011)
realçam que a pós-graduação no Brasil é marcada por forte predominância do setor público,
que goza de mais prestígio acadêmico e social. “São considerados de maior qualidade pelo
melhor desempenho na avaliação” (OLIVEIRA; CATANI, 2011, p. 8). Afirmando que cerca
de 80% dos programas de pós-graduação, em 2010, eram de instituições públicas, Oliveira e
Catani pontuam uma primeira característica do campo universitário no país.
De acordo com os autores, a partir da década de 1990, o campo universitário no
Brasil foi ganhando os contornos da teoria de Bourdieu, tendo suas políticas econômicas e
investimentos voltados para universidades com mais distinção, ambição científica, capital de
reconhecimento etc. Isso criou o clima de disputa e colocou fim a uma possível cooperação
que existia entre os agentes - aqui ele se refere às instituições - antes das reformas, que
ocorreram a partir de 1990. Os agentes de maior poder, segundo Oliveira e Catani (2011) e
Bourdieu (1983), tornam-se, aos poucos, os dominantes. Como as instituições, também as
revistas com maior capital intelectual, científico, político e social acabam assumindo a
posição dominante.
De modo geral, mesmo sem intenção deliberada e explícita, dominantes e
dominados no campo universitário poderão, cada vez mais, se submeter à
lógica hegemônica da mundialização do capital, à chamada economia do
conhecimento, à lógica e ao processo de reconfiguração da educação
superior. O campo universitário vem, pois, sendo levado pelas políticas
públicas de educação superior a subordinar-se a uma determinada lógica
externa, perdendo paulatinamente a autonomia para se autodefinir, o que se
dá em grande parte pela intensificação de sua própria natureza, como espaço
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de luta pela distinção universitária, autoridade científica e poder acadêmicocientífico (OLIVEIRA; CATANI, 2011, p. 19).

Os autores explicam que a dependência histórica das universidades em relação aos
fundos públicos justifica, em parte, essa assimilação do campo científico, que consagra a
ordem vigente (capitalista e/ou globalizada), pois, do contrário, não sobreviveria. Isso
dificulta sua
articulação com a ruptura, com a crítica, com a contralegitimidade e com a
mudança social mais ampla, o que ocorre porque a sobrevivência desse
campo depende cada vez mais da ordem econômica capitalista nacional e\ou
globalizada, em razão da dependência histórica que as universidades têm dos
fundos públicos estatais e da maior interconectividade da pesquisa
tecnológica e da inovação com as demandas produtivas (OLIVEIRA;
CATANI, 2011, p. 20).

Assim, “os processos de ajuste prevalecem sobre os de resistência do campo
universitário” (OLIVEIRA; CATANI, 2011, p. 25), pois verifica-se a necessidade de ajuste da
universidade “às novas demandas, exigências e desafios contemporâneos” (p. 25) .
Há certa concordância nas instituições federais quanto à necessidade de
“estabelecer maiores vínculos com a sociedade, especialmente com o contexto de
desenvolvimento local e regional em que cada instituição se insere” (p. 25). Aqui os autores
explicam, em nota de rodapé, que esse é um dos argumentos para acabar com o sistema
nacional, em função das peculiaridades de cada região em que a universidade está inserida.
Essa luta contra o sistema, em função das características regionais, é também presente em se
tratando de revistas, já que revistas internacionais possuem estratificação A1 e A2. Então, ao
discutir revistas científicas, essa questão do regional e do local também se apresenta. Esse
sistema nacional e de estimulação à internacionalização (em função da globalização) entra em
conflito com interesses regionais, fundamentais para o desenvolvimento local. Teme-se que as
revistas voltadas para a resolução de problemas locais acabem por não estarem dentro do
padrão de internacionalização exigido para as classificações A.
As mudanças na pós-graduação desde a década de 1990 têm alterado o habitus de
solidariedade e cooperação, sobretudo no sistema federal, “com base em mecanismos que
suscitam culturas e práticas organizacionais e de produção acadêmica, além de novos valores
e finalidades institucionais” (OLIVEIRA; CATANI, 2011, p. 20).
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1.3

O agente periódico

Suas funções como suporte para a comunicação do conhecimento e comunicação
entre os pares de uma comunidade científica demonstram o papel que o periódico desempenha
no ambiente acadêmico hoje, “constituindo-se em um legítimo espaço para institucionalização
do conhecimento e avanço de suas fronteiras” (MIRANDA; PEREIRA, 1996, p. 376).
Se, por um lado, ele é um espaço legítimo para registrar os avanços científicos,
por outro, na media em que o Qualis Periódicos foi tornando-se um processo também
legitimo de avaliação, ao veículo foi impressa a marca cada vez maior de legitimar a pesquisa
de determinado autor, tornando-o aceito pelos pares como produtor de conhecimento.
[...] o periódico científico cumpre funções que permitem ascensão do
cientista para efeito de promoção, reconhecimento e conquista de poder em
seu meio. Por essa razão e por outras que passaram a fazer parte da
sociologia da ciência, o ato de publicar artigos é exigido pelos pares como
prova definitiva de efetiva atividade em pesquisa científica (MIRANDA;
PEREIRA, 1996, p. 376).

Em 1996, Miranda e Pereira afirmavam que pesquisas sobre a atividade
acadêmica em periódicos apontavam para “um sistema altamente estratificado em que a
produtividade e o prestígio estão [estariam] concentrados em uma pequena, mas dominante,
elite de autores e instituições” (p. 377). E elas completam: “Este quadro é influenciado por
duas síndromes: a do „publique ou pereça‟ e a sua contraparte, „seja citado ou desapareça‟,
duas constantes na indústria dos papers‟” (p. 377).
Essa constatação rapidamente comentada no artigo de Miranda e Pereira é para
nós a ponta do iceberg, ou seja, nas relações de poder entre agentes e instituições do campo
acadêmico podem estar as explicações para o problema que nos move, qual seja: as
características histórico-editorial e as estratégias de uma revista A1 para elevar e manter o
nível de estratificação junto à CAPES.
Analisaremos as revistas como agente desse complexo campo científico que,
assim como os pesquisadores, está sujeito a estratégias para a acumulação de capital
científico, seja puro e/ou institucional. Além do seu próprio capital, a revista se beneficia ou
não nesse jogo pelo capital dos pesquisadores e instituições atreladas a ela, seja como
membros do conselho editorial, autores e, sobretudo, comissão de avaliação, que lhe garante a
avaliação por pares. Isso porque os títulos escolares e distinções científicas, o que Bourdieu
chama de “competência” ou “autoridade científica”, autêntica entre os pesquisadores, está

31

também relacionada ao social (capital social), ganhando novo sentido que lhe atribui ou não
mais valor simbólico. “Assim, os julgamentos sobre a capacidade científica de um estudante
ou de um pesquisador estão sempre contaminados, no transcurso de sua carreira, pelo
conhecimento da posição que ele ocupa nas hierarquias instituídas” (BOURDIEU, 1983, p.
124).
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2

A EVOLUÇÃO DAS ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO NA PÓS-GRADUAÇÃO

Falar de avaliação, classificação e estratificação de periódicos requer de nós uma
reflexão sobre as políticas de avaliação da pós-graduação, seu nascimento e sua evolução ao
longo dos anos. Pensando nisso, neste capítulo refletiremos sobre os Planos Nacionais de PósGraduação (PNPGs), dos quais surgiram o Sistema de Avaliação da Pós-Graduação. Vale
ressaltar que nossa proposta aqui é acompanhar a evolução da avaliação a partir desses planos
sem, no entanto, fazer uma análise profunda desses documentos - que são extremamente
complexos e a cada versão apresentam informações atualizadas e discussões aprofundadas
quanto aos contextos políticos e econômicos, diagnósticos dos problemas relacionados ao
Ensino Superior, sobretudo, à pós-graduação, além de recomendações e metas.
Utilizamos o nascimento da pós-graduação e os PNPGs como elementos
contextuais para entender nosso objeto de pesquisa naquilo que se refere à avaliação, pois
conforme Faria Filho (2013), a evolução da pós-graduação no Brasil está relacionada a “uma
verdadeira cultura de avaliação” e ao “planejamento de seu crescimento e financiamento”.
Ao longo dos anos, o que se observou é que a CAPES enfatizou muito mais
as políticas e práticas de avaliação da pós-graduação do que aquelas
relacionadas a seu planejamento. Isso, no entanto, não significou que essa
última dimensão tenha ficada esquecida. Pelo contrário, a necessidade de
planejar a pós-graduação sempre esteve na pauta das discussões da CAPES e
da comunidade científica nacional e disso os planos nacionais de pósgraduação são testemunhas importantes (FARIA FILHO, 2013, p. 289).

Buscamos, então, responder de onde e quando surgiram as discussões da
avaliação que envolve os periódicos. Iniciamos essa trajetória nas primeiras iniciativas de pósgraduação no Brasil e a sua oficialização por meio do parecer n. 977 de 1965, tendo em vista
o apoio e a presença de pesquisadores franceses e, posteriormente, americanos, que
contribuíram para o formato de pós-graduação que temos atualmente, além da iniciativa de
regulamentar os cursos de início em busca de qualificação. Em seguida, procuramos traçar o
que cada PNPG trouxe em relação à avaliação, conforme explicamos anteriormente.

2.1

Do nascimento à oficialização: a busca pela eficiência

Para chegarmos até a avaliação dos periódicos, precisamos retomar a história da
pós-graduação no Brasil desde sua origem, o contexto de sua criação, seus objetivos ao longo
desse processo, as instituições envolvidas e todos os parâmetros de avaliação ao longo de sua
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existência. Somente após percorrer esse caminho, será possível compreendermos o que o
campo acadêmico no Brasil chama de política de produção acadêmica, com suas exigências e
avaliações, ou seja, as lutas e disputas que envolvem nosso objeto de pesquisa: os periódicos
científicos.
Pela relação com o mundo político e sociológico, impossível falar da pósgraduação sem retomarmos a cada momento o contexto histórico, político, social e cultural
vivido pelo Brasil ao longo do processo.
Para situar historicamente o debate sobre a pós-graduação no Brasil, torna-se
indispensável retomar os aspectos conjecturais, especialmente em suas dimensões política e
sociocultural, que permearam o período de sua implantação e de seu desenvolvimento ao
longo do recorte temporal abarcado pela pesquisa.
Apesar de não termos aqui a pretensão de abarcarmos toda a história da pósgraduação, não podemos deixar de relacioná-la com os aspectos que foram, ao longo do
processo, influenciando na mudança do que Moraes (2012) chama de “parâmetros na
avaliação da pós-graduação brasileira”. Antes, porém, de traçar esses parâmetros e,
simultaneamente, o histórico da pós-graduação, Moraes nos chama a atenção para a
importância de se pensar a pós e suas avaliações dentro do processo social brasileiro.
[...] as análises sobre parâmetros, suas crises e mudanças, sobretudo quando
se tem em vista as desventuras das ideias e propostas mais abrangentes da
Ilustração – política, ética, estéticas, educacionais, entre outras -, excedem as
irresoluções epistemológicas que lhes são subjacentes e o impasse a que
chegaram as tradicionais questões sobre o progresso da ciência e a
demarcação do conhecimento científico. Alcançam, ao contrário, mesmo
quando de forma mediada, as esferas culturais e sociopolíticas e seu impacto
vão além do pequeno público acadêmico e ilustrado (MORAES, 2012, p.
200).

Segundo Martins6 (1991, apud CURY, 2005), a pós-graduação desenvolveu-se a
partir do final da década de 1960,
O desenvolvimento do sistema nacional de programas de mestrado e
doutorado tem seu ponto de partida de aceleração em fins da década dos
anos 60, dentro de um quadro que, moldado pelo movimento revolucionário
de 1964, estabeleceu uma nova ordem política que, por ações rápidas e
efetivas, pretendia apresentar resultados que justificassem sua implantação,
particularmente no domínio econômico (MARTINS, 1991, apud CURY,
2005, p. 9).

6

MARTINS, R. de C. R. A pós-graduação no Brasil: uma análise do período de 1970-90. Educação Brasileira,
Brasília, CRUB, v. 13, n. 27, jul.-dez., p. 93-112.
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Porém, Cury (2005) chama-nos a atenção para algumas iniciativas que, desde
1931, já vinham trilhando o caminho da pós-graduação. Iniciativas como a de “Francisco
Campos, à época ministro da Educação e Saúde do Governo Provisório de Getúlio Vargas,
por meio do decreto 19.851 de abril de 1931, que impunha a investigação científica em
quaisquer domínios dos conhecimentos humanos” (p. 7). Esse decreto tratava ainda de
estimular cursos de aperfeiçoamento e especialização, a investigação científica nos institutos
universitários, bem como algumas especificações sobre a validação do título de doutor
(CURY, 2005, p. 8). Destaca ainda a criação da Universidade de Minas Gerais (atual UFMG),
que cria o doutorado de direito com presença de intelectuais franceses. A instalação da Escola
de Sociologia e Política de São Paulo, em 1941, “com a presença e o apoio de pesquisadores
norte-americanos” (p. 8). O decreto de aprovação do Estatuto da Universidade do Brasil, no
qual se reconhece a existência de cursos de pós-graduação e seus critérios. A criação do
Conselho Nacional de Pesquisa (CNP) - conhecido atualmente como Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) - , em 1949, com o objetivo de promover
investigações científicas e tecnológicas, auxiliar a formação e o aperfeiçoamento de
pesquisadores e técnicos e estabelecer relações com instituições nacionais ou estrangeiras para
estudos de temas de interesse comum.
E também o decreto n. 29.741, de 11 de julho de 1951, iniciativa de Anísio
Teixeira, que instituiu uma comissão para promover a Campanha Nacional de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tendo em vista as necessidades que a nova
ordem econômica exigia.
A industrialização pesada e a complexidade da administração pública
trouxeram à tona a necessidade urgente de formação de especialistas e
pesquisadores nos mais diversos ramos de atividade: de cientistas
qualificados em física, matemática e química a técnicos em finanças e
pesquisadores sociais (BRASIL, 2006a, p. 2).

Com vistas à qualidade e quantidade dos profissionais de nível superior, a
legislação, no artigo segundo, alínea a, deixa claro o principal objetivo da comissão que
estava sendo instituída naquele momento: “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” (BRASIL,
1951, p. 1). Desta forma, o texto legislativo evidencia a atenção e o cuidado que a CAPES,
desde seu nascimento, deveria ter com a qualificação da pós-graduação, que começava a ser
pensada no Brasil.
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Como acontecimentos que antecederam a expansão da pós-graduação brasileira,
Cury destaca ainda a fundação da Universidade de Brasília, em 1961, onde a “pós-graduação
tornou-se uma atividade institucional” (CURY, 2005, p. 9). E o decreto n. 54.356, de
setembro de 1964, que dispõe sobre a mudança do nome da CAPES para Coordenação do
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (a atual CAPES), vinculada ao Ministério da
Educação7.
Kunzer e Moraes (2005), ao retomar alguns pontos históricos da pós-graduação no
Brasil, reforçam que ela “foi implantada com o objetivo de formar um professorado
competente para atender com qualidade a expansão do ensino superior e preparar o caminho
para o decorrente desenvolvimento da pesquisa científica” (p. 1.342). Assim, num primeiro
momento, temos uma pós-graduação preocupada em formar professores capazes de atender a
demanda de profissionais que deveriam sair das universidades aptos a atuarem pelo
desenvolvimento do país.
Apesar de certa expansão em números, Kunzer e Moraes (2005) relatam a
limitação das primeiras iniciativas de pós-graduação no Brasil, que tinham como professores,
estrangeiros que no Brasil “aportavam, seja [fossem] como membros de missões acadêmicas
ou foragidos da Segunda Guerra Mundial [...]” (p. 1.343). As autoras ressaltam o sistema de
cátedra e professor catedrático que funcionou durante a vigência do Estatuto das
Universidades Brasileiras entre 1931 a 1968.
Como

vemos,

as

primeiras

iniciativas

de

pós-graduação

não

tinham

regulamentação; cada instituição, por intermédio de decretos e estatutos criavam seus
critérios. Foi então que o ministro da Educação, Flávio Suplicy de Lacerda, no governo de
Castelo Branco, solicitou ao Conselho de Ensino Superior um pronunciamento que, segundo
Cury (2005) - citando trechos do documento enviado ao conselho -, buscava superar “a
imprecisão que reina entre nós sobre a natureza desses cursos” (CURY, 2005, p. 10). Em
resposta, o conselho, presidido por Antônio Ferreira de Almeida Júnior, confecciona o parecer
977 de 1965, um dos marcos da pós-graduação brasileira.

7

Não entraremos em detalhes sobre as alterações estruturais por que passou a Capes com o decreto n. 54.356, de
setembro de 1964, quando mudou de Campanha à Coordenação, pois isso foge ao nosso objetivo nesta pesquisa.
Porém, é interessante ressaltarmos que seja como campanha ou coordenação, a CAPES sempre significou uma
tentativa de “continuidade aperfeiçoada” para a pós-graduação no Brasil (CURY, 2005).
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2.1.1 Parecer n. 977: a primeira regulamentação

O parecer n. 977, de 3 de dezembro de 1965, é um documento que detalha os
princípios, orientações e termos que deveriam ser seguidos para a criação e a solidificação da
pós-graduação no país. Tendo como modelo o sistema de pós-graduação norte-americano,
além de algumas considerações sobre o sistema desenvolvido na Europa e - baseado na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (1961), que tratava generalizadamente da pós-graduação -, o
parecer faz considerações sobre a pós-graduação stricto e lato sensu, define e fixa as
características do mestrado e doutorado, detalha o funcionamento dos cursos, explica a
necessidade da pós-graduação no país e justifica a necessidade de avaliação desse sistema e as
condições que o conselho teria para avaliá-lo, tendo em vista sua posição em relação à
regulamentação, criação e manutenção de cursos que efetivamente formassem pesquisadores
qualificados.

[...] entendemos que a competência atribuída ao Conselho para definir esses
cursos e determinar-lhes as características, outorga-lhe, ao mesmo tempo,
certo poder para regulamentá-los. Doutra forma como o Conselho poderia ter
segurança de que os estabelecimentos seguem as características fixadas? O
controle dos cursos poderá ser feito por meio de reconhecimento, pelo
menos à maneira de acreditation (ALMEIDA JÚNIOR et al, 1965, p. 170).

Segundo o parecer, a criação indiscriminada da pós-graduação poderia resultar em
uma graduação desqualificada: “A ser criada indiscriminadamente, a pós-graduação, na
maioria dos casos, se limitará a repetir a graduação, já de si precária, com o abastardamento
inevitável dos graus de mestre e doutor” (ALMEIDA JÚNIOR et al, 1965, p. 170).
Como se percebe na leitura do parecer 977 de 1965, a pós-graduação no Brasil
nasce diante de três demandas: estimular a pesquisa científica, atender às necessidades do
desenvolvimento nacional e formar professores qualificados para atenderem com qualidade a
expansão do ensino superior. Para isso, o processo, desde o início, contou com a atuação do
conselho no que se chamou, a princípio, de Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior.
No parecer, o conselho explica ainda a necessidade de acompanhamento da
criação e regulamentação da pós-graduação a fim de que esse processo não seja feito sem
parâmetros, prejudicando a qualidade dos cursos, a princípio com rigorosos critérios quanto
ao credenciamento.

37

O simples fato de que um estabelecimento tenha seus cursos de graduação
reconhecidos não significa que se encontra realmente habilitado para instituir
a pós-graduação. Por isso mesmo, se quisermos evitar que a pós-graduação
brasileira – essencial à renovação de nossa universidade – seja aviltada em
seu nascedouro, devemos estabelecer não somente princípios doutrinários,
mas critérios operacionais e normas que dirijam e controlem sua implantação
e desenvolvimento. Daí a necessidade de que os cursos de pós-graduação
sejam reconhecidos pelo Conselho (ALMEIDA JÚNIOR et al, 1965, p.
170).

Vemos que a preocupação do conselho, inicialmente, era avaliar as condições em
que as propostas de funcionamento de pós-graduação iriam funcionar. Para isso, estabeleceu
parâmetros e regulamentação que sustentassem a atuação do conselho junto ao Ministério da
Educação para permitir ou não a abertura de novos cursos de mestrado e doutorado.
Kunzer e Moraes (2005) destacam as contribuições do parecer 977, que traçou o
“formato institucional básico da pós-graduação brasileira” (p. 1.344). Cury (2005) também
confirma que o objetivo desse parecer era mesmo definir a “pós-graduação brasileira, seus
níveis e suas finalidades” e afirma que, do ponto de vista doutrinário, “esse parecer continua
sendo a grande, senão a única referência sistemática da pós-graduação em nosso país”
(CURRY, 2005, p. 10).
Depois do parecer de 1965, vieram os Programas Nacionais de Pós-Graduação,
cujo objetivo é planejar e orientar o crescimento da pós-graduação. Daqui em diante,
falaremos dos PNPGs e seus discursos de qualidade e avaliação.
2.2

O início da avaliação

Com a meta de transformar a pós-graduação brasileira em um sistema eficiente
quanto à capacitação de pessoal devidamente preparado, em número e qualidade adequada,
que atendesse às demandas brasileiras, o Ministério da Educação e Cultura criou, em 1974, o
Conselho Nacional de Pós-Graduação, por meio do decreto n. 73.411. Nesse decreto, a
avaliação da qualidade dos cursos já em andamento foi tratada pela primeira vez anteriormente, no parecer 977 de 1965, a preocupação era quanto aos critérios para as
condições de criação dos cursos.
O decreto tratou então de determinar que a função do conselho seria a elaboração
do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) que, por meio de análises da realidade da pósgraduação no país, iria propor medidas necessárias à atualização da Política Nacional de PósGraduação (BRASIL, 1974). O decreto determinou também que o PNPG estabeleceria os
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critérios para a aplicação de recursos na instalação de desenvolvimento de cursos de mestrado
ou doutorado e avaliaria a qualidade e os resultados desses cursos.
A comissão, composta por membros representantes de todos os segmentos que
atuam na pós-graduação, compuseram, por intermédio de discussões deliberativas, o primeiro
plano. E como acontece ainda hoje, concluídos os trabalhos, a proposta do PNPG foi
apresentada ao Conselho Superior da CAPES e aprovada pelo Ministro da Educação. O
primeiro PNPG vigorou entre 1975 e 1979. Desde então, já foram publicados outros quatro: o
segundo, que vigorou entre 1982 e 1985; o terceiro, entre 1986 e 1989; o quarto, entre 2005 e
2010 e o último, que está vigorando desde 2011 e continuará até 2020.
A CAPES assim define o plano: “é um documento que sintetiza as diretrizes que
norteiam as políticas públicas de qualificação de pessoal em nível de mestrado e doutorado”
(BRASIL, 2006a, p. 1). Antes de propor as metas, cada um dos planos traz um diagnóstico da
pós-graduação nacional naquele período. E a partir da análise dos dados, apresenta “propostas
de diretrizes, cenários de crescimento do sistema, metas e orçamento para a execução de
ações” (BRASIL, 2006b, p. 1).
Cada um dos planos conta um pouco da história da pós-graduação, levantando
questões discutidas por cada plano, bem como a importância desse planejamento ao longo
dessa história. O PNPG 2005-2010 traz uma definição bem clara de seu objetivo:

O objetivo principal do PNPG é o crescimento equânime do sistema nacional
de pós-graduação, com o propósito de atender, com qualidade, as diversas
demandas da sociedade, visando ao desenvolvimento científico, tecnológico,
econômico e social do país. Esse plano tem ainda como objetivo subsidiar a
formulação e a implementação de políticas públicas voltadas para as áreas de
educação, ciência e tecnologia (BRASIL, 2004, p. 53).

2.2.1 A qualidade de docentes universitários
Seguindo o caminho para a construção do “Brasil grande”, cujos investimentos e
projetos buscavam a criação de recursos humanos para projetos audaciosos, tendo em vista o
desenvolvimentismo buscado durante o “milagre econômico”, em 1976 a CAPES iniciou seus
sistema de acompanhamento e avaliação, colocando em prática o I PNPG. A proposta era
utilizar o plano como “objeto de planejamento estatal” para impedir o crescimento da pós, que
até então havia sido de “caráter espontâneo”.
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No primeiro momento, o objetivo do PNPG era formar pesquisadores e
professores para atender principalmente o ensino superior, ação que, segundo Kunzer e
Moraes (2005), deveria contar com outros órgãos de financiamento de pesquisas.
O maior controle das disciplinas ministradas e o grande incentivo às pesquisas
ainda durante o curso superior e não só na pós-graduação fizeram parte dessa primeira
avaliação a que se propôs o I PNPG, resultando na “institucionalização” e “expansão” da pósgraduação no Brasil, como atestam Kunzer e Moraes (2005).
O I PNPG causou uma expansão que representou uma opção doméstica e barata
para qualificar os professores das universidades públicas naquele momento. A nacionalização
também provocou a discussão e a utilização de objetos de pesquisa mais consoantes com a
realidade brasileira. Kunzer e Moraes (2005) exemplificam a questão da nacionalização:
Na área de Educação esta tendência evidencia-se particularmente, pois até a
vigência do I PNPG muitos dos doutores da área formavam-se, sobretudo,
nos Estados Unidos, valendo-se de enfoques metodológicos
predominantemente quantitativos, voltados para a comprovação de hipóteses
derivadas dos estudos de dimensões internas à escola, sem estabelecer
relações com o macrocontexto que permitiram compreendê-las (p. 1.346).

2.2.2 Espaço para a pesquisa e aprimoramento da avaliação

O II PNPG (1982-1985) permaneceu com os mesmos objetivos do anterior, mas
enfatizou a qualidade do ensino e trouxe à tona mais detalhes de como seria a avaliação da
pós-graduação. Kunzen e Moraes (2005) destacam que nesse plano, “tornam-se prioritários a
institucionalização e o aperfeiçoamento da avaliação, que, como indicamos, existia
embrionariamente desde 1976” (p. 1346).
Já nas primeiras páginas do documento, é possível perceber que o crescimento da
pós-graduação nos anos anteriores havia possibilitado a criação de um corpo docente, ainda
que principiante e pequeno, nas universidades (sobretudo as públicas e maiores). A presença
desses professores abria espaço para a pesquisa. Além disso, o documento constata que ao
completar 30 anos de existência, a pós-graduação já havia permitido a construção de dois
tipos de instituições superiores, as universidades, onde as pesquisas começavam a prevalecer,
e a faculdades, onde a formação profissional ainda era o principal objetivo.
No decorrer do tempo, o sistema universitário brasileiro se diferenciou,
configurando dois parâmetros distintos: universidades ou escolas isoladas
que se dedicam basicamente à formação de profissionais para o processo
produtivo de bens e serviços; e universidades, geralmente públicas, que,
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além disso, possuem uma vocação específica para a pesquisa básica, a
formação de pesquisadores destinados a ela e à integração das diferentes
esferas de conhecimento num esforço intelectual abrangente (BRASIL,
1982, p. 12).

Logo em seguida, o documento ressalta que essa distinção não tem caráter
normativo ou negativo, mas apenas reflete que é “a consolidação de alternativas de igual
relevância para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do País, [...] requerem
mecanismos de apoio apropriados e distintos”. E completa, destacando as diferentes funções
da pós-graduação e a necessidade de tratamentos também diferentes:
Especificamente, as funções da pós-graduação se dividem entre a formação
de docentes pesquisadores para a esfera acadêmica; a capacitação e o
treinamento de pesquisadores e profissionais destinados a aumentar o
potencial interno de geração, difusão e utilização de conhecimentos
científicos no processo produtivo de bens e serviços e a formação de
recursos humanos para o desenvolvimento cultural do País. Dadas suas
peculiaridades, estas funções requerem um tratamento político, institucional
e financeiro diferenciado (BRASIL, 1982, p. 12).

Ao registrar as prioridades e diretrizes, o II PNPG passa a traçar o formato da
avaliação, que começa a tomar o formato da avaliação da pós-graduação atual. Assim, o
plano, considerando as diferenças de área e dentro de uma ação global, prevê que “os órgãos
governamentais devem atribuir um peso relativo às especialidades e modalidade de pesquisa”
(p. 14) de acordo com: o posicionamento dessas especialidades e modalidades frente ao
desenvolvimento científico e tecnológico; a sua importância diante do desenvolvimento do
país e a visão da própria comunidade científica. Esses itens serão fixados em “reuniões
setoriais de avaliação” a partir de diagnósticos elaborados por pesquisadores e cientistas.
Vemos que a ideia de avaliar tem uma “ação global”, mas que cada área e cada
projeto ou produto da pesquisa deveria ser avaliado segundo sua importância e contribuições
para o desenvolvimento científico e tecnológico e o desenvolvimento do país. O documento
especifica ainda a participação dos pesquisadores e cientistas no processo, bem como a
importância desse envolvimento: “A mensuração de qualidade é complexa e não conta com
nenhum processo isento de controvérsia” (BRASIL, 1982, p. 15). Prevê então a participação
da comunidade e dos componentes do sistema. Utilização do que chama de “consultores
científicos” que produzirão parecer segundo critérios que serão levados ao conhecimento do
programa avaliado (p. 15).
O plano deixa clara a necessidade dos sistemas de informação e avaliação como
instrumento de apoio para a realização das diretrizes traçadas, uma forma de conferir ao
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sistema de pós-graduação “maior estabilidade política e financeira, assim como diminuir as
disparidades regionais, institucionais e setoriais” ((BRASIL, 1982, p. 16).
O II PNPG, que começou a vigorar em 1982, traz em seu texto a distinção dos
parâmetros

existentes

na

universidade

brasileira,

deixa

clara

a

necessidade

de

acompanhamento da formação de pesquisadores, tendo em busca a qualidade da produção
científica e tecnológica do Brasil, e marca a inserção da comunidade acadêmica no processo
de avaliação.
Segundo Kunzen e Moraes (2005), a CAPES começou a melhorar seu sistema de
avaliação da pós-graduação por meio de aprimoramento e informatização dos formulários,
visitas in loco nos programas de pós-graduação e formação das comissões avaliativas - “[...] a
agência passou a consultar as áreas de conhecimento (normalmente por intermédio das
respectivas Associações Nacionais de Pós-Gaduação) para obter indicação de nomes para
compor seus vários níveis de avaliação” (p. 1.346). A avaliação a que se referem são as
avalições da pós-graduação, a seleção de bolsas para o exterior, os novos cursos, o apoio a
cursos lato sensu, os acordos internacionais etc. “Esse movimento significou o envolvimento
direto da comunidade acadêmica no processo avaliativo, „avaliação por pares‟” (p. 1.346).
Ao longo dos anos de 1980 houve mais investimento na estruturação e no
aperfeiçoamento do sistema de monitoração e avaliação dos programas, com a progressiva
informatização e aprimoramento dos formulários de coleta de dados que visavam à geração de
indicadores objetivos da relação custo/eficiência e a quantificação dos produtos obtidos.
Registra-se também, nesse período, mais envolvimento da comunidade acadêmica no
processo avaliativo, com a criação de comissões de especialistas nas diferentes áreas do
conhecimento e a realização de visitas in loco por consultores das respectivas áreas
(MORAES, 2012; KUENZER; MORAES, 2005).
A CAPES colocou em prática o envolvimento de professores e pesquisadores nas
avaliações e, segundo Hostins (2006), por intermédio da formação de comitês “encarregados
de avaliar e classificar cada programa, nas diversas áreas do conhecimento” (p. 139).
Balbachevsky (2005, apud HOSTINS, 2006) destaca que com a repetição dos processos de
avaliação, esses comitês “se transformaram em importantes fóruns para a fixação dos padrões
de qualidade da pesquisa e de legitimação dos objetos de estudo, teorias e metodologias, além
da valorização de determinados padrões de publicação e interação com a comunidade
internacional” (p. 139). Dessa forma nasceu e foi se legitimando o campo científico no Brasil.
Schwartzman (1982) discorre sobre o processo de avaliação ora implantado e sua
importância diante da necessidade de um sistema de avaliação para a correta distribuição de
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recursos para a pesquisa por parte de instituições de fomento. Ele ressalta a necessidade de
um processo objetivo, já que os resultados serão de grandes consequências. Em contrapartida,
destaca o caráter subjetivo da avaliação por consultores, selecionados arbitrariamente.
Segundo o autor, a opção da CAPES para driblar o caráter subjetivo foi o sistema de avaliação
por pares (peer review).
A solução desenvolvida pela CAPES busca combinar estes dois
componentes, objetivos e subjetivos. Por um lado, foi implantado um
sistema bastante completo de informações sobre os programas de pósgraduação em todo o país, com dados sobre número de professores, número
de pesquisadores, trabalhos científicos publicados, linhas de pesquisa, alunos
com teses completadas etc. Por outro, foram acionadas as Comissões de
Consultores Científicos que de posse dos dados colhidos anteriormente,
fazem as avaliações e recomendações a respeito de cada curso
(SCHWARTZMAN, 1982, p. 1).

Conforme Hostins (2006), concluímos que a capacitação docente, a avaliação, a
participação da comunidade científica e o desenvolvimento da pesquisa científica e
tecnológica fazem parte da proposta do II PNPG. Além disso, ele contempla “outros modelos
de pós-graduação em função de diferenças entre áreas e regiões, visando à superação da
heterogeneidade institucional e regional” (p. 140).

2.2.3 Institucionalização da pesquisa na universidade

A pesquisa, que desde o segundo plano já havia ganhado espaço nas discussões,
foi o foco principal do III PNPG (1986-1989). Kunzen e Moraes (2005) explicam que isso foi
consequência da vinculação do III PNPG ao I Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova
República, o qual buscava incentivar a “conquista da autonomia nacional”. “[...] caberia à
pós-graduação formar um quantitativo de cientistas necessários para o país atingir plena
capacitação científica e tecnológica, condição esta reconhecida como requisito para assegurar
a independência econômica” (p. 1.346).
As primeiras linhas do texto que abre o III PNPG já evidenciam que a
consolidação da universidade como produtora de conhecimento por meio de pesquisas
científicas era, naquele momento, o foco do Ministério da Educação. O novo plano nasce com
a certeza de que
O País não possui um quantitativo de cientistas que permita, a curto prazo,
atingir plena capacitação científica e tecnológica. Torna-se, portanto,
essencial iniciar, com a maior brevidade possível, um programa agressivo de
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formação de recursos humanos qualificados, tendo em vista que a sociedade
e o governo pretendem a independência econômica, científica e tecnológica
para o Brasil no próximo século. Assim é que o presente Plano Nacional de
Pós-Graduação reafirma a política do governo de formar cientistas em
quantidade, qualidade e perfis adequados ao modelo de desenvolvimento do
País acrescido de um esforço para a institucionalização e ampliação das
atividades de pesquisa, como elemento indissociável da pós-graduação
(BRASIL, 1986, p. 1, grifo nosso).

Hostins (2006) resume o que previa o III plano: “o desenvolvimento da pesquisa
pela universidade, a integração da pós-graduação ao sistema nacional de ciência e tecnologia
e a necessidade de procurar soluções aos problemas tecnológicos, econômicos e sociais” (p.
140).
O texto do próprio plano também traz seus objetivos de forma resumida:
- Consolidar e melhorar o desempenho dos cursos de pós-graduação;
- institucionalizar a pesquisa nas universidades;
- integrar a pós-graduação no sistema de Ciência e Tecnologia, inclusive com o
setor produtivo (BRASIL, 1986).
O texto traz ainda quadros com dados da atuação dos programas de pósgraduação, fruto das avaliações já feitas. Esse programa traz um diferencial que merece
destaque em função da nossa pesquisa, o subtítulo final “Estratégias”. Segundo o documento,
elas “envolvem medidas que dependem de vários órgãos e instituições, direta ou
indiretamente influentes no processo de pesquisa e pós-graduação” (p. 209).
Entre as estratégias, observamos a busca de ações que consolidem a pesquisa e
meios de desburocratizar o apoio financeiro das agências de fomento, inclusive para a
aquisição de equipamentos, livro e revistas para a ampliação do conhecimento - mas sempre
tendo em vista os programas, grupos de pesquisa e pesquisadores com bons índices de
produtividade. Vemos também certa preocupação com a internacionalização, sempre apoiada,
inclusive financeiramente, como forma de qualificar a produção científica do Brasil. As
estratégias preveem ainda o estímulo das avaliações e de políticas que reestruturem a carreira
docente, incentivando a pesquisa.
Nos discursos sobre a busca de qualidade dos PNPGs observamos que, no início,
a avaliação era voltada para a formação de docentes para atuar nas universidades. Em seguida,
verificamos o foco no desenvolvimento da atividade científica e o propósito de torná-la cada
vez mais presente no ensino superior. Já a década de 1980 marca nitidamente a consolidação
do processo de avaliação do desempenho do sistema. A partir daí vemos, então, o incentivo ao
desenvolvimento da pesquisa na universidade e a ênfase nas relações entre ciência, tecnologia
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e setor produtivo (HOSTINS, 2006). Para Hostins, em uma reflexão detalhadas sobre esses
acontecimentos históricos da década de 1980 e início de 1990, “tais circunstâncias foram
determinantes para a alteração da identidade” dos programas, “além da consolidação do
modelo de Estado regulador que, no cenário mundial, determinou a relevância dos processos
avaliativos nas políticas educacionais” (HOSTINS, 2006, p. 141).
Cury (2005) corrobora com a ideia de que a consolidação da pós-graduação no
Brasil contou com um “consciente” investimento do Estado e destaca, como foi possível
observar acima, que a participação internacional nas políticas públicas foi intensa.

2.3

Novo paradigma de avaliação

No início da década de 1990, já havia um esgotamento do formato vigente, a
formação docente, e a urgência de novo modelo avaliativo, centrado na pesquisa. Para
justificar as grandes alterações quanto à política de avaliação da Pós-Graduação no Brasil,
Hostins (2006) traça um rápido panorama das transformações políticas, sociais e econômicas
que ocorreram no mundo. Segundo a autora, foi na década de 1980 que as políticas
neoliberais foram implantadas em muitos países do mundo, “uma aliança que retrai a ação do
Estado em favor de grandes corporações e do livre fluxo de capitais e dissemina a epidemia
das privatizações, das reengenharias, das flexibilizações” (SEVCENKO 8, 2000 apud
HOSTINS, 2006, p. 141-142).
A autora destaca ainda a implantação de políticas de ensino superior na Inglaterra
que visavam à alteração das tradicionais regras de financiamento universitário por meio da
imposição de uma política de avaliação, cujos objetivos eram atingir a “eficácia” e a
“produtividade”.
Ao traçar as transformações da política de pós-graduação na década de 1990 e
anunciar o que estava por vir na próxima década, Hostins (2006) destaca que a universidade
brasileira e, com ela, a pós-graduação passaram por um redirecionamento, saindo do status de
“identidade pública” para o de “identidade mercantil”. Para justificar essa transição, a autora
lista algumas características da educação superior e, consequentemente, da pós-graduação
nessas décadas:
Expansão significativa da matrícula, a diversificação da oferta, as propostas
de mestrado profissionalizantes, diversificação das fontes de financiamento,
as alianças estratégicas entre agências internacionais, governos e
8

SEVCENKO, N. O professor como corretor. Folha de São Paulo, São Paulo, 4 jun. 2000. Caderno Mais, p. 6.
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corporações; a diferenciação dos docentes em função de indicadores de
produtividade; a internacionalização e globalização do conhecimento, o
predomínio de Tecnologias da Informação e da Comunicação e de
alternativas de aprendizagem a distância, a redefinição das estruturas que
regulam a produção e circulação do conhecimento em âmbito global
(HOSTINS, 2006, p. 142-143).

As transformações ocorridas no ensino superior destacam bem o momento
político, social e econômico vivido naquele momento. As medidas neoliberais e a
globalização ganhavam espaço em boa parte do mundo. E no Brasil não era diferente: o
crescente número de estudantes nos cursos universitários foi uma das opções para a formação
de profissionais para o mercado globalizado, reforçada pelo surgimento dos mestrados
profissionalizantes e do ensino a distância. Também é interessante observamos as
características quanto às agências de financiamento, inclusive internacionais, a forte tendência
à internacionalização do conhecimento científico produzido. Todo esse reflexo do mundo
globalizado contribui para a necessidade de reformulações das políticas de avaliação da
CAPES, e já possível observar como essas alterações incutiriam no Novo Paradigma de
Avaliação (HOSTINS, 2006). É, portanto, na década de 1990 que a política da pós-graduação
brasileira começa a ganhar os contornos que definem o atual campo acadêmico no Brasil, que,
pelo que observamos, está em sintonia com os pressupostos globais do produtivismo.
As medidas neoliberais tiveram seu auge nos dois governos de Fernando Henrique
Cardoso (1994-2002), quando foram desenvolvidas ações que iriam reformar a universidade e
“implementar mudanças radicais”. Além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira
(LDBEN), de 1996, todo um aparato legal foi transformando radicalmente o ensino superior
no país (HOSTINS, 2006).
Hostins (2006) destaca que sob o slogan de democratização da educação, a
legislação tornou possível sua comercialização, “expressão de um tempo regido pela
economia do conhecimento” (p. 143). Nesse contexto, a LDBEN abre espaço para a
diversificação da educação superior, criando a diferenciação entre universidades, institutos,
faculdades etc.
A “comercialização do conhecimento” e a globalização, características do
neoliberalismo, também alteram o financiamento das pesquisas. Segundo Hostins (2006), elas
passaram a ser desenvolvidas através da associação entre o setor público e o privado “sob a
alegação de produzir benefícios econômicos para o Brasil” (p. 143). Hostins lembra ainda
que, a partir da LDBEN, a Pós-Graduação articulou-se aos demais níveis de formação; desta
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forma, também estava sujeita às leis que, a partir daquele momento, vinculavam
financiamento e índices de produtividade.
Também, e principalmente, na pós-graduação o governo propõe que os
repasses de recursos sejam atrelados ao número de alunos e à quantidade da
produção docente e discente em pesquisa, ou seja, o aporte financeiro é
determinado pelo desempenho institucional, preferencialmente em nível
internacional, cujo controle e avaliação estão sob responsabilidade da
CAPES (HOSTINS, 2006, p. 144).

Nesse contexto, a avaliação se reforça como forma de determinar até que ponto
vale o investimento num paradigma produtivo mundial, que o Brasil começa a trabalhar para
alcançar. Segundo a autora, um dos marcos para a avaliação na pós-graduação foram as
discussões sobre o tema promovidas pela CAPES em 1996.

Na prática, a implantação das mudanças, inclusive com relação à avaliação,
que faz parte das nossas discussões aqui, entram em discussão dentro do
campo acadêmico no ano de 1996. Quando a diretoria da CAPES organizou
o Seminário Nacional „Discussão da Pós-Graduação‟ envolvendo toda a
comunidade acadêmica e seus representantes, entidades públicas e privadas,
além de representantes das agências de fomento. Na oportunidade, foram
convidados também especialistas internacionais para avaliar a sistemática da
avaliação (p. 145).

No mesmo texto, Hostins explica que, com base nas discussões desse seminário, a
comissão responsável pelo IV Plano Nacional de Pós-Graduação chegou a redigi-lo, porém, o
plano não se concretizou, circulando apenas no âmbito interno da CAPES.
Hostins cita Martins9 (2005) para justificar a não implantação oficial do IV
PNPG:
Uma série de circunstâncias, tais como sucessivas crises econômicas
ocorridas no final da década de 90 que comprometeram aspectos
orçamentários da execução do IV PNPG, bem como o gradativo afastamento
das demais agências de fomento nacional na discussão e elaboração do IV
Plano, lamentavelmente acabaram por impedir que um documento final
viesse a público e se concretizasse num efetivo IV Plano Nacional de PósGraduação (MARTINS, 2005, p. 10, apud HOSTINS, 2006, p. 145).

O documento do V PNPG (BRASIL, 2004) destaca que, apesar das circunstâncias
que impediram a concretização do plano, “diversas recomendações que subsidiaram as
discussões foram implantadas pela diretoria da CAPES ao longo do período” (p. 19). Martins
9

MARTINS, C. B. Memória e objetivos do IV PNPG. In: BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. V Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2005-2010.
Brasília, 2005. Textos de apoio ao PNPG, encomendados pela Comissão Nacional.
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(2005, apud HOSTIN, 2006, p. 146) destaca algumas das recomendações apresentadas; entre
elas, realçamos três que estão diretamente relacionadas ao contexto da nossa pesquisa: “[...] as
mudanças no processo de avaliação, a implantação do portal de periódicos e a inserção
internacional da pós-graduação” (p. 146).
Tendo em vista a inviabilidade do IV PNPG, segundo Kunzen e Moraes (2005), a
CAPES formulou um novo “paradigma de avaliação” e o implantou na avaliação do biênio
1996-1997. Assim, começam as avaliações voltadas para a pesquisa e, consequentemente, as
exigências de produção científica, já que o “novo modelo de avaliação valoriza
prioritariamente a produção científica” (p. 1.347). Vê-se então “o deslocamento da
centralidade na docência para a centralidade na pesquisa” (p. 1.347).
Kunzen e Moraes (2005) descrevem algumas características desse novo modelo
de avaliação: centralidade na pesquisa; papel indutor do Estado nesse redirecionamento;
indicadores da centralidade na pesquisa; avaliação de programas e não mais de cursos de
mestrados e doutorados isoladamente e atenção para as linhas de pesquisa, organização,
projetos e produtos, teses e dissertações.
Reconhecendo a importância dessa mudança, que “postulou a centralidade da
pesquisa na pós-graduação e o seu caráter de cientificidade” (p. 1.347), as autoras destacam,
por outro lado, pontos negativos desse novo modelo. Um deles é a exacerbação
quantitativista, como modelos econométricos que só avaliam o que pode ser mensurado,
diante da dificuldade de mensurar a qualidade da produção, uma vez que não existe fórmula
razoável para avaliar a qualidade em termos de impacto social e científico dos produtos pela
impossibilidade de ler tudo que é produzido.
A qualidade da produção – o verdadeiramente relevante – dificilmente pode
ser mensurada, porquanto ainda não se descobriu uma fórmula razoável e
rápida para avaliar a qualidade de vida, na democratização social e
econômica, na preservação do meio ambiente e assim por diante. A
avaliação qualitativa reclamaria, também, a leitura de artigos e livros, além
de teses e dissertações. Considerando que a área de Educação elenca hoje 73
Programas (recomendados pela CAPES), pode-se inferir a dimensão do
problema. Por conseguinte, o modelo ganha dimensões formais que nem
sempre expressam a realidade dos Programas (KURZEN; MORAES, 2005,
p. 1.348).

Outro ponto negativo destacado pelas autoras é o que elas chamam de surto
produtivista, em que o importante é publicar, “não importa qual versão requentada de um
produto, ou várias versões maquiadas de um produto novo. A quantidade instituiu-se em
meta” (p. 1.348). As autoras dão destaque a duas situações, exemplos dentro da área da
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Educação: o caso de coletâneas que publicam ensaios que estão “longe do necessário avanço
na produção consolidada e orgânica acerca dos objetos de investigação” (KURZEN;
MORAES, 2005, p. 1.348). E o caso de coautorias entre docentes e discentes que, segundo a
própria CAPES, muitas vezes não é possível identificar se são resultados de efetiva coautoria.
“Alguns exageros „não permitem que se possa aferir o que é resultado de investigação
específica de docente, de discente ou de efetiva co-autoria (sic)‟” (p. 1.348).

2.3.1 Avaliação focada nos indicadores de qualidade

Apesar dessas características implantadas entre 1996 e 1997, em depoimento
publicado no InfoCapes, boletim informativo da CAPES, Abílio Afonso Baeta Neves,
presidente da CAPES entre 1995 e 2002, afirma que foi em 1998 que a avaliação passou por
uma das “primeiras modificações fortes” (NEVES, 2002, p. 6). Ele se refere a mudanças não
só nos critérios, mas na ruptura com a noção anterior de avaliação. A inserção de expressões
como indicadores, padrões e parâmetros de excelência nas discussões sobre avaliação
traduzem bem as novas preocupações quanto à qualidade da pós-graduação brasileira.
Segundo Neves, “A motivação mais imediata para alterá-la foi o reconhecimento claro de que
a avaliação não discriminava mais a excelência” (NEVES, 2002, p. 6). Ele explica que a
noção anterior de avaliação pretendia traçar o norte do que se buscava alcançar com a pósgraduação, tendo em vista os esforços para a sua implantação. Uma vez que as avaliações de
1994 e 1996 mostraram que boa parte dos programas atendiam os critérios exigidos, a CAPES
verificou que, para que houvesse avanço, era necessário traçar novos patamares. Nas palavras
de Neves (2002), a CAPES
[...] avaliava para saber, em última instância, se os cursos e programas
estavam caminhando em uma certa direção desejada. É por isso que afunilou
todo mundo; por isso houve a concentração de uma grande quantidade de
cursos com A e B. Então alcançando tal tipo de patamar, tudo bem! Aquele
patamar, ao invés de ser considerado mínimo, era considerado máximo. Isso
foi alterado a partir de 1998. A avaliação tornou-se uma avaliação
competitiva entre os programas, a partir de indicadores de excelência de
qualidade que a cada momento poderiam ser movidos para cima, ou seja, ao
contrário da avaliação anterior. Alcançando certo patamar de
desenvolvimento, eleva-se o nível de qualidade sugerido (p. 6).

Neves explica ainda que as discussões em torno dos indicadores, padrões e
parâmetros de excelência provocou uma turbulência no interior e entre as áreas de estudo,
estimulando as discussões sobre os indicadores de excelência e o caráter internacional de cada
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área do conhecimento, pois, como afirma, esse foi um componente fundamental trazido para a
avaliação de 1998.
[...] nós não estamos mais falando apenas da conveniência de se ter um
sistema de pós-graduação bom para o Brasil. É claro que tem que ser bom
para o país, mas nós queremos – e é da natureza da instituição universitária,
da produção de conhecimento em qualquer área – que haja uma inserção
internacional dessa produção e não só da produção de conhecimento, mas
também dos padrões de formação dos recursos humanos altamente
qualificados. O que se espera da pós-graduação é que haja uma interlocução
nesses dois momentos (NEVES, 2002, p. 7).

Entre os autores que utilizamos (SCHWARTZMAN, 1982; MORAES, 2012;
NEVES, 2002; CURY, 2005; KURZEN; MORAES, 2005; HOSTINS, 2006) para traçar as
alterações por que passou a avaliação da pós-graduação, há os que as classificam como
positivas, negativas ou como ambas, porém, é possível observar que a década de 1990 foi
mesmo um divisor de águas, uma vez que a avaliação de 1995-1996 apresentou alguns
critérios com base no que seria o novo paradigma. Porém, foi mesmo a partir de 1998 que a
avaliação se deteve não só aos novos critérios, já destacados acima, como também ganhou
novo recorte, tendo os parâmetros de excelência e a internacionalização como foco.
Após a descrição dos fatos traçada por Neves (2002), vale a pena refletir sobre as
colocações de Hostins (2006) ao analisar o contexto de inserção do novo modelo da avaliação.
Segundo a autora, diante do “propósito da importação/exportação do conhecimento e do ethos
acadêmico capitalista que se almejava para a pós-graduação brasileira” (p. 151), o
posicionamento da CAPES frente ao novo modelo não poderia ser outro senão “induzir os
programas à competitividade, à inovação e ao empreendedorismo, tal como funciona a lógica
do setor corporativo-empresarial” (p. 151).
Quanto às alterações na sistemática da avaliação e o sobressalto da
internacionalização, estariam relacionadas também às sugestões de uma comissão de
consultores internacionais que foram convocados para avaliar o sistema de avaliação da
CAPES. O grupo era composto por pesquisadores da França, Argentina, Canadá, Alemanha,
Irlanda e Estados Unidos, e suas críticas e recomendações foram documentadas no Relatório
da Comissão Internacional de Avaliação sobre o processo de avaliação do Programa de PósGraduação da CAPES10 (1997).

10

Documento publicado no Infocapes – Boletim Informativo da Capes, v. 5, n. 2, abr./jun. de 1997. Disponível
em: <http://www.capes.gov.br/publicacoes/publicacoes-antigas>. Acesso em: dez. 2014.
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Portanto, as características e a sistemática da avaliação no período 1998-2000
seguiam as discussões do comitê internacional e do Seminário Nacional de “Discussão da
Pós-Graduação Brasileira”, ao qual já nos referimos.
Horta e Moraes (2005), no artigo O sistema CAPES de avaliação da pósgraduação: da área de educação à grande área de ciências humanas, destacam que na
avaliação 1998-2000 “verificou-se, com nitidez, o que possivelmente já podia se antever em
decisões anteriores do CTC [Conselho Técnico Científico11]: os níveis12 6 e 7 foram definidos
exclusivamente a partir de um único parâmetro, qual seja, o da produção científica
internacional e basicamente em periódicos estrangeiros” (HORTA; MORAES, 2005, p. 96).
Quanto aos periódicos científicos, o novo paradigma também provocou grandes
alterações, tendo em vista que eles passariam a funcionar como indicadores da produção
científica; logo precisariam ser também avaliados, num sistema de avaliação semelhante ao da
pós-graduação. Assim, naquele momento, os periódicos começaram a passar por alterações
significativas, ganhando novos contornos internos e externos. Ao defender um período maior
entre as avaliações, a Comissão Internacional, em seu relatório sobre a avaliação da CAPES 13,
usa um argumento diretamente ligado à publicação dos resultados finais da pesquisa em
periódicos. Segundo o próprio documento:
Uma avaliação tem que focalizar aspectos de sucesso e impacto de longo
alcance e, como tal, depende e se constrói a partir de uma sequência de
indicadores de desempenho: apresentações em conferência e reconhecimento
pelos pares, publicações em periódicos, auxílios recebidos para a pesquisa, e
os alunos. À medida que a pós-graduação brasileira atinge uma maturidade
em termos internacionais, a avaliação da CAPES deve mudar do ciclo curto
atualmente adotado para um ciclo mais longo. Nossa recomendação é de que
a avaliação seja realizada a cada 3 a 5 anos (p. 23).

Aqui já é possível perceber o papel que os periódicos passavam a desempenhar,
sendo, portanto, um dos meios de se avaliar a qualidade das pesquisas desenvolvidas na pós11

“O CTC da CAPES é formado por dois representantes de cada uma das grandes áreas, indicados pelos
representantes de área, além do presidente e dos três diretores da CAPES, de um representante do Fórum
Nacional dos Pró-Reitores e de um representante da Associação Nacional dos Pós-Graduandos” (HORTA;
MORAES, 2005, p. 97).
12
“No modelo de avaliação introduzido em 1998, na CAPES os programas eram avaliados em uma escala de 1 a
7. Em um primeiro momento, todos os programas deveriam ser incluídos em um dos cinco primeiros níveis da
escala. O nível 5 seria a qualificação de excelência nacional e nível máximo a ser alcançado por um programa
que possuísse apenas curso de mestrado. Uma análise posterior dos programas 5 - portanto, somente aqueles
organizados em cursos de mestrado e doutorado - a partir de critérios referenciados em padrões internacionais de
excelência indicaria aqueles com condições de serem alçados aos níveis 6 ou 7” (HORTA; MORAES, 2005, p.
97).
13
Relatório da Comissão Internacional de Avaliação sobre o processo de Avaliação do Programa de PósGraduação da Capes. Infocapes – Boletim Informativo, Brasília, v. 4, n. 2, abr.-jun. 1997, p. 21-26.
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graduação em tempo ágil, já que o tempo é também um fator a ser avaliado. Os periódicos
ainda aparecem explicitamente no apêndice do relatório. Sob o título de Indicadores de
qualidade, a comissão pontua sugestões de indicadores que deveriam ser avaliados pelas
comissões de área. Entre elas se encontram os “trabalhos relacionados à área de concentração
do programa, publicados em revistas indexadas, por ano e por professor permanente” (p. 23).
As avaliações de 1996-1997 e de 1998-1999 foram um sobressalto de
diferenciação das avaliações da pós-graduação desde sua origem, e é possível observarmos
que a partir daí o Brasil começa a trabalhar por uma pós-graduação nos moldes internacionais.
Nessa corrida mundial pelo conhecimento, representado pela pesquisa científica produzida na
pós-graduação e objetivado por intermédio das publicações científicas, Hostins (2006) destaca
na avaliação de 2001-2003 a “preocupação com a precisão dos conceitos e indicadores de
inserção internacional e de padrão internacional” (p. 154).
Reafirmando o lugar de destaque que a avaliação passou a ocupar, Hostins (2006)
lista os eixos bases para a nova política que se implantava na pós-graduação:
O esforço pela diversificação e expansão da oferta, a flexibilização de
modelos, a institucionalização de um processo contínuo de avaliação, o
incremento da internacionalização, a cumplicidade com o mercado, a
atuação em rede, a busca de perfis de excelência, enfim, o partilhamento
com o paradigma que define a economia do conhecimento (p. 155-156).

Com a implantação de novos critérios e sistemática para a avaliação da pósgraduação, todas as discussões sobre o IV Plano foram aproveitadas para a composição do V
PNPG, por meio do qual foi possível avaliar e planejar novas ações para a consolidação desse
novo modelo.

2.3.2 Pós-graduação e periódicos: avaliar para qualificar

O Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) brasileiro realiza desde 1998
avaliações trienais dos programas em um Sistema de Avaliação que se divide em dois
processos: Avaliação das Propostas de Cursos Novos (APCNs) e Avaliação dos Programas de
Pós-Graduação. Segundo a CAPES,
Ambos os processos são conduzidos com base nos mesmos fundamentos:
reconhecimento e confiabilidade fundados na qualidade assegurada pela
análise dos pares; critérios debatidos e atualizados pela comunidade
acadêmico-científica; transparência: ampla divulgação das decisões, ações e
resultados (BRASIL, 2014a).
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A APCN, para entrada no sistema, é um processo estabelecido para avaliar a
qualidade das propostas de criação de programas. Após avaliadas, as propostas, caso atendam
“o padrão de qualidade requerido para o nível de formação” (BRASIL, 2014a), são
encaminhadas, com o resultado da avaliação, para o Conselho Nacional de Educação do
Ministério da Educação.
O segundo processo do Sistema de Avaliação, avaliação dos programas, para
permanência no sistema, consiste na avaliação dos programas que já foram recomendados
pela CAPES e reconhecidos pelo CNE/MEC; logo, já foram inseridos no SNPG, passando “a
ter a obrigatoriedade de prestação de informações a CAPES, a respeito de toda a sua atividade
acadêmica e de pesquisa” (BRASIL, 2014b). Ela é feita em duas fases, Coleta CAPES e
Avaliação Trienal.
O Coleta CAPES é um software específico que tornou possível aos programas o
envio on-line de dados para a CAPES. O formulário, que deve ser enviado anualmente, pode
ser preenchido a qualquer momento na Plataforma Sucupira, disponível no site da CAPES
durante todo o ano, por meio de senha personalizável para o coordenador de cada programa
de pós-graduação.
No sistema,
Devem ser reportados dados de infraestrutura física, formação e atividades
de docentes, matrícula e titulação de alunos, disciplinas oferecidas, projetos
de pesquisa desenvolvidos, produção bibliográficas em termos de artigos
científicos, livros, dissertações e teses defendidas, produção técnica e
tecnológica, etc. (BRASIL, 2014b).

Trata-se de um processo ininterrupto que permitirá uma avaliação continuada.
Para isso, os dados, informações brutas, são trabalhados pela CAPES, que constrói tabelas e
gráficos a serem utilizados pelas comissões de área para a Avaliação Trienal, a segunda fase
do Sistema de Avaliação dos programas do SNPG.
Antes de nos atermos à avaliação dos periódicos, cuja intenção primeira seria criar
valores para qualificar a produção docente e discente dos programas, vale ressaltarmos que
cada processo avaliativo é parte de um todo. Destacamos também que essas avaliações são
utilizadas pela CAPES para distribuição de verbas para os programas.
[...] todas as atividades da CAPES estão correlacionadas entre si. A
avaliação da pós-graduação (que engloba quesitos como a análise da
proposta do programa, do corpo docente, as atividades de pesquisa, a
produção intelectual, entre outras) está estreitamente ligada aos
investimentos, à promoção da cooperação científica internacional e ao
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acesso e divulgação da produção científica. Esta afirmação está embasada
pelo fato de os investimentos na formação de recursos de alto nível serem
realizados seguindo a classificação dos cursos avaliados pela CAPES. Em
outras palavras, os cursos que possuem melhor classificação na avaliação são
os que mais recebem recursos. Consequentemente, recebem mais estímulos à
cooperação científica internacional e conseguem divulgar com mais
facilidade sua produção científica, que passa a ser vista como sendo de boa
qualidade (FRIGERI, 2012, p. 33).

2.3.3 A decisão é dos pares

Antes de descrever a avaliação dos dados recolhidos pelo Coleta CAPES, feita
pela comissões de área, vamos recorrer aos autores Davyt e Velho (2000), que no artigo A
avaliação da ciência e a revisão por pares: passado e presente. Como será o futuro?
estabelecem uma relação entre a ciência e a avaliação.
Apesar das mudanças na sistemática e nos critérios de avaliação da pósgraduação, na seção anterior foi possível observarmos que a pós-graduação no Brasil nasceu
tendo a qualidade como uma de suas preocupações. Atrelada a ela, com o propósito de
garanti-la, estavam as avaliações. Nesse sentido, coadunamos com Davyt e Velho (2000) ao
afirmarem que “a avaliação é mais que uma ação cotidiana na ciência; ela é parte integrante
do processo de construção do conhecimento científico. É através da avaliação [...] que se
definem os rumos, tanto do próprio conteúdo da ciência quanto das instituições a ela
vinculadas” (p. 94).
No mesmo texto, ao destacar que a ciência e a avaliação estão intrinsecamente
ligadas, além de atreladas ao contexto social e histórico vivido pela sociedade em que estão
inseridas, os autores chamam a atenção para as alterações a que estão sujeitas as regras da
avaliação. Em contrapartida, evidenciam a manutenção da “noção de que apenas os próprios
cientistas podem avaliar o trabalho de seus colegas” (p. 92). Davyt e Velho (2000) fazem um
rápido apanhado da história para demonstrar que desde Galileu na corte dos Médici em
Florença, as decisões sempre precisaram de assessoria para ser realizadas.
Desenvolveu-se, então, uma tradição em que tal assessoria seria solicitada ao
„pares‟, isto é, aos colegas daquele que estava em julgamento (colegas estes
que frequentemente competem com o julgado pelos mesmos recursos e
recompensas: financiamento, premiações, espaço editorial, posições
profissionais etc) e que, por sua formação e experiência, fossem capazes de
emitir opinião informada e confiável. Este processo tem sido, genericamente,
denominado de „revisão por pares‟ ou „julgamento por pares‟ (peer reviw)
(DAVYT; VELHO, 2000, p. 94).
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Partimos então dessa relação intrínseca entre a existência da ciência e a avaliação
e da relação da pós-graduação com a produção do conhecimento, conforme destacado no
Relatório de Avaliação Trienal 2013: “Na área da educação, como na maioria das áreas
humanas, a pós-graduação é basicamente o único locus de produção de conhecimento de
modo que a política de pós-graduação se confunde com a política científica” (BRASIL, 2013,
p. 2).
Tentamos entender a tríplice relação pós-graduação - produção do conhecimento avaliação. Sabendo disso, vamos à segunda fase do sistema de avaliação da pós-graduação,
avaliação por pares. Ressaltamos aqui que a avaliação das revistas científicas, às quais nos
deteremos mais adiante, segue o mesmo formato dessa avaliação, mudando apenas os critérios
a serem avaliados; a avaliação por pares é uma característica do campo acadêmico.
Para entendermos como funciona essa avaliação, utilizamos a última feita pela
CAPES, Avaliação Trienal 2013, referente aos anos de 2010, 2011 e 2012. Na figura abaixo
(FIG. 1), divulgada no site institucional, a CAPES sistematiza o funcionamento da Avaliação
Trienal:

Figura 1- Funcionamento da Avaliação trienal
Fonte: BRASIL, 200614.

Como observamos, a avaliação é feita pela própria comunidade acadêmica, num
processo continuado, ininterrupto, já que ocorre a cada três anos, após reunir dados desse
período. Na etapa 3, os dados recolhidos pelo Coleta CAPES e trabalhados por técnicos da
instituição são analisados pela comissões de consultores especialistas (os pares). Essas
14

Disponível em: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/permanencia-no-snpg-avaliacao>. Acesso em: 12 maio
2014.
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comissões de área15 são livres para estabelecer os pesos adequados (segundo limites
estabelecidos

pela

CAPES)

e

os

métodos

próprios

(quantitativos

ou

quantitativos/qualitativos). No site da CAPES são disponibilizados os Documentos de Área,
que explicam os critérios utilizados por cada área “a fim de garantir a transparência do
processo” (BRASIL, 2010). Essas comissões emitem pareceres e dão notas, de 1 a 7 para cada
programa16.
Atualmente existem 48 áreas agregadas em 11 grandes áreas. Essas grandes áreas
possuem representantes no Conselho Técnico Científico (CTC), os quais apresentam
relatórios conclusivos da avaliação ao colegiado do CTC, cabendo a esse conselho a
homologação das decisões relativas à avaliação.
Os documentos referentes ao funcionamento e aos critérios de avaliação também
estão disponíveis no site da CAPES e servem como referenciais para o processo de avaliação
de cada área:
Os documentos de área são referência para os processos avaliativos, tanto na
elaboração e submissão de propostas de cursos novos quanto na avaliação
trienal dos cursos em funcionamento. Neles estão descritos o estado atual, as
características e as perspectivas, assim como os quesitos considerados
prioritários na avaliação dos programas de pós-graduação pertencentes a
cada uma das 48 áreas de avaliação. Em conjunto com as Fichas de
Avaliação e os Relatórios de Avaliação, os Documentos de Área constituem
o trinômio que expressa os processos e os resultados da Avaliação Trienal.
(BRASIL, 2010).

Nos Documentos da Área, cada comissão especifica os avanços dos programas, as
transformações e seus critérios de avaliação. É esse documento que traz o Qualis periódicos,
uma ferramenta que avalia os periódicos de forma a pontuar a produção bibliográfica do
corpo docente e discente na avaliação final do programa.
No Documento da Área de Educação (Avaliação 2013), a comissão divulga a
pontuação de cada artigo de acordo com a estratificação da revista em que foi publicado.

15

São 48 áreas do conhecimento; os mandatos são de três anos e a composição atual é até 2014.
Até 1996, a classificação era feita por letras e os cursos eram classificados dentro de cada área. A partir de
1997, a classificação passou a ser feita por números de 1 a 7. Notas 1 e 2, programas não reconhecidos, diplomas
não reconhecidos pelo MEC. Notas 3, 4 e 5, reconhecidas como regular, bom ou muito bom, respectivamente.
Notas 6 e 7, excelência, centro de referência nacional e inserção internacional.
16
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QUADRO 1
Valores de artigos em Revistas de Educação

Fonte: BRASIL, 201317.

Na próxima seção, nos deteremos a entender o papel e as especificações dos
periódicos e do Qualis dentro dos Programas de Pós-Graduação em função das políticas de
avaliação.

17

Disponível
em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacaotrienal/Docs_de_area/Educa%C3%A7%C3%A3o_
doc_area_e_comiss%C3%A3o_21out.pdf>. Acesso em: 12 maio 2014.
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3

OS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS: DA ORIGEM AO PADRÃO QUALIS

Trataremos agora do específico papel das revistas científicas no contexto da
pesquisa. Para isso, levantamos parte da história desse tipo de publicação, no intuito de
entender sua evolução até o formato e função que exerce hoje no campo, principalmente após
a criação do Qualis Periódicos. A princípio, fazemos colocações mais generalistas para
contextualizações que envolvem todas as áreas de pesquisa, mas, mais especificamente, a
grande área de Ciências Humanas.
Porém, quando começamos a tratar de entender os processos em que se deram o
Qualis Periódicos, nos voltamos para a área da Educação especificamente, já que nosso objeto
de estudo se encontra classificado como A1, de acordo com os critérios dessa área 18. Para
tanto, buscamos descrever a criação do Qualis Periódico Educação dentro da política de
avaliação, bem como sua evolução e a definição de seus critérios. Também nesse capítulo,
fazemos uma reflexão a respeito dos critérios Qualis A1 da Educação sob a perspectiva da
Teoria do Campo de Pierre Bourdieu.

3.1

Breve histórico

O primeiro meio de divulgação das descobertas científicas eram as cartas que
circulavam entre os interessados em tais descobertas. Porém, por seu caráter pessoal e lenta
circulação, com o passar do tempo, acabaram não conseguindo realizar o trabalho da
divulgação científica (STUMPF, 1998). Outro fator que, segundo Stumpf, contribuiu para que
as cartas não fossem eleitas como o melhor meio de divulgação do conhecimento foi a
impossibilidade de refutação e questionamento de novas descobertas como forma de
contribuir para a evolução do conhecimento.
As cartas eram enviadas pelos homens de ciência a seus amigos para relatar
suas descobertas mais recentes e circulavam em pequenos grupos de
interessados que as examinavam e discutiam criticamente. Sua divulgação
era então direcionada, uma vez que seus autores quase nunca enviavam para
aqueles que podiam refutar suas teorias ou rejeitar seus experimentos
(STUMPF, 1998, p. 7).

Outro meio destacado pela autora para difusão das descobertas eram as atas,
transcrições de descobertas relatadas em reuniões de uma sociedade. As cartas continuaram
18

A Educação em Revista também passa por avaliações de outras áreas, porém, as estratificações em que ela se
encontra para além da área da Educação fogem aos propósitos deste nosso estudo.
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sendo a comunicação pessoal entre cientistas, e as atas, também chamadas de memoriais ou
anais, passaram a ser documentos de trabalhos apresentados em reuniões científicas e
profissionais (STUMPF, 1998).
Em âmbito mundial, as duas primeiras revistas científicas que surgiram foram
Journal des Sçavans, em janeiro de 1665, em Paris, França e Philosophical Transactions, em
março de 1665, em Londres, Inglaterra. Esta segunda era uma publicação da Royal Society of
London que, segundo Stumpf (1998), “é [era] considerada o protótipo de revistas científicas”,
pois dava mais ênfase a “relatos de experimentos realizados pelos cientistas” (p. 9).
Em um estudo sobre a história dos periódicos científicos no Brasil, Freitas (2006)
destaca que a preocupação em divulgar as descobertas científicas brasileiras data do período
colonial. Porém, os jornais que se dedicavam a essa divulgação tinham um formato
diferenciado e foram passando por transformações ao longo do tempo. Segundo a autora, as
publicações se mesclavam com outros propósitos e, em muitos casos, foram até catalogadas
como publicações de outros gêneros.
Os termos utilizados para indexar tais publicações acabaram, ao longo do
tempo, por ocultar esse material em meio a tantas outras publicações
brasileiras. O que nos remete ao fazer bibliotecário: as bases de dados
utilizadas não contêm importantes informações a respeito dessas
publicações, talvez até pelas denominações utilizadas na época. Muitas delas
não foram indexadas como jornais de ciência, e sim como de „arte e
literatura‟ (FREITAS, 2006, p. 65).

Freitas (2006) destaca que, no Brasil, a ciência começou a ser comunicada em
jornais do cotidiano, no século XIX. Entre os jornais impressos que faziam essa divulgação,
Freitas destaca, A Gazeta do Rio de Janeiro, que “realizou esse papel de divulgador dos
assuntos científicos, noticiando a produção de obras, a realização de cursos, a produção e
venda de livros e textos científicos. Além das notícias e alusões, o periódico chegou a publicar
memórias científicas” (FREITAS, 2006, p. 55). Segundo a autora foi “O Patriota, Jornal
Litterario, Politico, Mercantil &c. do Rio de Janeiro, o primeiro periódico especialmente
dedicado às ciências e às artes no país” (p. 55).
Acompanhando o nascimento da pós-graduação brasileira e a evolução da ciência
no mundo, o periódico tornou-se exclusivamente científico, passou a “divulgador de notícias
científicas” e, em seguida, foi ganhando novos contornos. Miranda e Pereira (1996) ressaltam
que eles passaram por lentas transformações até saírem do formato original. “A transformação
do artigo científico em sua forma atual não se completou senão acerca de um século atrás. O
que havia anteriormente era muita publicação de „notícias científicas‟” (p. 376).
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Como vimos no capítulo anterior, a avaliação da pós-graduação a partir da
avaliação de 1996-1997 modificou o formato dessas publicações, criando critérios com base
na política internacional do conhecimento. A solidificação desse formato foi acontecendo ao
longo das avaliações e a partir da criação de documentos base que foram tornando possível o
acompanhamento anual dos programas. Simultaneamente às mudanças no processo avaliativo
da pós-graduação, as revistas científicas foram ganhando espaço diante da dinâmica que se
estabeleceu na produção do conhecimento. Segundo Muller, “o advento da ciência moderna
trouxe consigo a necessidade de uma comunicação mais rápida e precisa a fim de permitir a
troca rápida de ideias e também das críticas dos cientistas interessados no assunto em
questão” (MULLER19, 2000 apud FRIGERI, 2012, p. 14).
O acompanhamento das produções docentes e discentes de maneira a aferir a
qualidade do conhecimento científico produzido no país provocou, desde meados dos anos de
1990, um aumento cada vez maior no número de periódicos científicos. Suas características
de frequência, dinamicidade e credibilidade, esta última garantida pelo processo de avaliação
por pares, estão de acordo com as propostas de evolução do conhecimento científico
produzido no Brasil através dos Programas de Pós-Graduação. Tais programas eram o foco
principal do governo brasileiro e tinham a CAPES como entidade capaz de acompanhar essa
evolução por meio das avaliações, que, como já vimos, sempre marcaram a política da pósgraduação no Brasil e a produção científica de maneira geral.
Mas que medida usar como avaliativa da produção docente e discente diante da
grande quantidade de material disponível em publicações impressas e on-line? Na tentativa de
tornar essa avaliação objetiva, a proposta da CAPES foi estabelecer critérios que se tornaram
base para estratificar os periódicos em que os pesquisadores estão publicando. Daí nasceu o
sistema “Qualis Periódicos”, que, dividido por áreas e através de suas comissões, avaliam os
periódicos a fim de classificá-los, tornando possível a pontuação de determinada produção
com base no periódico em que é publicada.
A Avaliação Trienal da CAPES, para atribuição de nota aos programas de
pós-graduação (PPGs), considera cinco quesitos: Proposta do programa;
Corpo Docente; Corpo discente, teses e dissertações; Produção Intelectual e
Inserção Social.
O „Qualis Periódicos‟ é o conjunto de procedimentos utilizado na avaliação
do quesito „Produção Intelectual‟. Foi concebido para atender a esta
necessidade específica da avaliação dos programas de pós-graduação, e sua
utilização para avaliar individualmente professores e alunos não é adequada.
19

MULLER, S. P. M. O periódico científico. In: CAMPELLO, B. S.; CENDÓN, B. V.; KREMER, J. M.
(Orgs.). Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. Belo Horizonte: Editora da UFMG –
Universidade Federal de Minas Gerais, 2000b.
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O „Qualis Periódicos‟ também não é uma base de indexação, pois contém
apenas os periódicos que foram informados como sendo aqueles nos quais
foram publicados os artigos dos programas de pós-graduação (BRASIL,
2013).

Ao ressaltar que os periódicos estratificados pelos critérios Qualis são aqueles que
contêm a produção dos programas de pós-graduação, a CAPES tenta demonstrar a sua
preocupação em avaliar os programas. Assim, diferencia-se um indexador, que avalia as
revistas de forma independente das informações contidas no Coleta CAPES, apesar de usarem
critérios semelhantes para essa avaliação do material que será disponibilizado na base de
dados do indexador.
Antes de discutirmos sobre os critérios Qualis, propomos uma reflexão sobre os
conceitos, características e funções dos periódicos científicos.

3.2

Definições e funções

Periódico científico, publicação periódica ou revista científica são termos
sinônimos, comumente utilizados entre os agentes do campo acadêmico para se referir a um
dos meios de comunicação mais utilizados para a divulgação da ciência. Entretanto, quanto à
definição e função, existem pequenas diferenças sobre as quais vamos discutir brevemente. A
fim de estabelecer as publicações que recebem o International Standard Serial Number
(ISSN), o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict) define o
periódico de maneira generalista, considerando também outros formatos. Assim o Ibict define
periódicos:
Tipo de publicação seriada, normalmente publicada com frequência
previamente definida, em fascículos sucessivos, caracterizada pela variedade
de conteúdo e de colaboradores. São publicações de conteúdo técnicocientífico com informações baseadas em resultados experimentais podendo
conter informações e/ou observações de cunho científico ou de divulgação
emitindo opiniões que se apresentam sob a forma de revista, boletim,
anuários, etc. (IBICT, 2012).

De maneira um pouco mais específica e baseadas na NBR 6021 (ABNT, 2003 20),
França e Vasconcellos, no Manual para Normalização de Publicações Técnico-Científicas,
também conceituam as publicações periódicas e tratam a revista com um exemplo:

20

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 6021. Informação e documentação:
artigo em publicação periódica científica impressa: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
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São aquelas editadas a intervalos prefixados, por tempo indeterminado, com
a colaboração de diversos autores, sob a responsabilidade de um editor e/ou
Comissão Editorial, incluindo assuntos diversos segundo um plano definido.
São consideradas publicações periódicas mais comuns: jornais e revistas
(FRANÇA; VASCONCELLOS, 2007, p. 60).

Com base nas definições do Ibict e de França e Vasconcellos (2007), é importante
destacarmos que nesta pesquisa trataremos da publicação periódica no formato revista 21. Indo
adiante nessa discussão, Braga e Oberhofer22 (1982, apud STUMPF, 1998) ainda fazem uma
distinção entre publicações periódicas científicas, técnicas e de divulgação. Para eles, nas
científicas, mais de 50% de seus conteúdos são “artigos assinados, resultado de atividade de
pesquisa”.

As técnicas têm mais de 50% do conteúdo de “artigos assinados, emitindo

opiniões, ponto de vista, etc”. Já as de divulgação contêm “notícias curtas, informes, etc.”
(STUMPF, 1998, p. 5).
Após discutir essa possível distinção, Stumpf (1998) ressalta a dificuldade em
aceitá-la, já que, na prática, as revistas apresentam “tanto artigos que são fruto da pesquisa
básica e aplicada ou do desenvolvimento tecnológico quanto da análise e crítica das questões
políticas, éticas e sociais” (p. 5).
Consideramos aqui o periódico científico conforme Stumpf (1998):
- são o arquivo da ciência, porque registram permanentemente as descobertas
científicas. Por isso, mesmo elas são publicadas periodicamente a fim de que
a memória da ciência seja constantemente abastecida com as novas
contribuições. A periodicidade regular é uma dos elementos fundamentais
para caracterizar uma revista porque serve para identificar um impresso
como uma publicação estável;
- são os veículos de divulgação e comunicação do saber, porque é através
deles que o conhecimento se torna disponível para a sociedade. Os
resultados da ciência se tornam públicos através das revistas. Elas servem
para que os cientistas levem os novos conhecimentos a seu grupo de
referência e que realizem uma divulgação plena para uso da comunidade.
Para isso, é necessário que a revista passe por um processo editorial que
formate o conhecimento dentro de um modelo aceito pelo grupo. Além
disso, este processo deve ser rápido para que o saber não se desatualize;
- são os meios para conferir prestígio e reconhecimento aos autores uma vez
que os trabalhos são avaliados pelos pares, antes de serem publicados.
Receber o devido crédito científico pelo trabalho realizado e o consequente
prestígio pessoal pelo esforço dispendido são formas de retribuição
utilizadas pela ciência. Por outro lado, é através da publicação que o autor
pode provar a paternidade de uma nova ideia ou invento. Subramanyan
(1981) chama esta função de social porque as revistas são instituições sociais
21

Também o formato “anais” é considerado uma publicação periódica, quando se referem a eventos também
periódicos (BRASIL, 2013).
22
BRAGA, G. M.; OBERHOFER, C. A. Diretrizes para a avaliação de periódicos científicos e técnicos
brasileiros. Revista Latino Americana de Documentação, Brasília, v. 2, n. 1, p. 27-31, jun. 1982.
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que reúnem pessoas (editores, autores, comissão editorial, avaliadores e
mesmo seus assinantes) e tem, entre outras atribuições, de conferir o
prestígio e reconhecimento a quem a produz e utiliza (STUMPF, 1998, p. 78).

Podemos considerar que as principais características são: a periodicidade, ou seja,
são atualizadas constantemente, acompanhando a ciência que é dinâmica; a padronização por
área e a revisão por pares no formato científico, servindo como meio de divulgação próprio
para a ciência, caracterizado pelo padrão utilizado internacionalmente pelo campo acadêmico,
além de serem os meios de conferir prestígio aos agentes envolvidos e de apresentar novos
pesquisadores dentro de cada área.
Miranda e Pereira (1996) reforçam essas características quando definem duas
especificações dos periódicos: suporte para a comunicação do conhecimento e comunicação
entre os pares de uma comunidade científica. Em relação à primeira, elas ressaltam que o
periódico cumpre “as funções de registro oficial público da informação mediante a
reconstituição de um sistema de editor-avaliador e de um arquivo público – fonte para o saber
científico” (p. 376). A essas, elas acrescentam o que classificam como importantíssima
função, a de “definir e legitimar novas disciplinas e campos de estudos, constituindo-se em
um legítimo espaço para institucionalização do conhecimento e avanço de suas fronteiras” (p.
376).
Já especificamente entre os pares, Miranda e Pereira (1996) explicam a função de
legitimar23 o conhecimento produzido por determinado autor, ou seja, o reconhecimento desse
autor pesquisador, diante dos pares, como produtor de conhecimento.
[...] o periódico científico cumpre funções que permitem ascensão do
cientista para efeito de promoção, reconhecimento e conquista de poder em
seu meio. Por essa razão e por outras que passaram a fazer parte da
sociologia da ciência; o ato de publicar artigos é exigido pelos pares como
prova definitiva de efetiva atividade em pesquisa científica (p. 376).

Se, conforme Miranda e Pereira (1996), por um lado, o periódico pode legitimar e
dar prestígio aos autores/pesquisadores, por outro, os próprios periódicos também ocupam
lugares dentro desse espaço acadêmico, podendo indicar o prestígio e o reconhecimento da
publicação. E ao reconhecer isso, as autoras afirmam que altos índices de fator de impacto
conferem esse prestígio. Porém, para que as revistas tenham fator de impacto, elas precisam
23

A legitimidade a que nos referimos aqui é no sentido bourdieniano, qual seja, o reconhecimento da
competência científica de um agente entre os pares. Nas palavras de Bourdieu, essa competência é
“compreendida enquanto capacidade de falar e agir legitimamente (isto é, de maneira autorizada e com
autoridade), que é socialmente outorgada a um agente determinado” (BOURDIEU, 1983, p. 123).
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estar indexadas na base de dados ISI Web of Science, e o caminho para se chegar a esses
indexadores é longo. O fato de conseguir chegar até outros indexadores, como o Scielo24, que
tem critérios bem definidos e uma análise detalhada do periódico, mesmo que os índices de
fator de impacto ainda não estejam altos, já é o reconhecimento entre os pares. Como
acontece na área da Educação, os indexadores são condições para a estratificação do periódico
em níveis mais elevados na CAPES (discutiremos melhor esses critérios no capítulo dedicado
ao Qualis Educação). Isso quer dizer que antes de um periódico chegar a ter alto fator de
impacto, ele já deve ter sido reconhecido, aceito e permanecer em indexadores respeitados
internacionalmente e da CAPES. Essas considerações podem estar relacionadas ao momento
atual das políticas de avaliação, diferentemente da pesquisa das autoras, que foi realizada num
contexto diferente, ou seja, na década de 1990, quando o número de periódicos era menor,
assim como também eram diferentes os critérios para avaliação.

3.3

Qualis: uma medida de valor

Para discutir o Qualis Periódicos, teremos que traçar os caminhos da avaliação da
pós-graduação, o que irá nos permitir o entendimento do processo avaliador das revistas. Esse
percurso começa com os dados recebidos por meio do Coleta CAPES25, gerando os Cadernos
de Indicadores, que são relatórios utilizados no processo avaliativo. Observando esses
documentos, é possível ter uma noção de quais critérios são usados pelas comissões para a
avaliação dos programas de pós-graduação.
Os cadernos são compostos de 11 documentos, com dados qualitativos sobre: PT
– produção técnica; DI – disciplinas; PO – proposta do programa; DP – docente produção; TE
– teses e dissertações; PA – produção artística; LP – linha de pesquisa; DA – atuação docente;
PB – produção bibliográfica; CD – corpo docente, vínculo formação; PP – projeto de
pesquisa. Tendo em vista nosso objetivo de estudos, nos deteremos aqui aos critérios DP –
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A Scielo é uma base de dados, fonte de indexação conceituada no Brasil devido ao seu trabalho de análise das
publicações. “A Scientific Electronic Library Online - Scielo é uma biblioteca eletrônica que abrange uma
coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. A Scielo é o resultado de um projeto de pesquisa da
FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em parceria com a BIREME - Centro
Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde. A partir de 2002, o Projeto conta com o
apoio do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico” (Disponível em:
<http://www.scielo.br/?lng=pt>. Acesso em: 23 maio 2014).
25
O Coleta CAPES é um sistema eletrônico desenvolvido pela CAPES para que os Programas de Pós-Graduação
recomendados pela instituição possam prestar informações, obrigatórias, anualmente, a respeito de suas
atividades acadêmicas e de pesquisa (BRASIL, 2014b).
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docente produção e PB – produção bibliográfica, ambos referentes à produção científica
docente e discente.
Na tentativa de tornar a avaliação dessa produção mais objetiva, a proposta da CAPES
foi estabelecer critérios que se tornaram base para estratificar os periódicos em que os
pesquisadores estão publicando. Daí nasceu o sistema “Qualis periódicos” que, dividido por
áreas e através de suas comissões, avaliam os periódicos desde 1998, a fim de classificá-los,
tornando possível a pontuação de determinada produção com base no periódico em que é
publicada.
Portanto, Qualis é um aplicativo externo ao Sistema de Avaliação dos Programas
de Pós-Graduação (DATACAPES) e realiza um tratamento mais sistemático e qualitativo da
produção científica dos programas a fim de aperfeiçoar os indicadores que subsidiam a
avaliação (SOUZA; PAULA, 2002, p. 10).
Após avaliar os periódicos citados no Coleta, como resultado da avaliação Qualis,
a CAPES
disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos
programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção. A
estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma indireta.
Dessa forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de
produção, a partir da análise da qualidade dos veículos de divulgação, ou
seja, periódicos científicos e anais de eventos26 (BRASIL, 2009).

Para destacar a função do Qualis, o que justifica toda a sua logística, Souza e
Paula (2002), no artigo Qualis: a base de qualificação dos periódicos científicos utilizada na
avaliação CAPES, publicado no Infocapes, destacam a importância das publicações na
avaliação dos programas. Segundo elas, a pesquisa e a produção científica são os indicadores
de maior relevância na avaliação:
Sabe-se que dentro do conjunto de aspectos que caracterizam o desempenho
dos mestrados e doutorados, os especialistas consideram a pesquisa e a
produção científica de docentes e alunos como os indicadores mais
relevantes na determinação do padrão de qualidade dos cursos. Daí a ênfase
na importância da base QUALIS no contexto da avaliação (SOUZA;
PAULA, 2002, p. 6).

26

“O Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES) durante a 111ª Reunião, realizada em 24 de
agosto de 2009, aprovou o Roteiro para Classificação de Livros. O roteiro traz conceitos e definições comuns e
sugestão de modelo de ficha de classificação e servirá como orientação para as 23 áreas que vão classificar livros
na avaliação trienal de 2010.” (Disponível em: <http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-deapoio/classificacao-da-producao-intelectual> Acesso em: 20 abr. 2014).
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Para Jacon (2006), o lugar ocupado pelo periódico na produção do conhecimento
no Brasil justifica a importância do periódico na política de avaliação “A quantidade das
pesquisas publicadas em periódicos científicos contribui de forma significativa no cômputo
total dos pontos alcançados e na nota atribuída na avaliação desses programas” (JACON,
2006, p. 4).
A autora destaca ainda o funcionamento do Qualis e sua avaliação por pares
(representada pelas comissões avaliativas). Segundo ela, apesar das diferenças entre as áreas,
as comissões seguem os parâmetros gerais para aferição de qualidade dos periódicos
concebidos pela base Qualis, “que se alicerça no processo de avaliação em ciência” (JACON,
2006, p. 5). Esse processo a que se refere é a avaliação por pares, o que legitima essa
avaliação. Desta forma, “[...] um artigo publicado em uma revista não representa apenas a
opinião do autor, leva também o selo da autoridade científica através do imprimatur dado pelo
editor e os examinadores que ele possa ter consultado” (ZIMAN, 1979, p. 124).
Observamos em Ziman (1979) e Jacon (2006) que, apesar da possibilidade de
variação de indicadores de qualidade das revistas entre as áreas, a confiabilidade é garantida
pelo processo científico de avaliação por pares, que legitima essa avaliação, a qual serve de
base para financiamentos e bolsas da CAPES, CNPq e outras agências de fomento. Quanto à
legitimidade, Souza e Paula (2002) ainda vão mais adiante:
Outros fatores que legitimam esse sistema derivam do fato de a CAPES
buscar a participação da comunidade acadêmica no processo de tomada de
decisão, a revisão periódica dos critérios e indicadores adotados, além de
manter regularidade na avaliação, permitindo comparações em séries
históricas. Com o tempo, os resultados dessa avaliação tornaram-se uma
referência importante para as agências como o Conselho Nacional de
Pesquisa - CNPq e a Financiadora de Projetos - FINEP, para nortear políticas
e como suporte às decisões relacionadas às estratégias de apoio,
financiamento e credenciamento da pós-graduação no País (p. 9).

Souza e Paula (2002) citam Córdova27 (1998) para reafirmarem a legitimidade
garantida pela avaliação por pares: “a reafirmação do princípio da avaliação pelos pares, por
perfectível que possa ser, é um fator de legitimação da própria avaliação coordenada pela
CAPES e um dos elementos que garante a qualidade da pós-graduação brasileira” (SOUZA;
PAULA, 2002, p. 9).
Kunzer e Moraes (2005) parecem acreditar que os critérios CAPES, ao diferenciar
as revistas, ajudam a conter o produtivismo exagerado, já que todo o processo se baseia na

27

CÓRDOVA, R. de A. CAPES: origem, realizações, significações (1951 - 1996). Brasília, 1998. (mimeo).
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avaliação por pares (tanto a avaliação da própria revista quanto a avaliação dos textos
selecionados para publicar).
Acredita-se que, talvez, a classificação dos veículos de divulgação segundo
sua qualidade e abrangência, por meio do Qualis para periódicos, tenha sido
uma das formas encontradas pela CAPES para qualificar a produção das
várias áreas [...], [ela] permite enfrentar o surto produtivista ao possibilitar
uma comparação diferenciada dos produtos até então considerados
equivalentes (KUNZER; MORAES, 2005, p. 1.348).

Ao iniciarem suas discussões sobre o processo avaliativo dos periódicos,
Yamamoto et al (1999) afirmam que entre os quatro indicativos de produção bibliográfica:
artigos em periódicos, trabalhos apresentados em congressos, livros e dissertações,
“certamente, há um incentivo à produção científica expressa em artigos em periódicos, a
modalidade mais arbitrada entre todas” (p. 5). Nessa afirmação, o autor justifica o porquê do
peso dos periódicos legitimados pela avaliação dos pares.
E os autores continuam suas reflexões destacando três principais funções desses
métodos de avaliação dos periódicos. Eles falam pontualmente sobre a área de Psicologia; no
entanto, como o processo é comum e, assim como a Psicologia, também a Educação faz parte
da grande área de Ciência Humanas, expandimos suas colocações para nossa pesquisa.
Segundo eles, a avaliação de periódicos permite: qualificar os periódicos nos quais publicam
os pesquisadores da pós; criar mecanismos para viabilizar a manutenção de periódicos de
melhor qualidade; estabelecer parâmetros de qualidade para os periódicos.
Portanto, com base nessas três demandas resumidas, é possível verificar que a
avaliação dos periódicos tem três propósitos: avaliar a publicação dos pesquisadores,
selecionar em quais periódicos se deve investir e estabelecer parâmetros diante da grande
quantidade de periódicos que têm surgido no meio acadêmico.
Apesar de nossa pesquisa focar os periódicos, não podemos perder de vista que a
avaliação quanto ao Indicador de Produtividade considera também outras publicações que
tenham sido aprovadas por algum sistema de avaliação prévia: as dissertações e teses
defendidas pelos pós-graduandos (aprovadas por bancas qualificadas); os trabalhos integrais
de eventos publicados em anais (quando aprovados com comissão avaliativa); os livros e
capítulos de livros quando publicados por editoras que aprovam os textos mediante pareceres
de especialistas editoriais.
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3.3.1 Desde o surgimento, a busca pela legitimidade

O processo de montagem da base Qualis aconteceu separadamente em cada uma
das áreas de pesquisa da CAPES, mas grande parte dele se deu entre os anos de 1998 e 2000
(SOUZA; PAULA, 2002). Segundo as autoras, o processo iniciou-se com uma listagem, feita
pela CAPES, constando todos os periódicos citados pelos programas como publicações de
divulgação de pesquisa de seu corpo docente. A partir daí, cabia às comissões de área a
avaliação das publicações de suas áreas.
O trabalho inicial reuniu em uma base, por área de avaliação, todos os veículos
utilizados pelos programas para divulgar a produção científica, a partir dos relatórios anuais
enviados para a CAPES. Solicitou-se, então, às comissões que realizassem a qualificação
desses veículos. Para isso, definiu-se que deveriam ser conjugadas duas classificações: a
primeira, quanto à circulação do periódico, em termos geográficos - Local, Nacional e
Internacional; e a segunda, quanto ao reconhecimento científico, de forma decrescente, como
A, B e C, conforme critérios e parâmetros adequados a cada área, de acordo com suas práticas
específicas, que permitiam avaliar os indicadores resultantes do processo de classificação. A
indicação desses critérios e dos parâmetros é de responsabilidade das comissões de área, que
conduzem o processo de avaliação da pós-graduação da CAPES (SOUZA; PAULA, 2002).
As comissões, compostas por representantes de cada área e consultores ad hoc ficou
responsabilizada pela “padronização dos títulos na base de dados, definição de critérios para a
qualificação de veículos e sua classificação para posterior utilização como subsídio à
avaliação de programas” (SOUZA, PAULA, 2002, p. 12).
No ano 2000, todas as áreas já tinham seus critérios para avaliação dos
periódicos definidos. Algumas concluíram a avaliação de 1998, quando utilizaram seus
critérios, que já haviam sido divulgados. Outras já haviam definido, mas não utilizado e
divulgado ainda.
Em relação aos critérios criados pelas áreas, apesar de diferenciados, Souza e
Paula (2002) destacam que eles buscam fortalecer a legitimidade da avaliação, estando a
avaliação dos pares presente em todo o processo editorial e avaliativo do periódico. Os
critérios e parâmetros utilizados pelas comissões vão permitir que os pares reconheçam a
importância de determinada publicação, “gerando-se indicadores de reconhecida importância
para a medição da ciência e avaliação da atividade científica”. (p. 9).
As autoras explicam ainda que esses títulos são analisados e classificados, de
acordo com critérios estabelecidos pelas respectivas comissões de área, porém, afirmam que
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não se trata de avaliar diretamente o conteúdo do artigo, mas de inferir sobre sua qualidade a
partir de uma classificação atribuída ao veículo que o divulga. Aqui é possível verificarmos a
responsabilidade dos revisores da revista, que são os responsáveis pela avaliação do conteúdo
antes de ser publicado, o primeiro passo para a legitimidade do processo, garantida pela
revisão por pares, característica do campo acadêmico. Isso justificaria o capital específico e o
capital social dos membros do conselho editorial ou revisores, como são ultimamente
chamados.
A avaliação da produção é feita a partir do periódico em que ela é publicada,
sendo, portanto, o periódico um indicador qualitativo da produção científica. A sustentação
desse indicador é feita pela classificação do periódico resultado da aplicação dos critérios
“que, em princípio, se adequadamente atendidos, garantem níveis de qualidade para os artigos
nele publicados” (SOUZA; PAULA, 2002, p. 11).
As autoras destacam ainda outros fatores que dão legitimidade à avalição
CAPES: participação da comunidade acadêmica na tomada de decisão, revisão periódica dos
critérios e indicadores adotados e regularidade na avaliação, permitindo comparações. Devido
a essa legitimidade, os resultados passaram a ser referência para as agências de financiamento
e fomento à pesquisa como, por exemplo, CNPq e Finep para nortear políticas e tomar
decisões quanto a estratégias de apoio e financiamento.
Ainda levando em conta a legitimidade do processo, Souza e Paula destacam que
algumas áreas, ao desenvolver seus critérios, consultaram coordenações de programas e/ou
associações, o que também contribuiu para a consolidação (legitimação) do processo, já que
envolve os interessados, ou seja, os agentes envolvidos.
Após comentar sobre algumas áreas e seus critérios, mostrando a diferença entre
elas, nos dados publicados pelas autoras (p. 14), é possível observar que naquele primeiro
momento já havia algumas características marcantes nos critérios como as fontes de
indexação, os fatores de impacto e a preocupação em definir com clareza as características
dos periódicos como a presença de comissões avaliativas (com membros nacionais e
internacionais), comissões editoriais, periodicidade e diversidades institucionais entre autores
e avaliadores.
Chamou-nos atenção o destaque das autoras em relação à contribuição da área de
Educação para a avaliação da pós e da própria Qualis. Segundo elas, a Educação, ao elaborar
os Documentos de Área, durante a 21 reuniões da Associação Nacional de Pós-Graduação e
Pesquisa em Educação (Anped), em 1998, teceu recomendações importantes, além de sugerir

69

“que fosse estabelecida, de forma mais clara, a diferenciação entre produção científica,
acadêmica e técnica e artística” (SOUSA; MACEDO, 2009, p. 17).
As discussões publicadas no documento citado nos adiantam como surgiram
alguns critérios da área de Educação, sobre os quais iremos refletir mais adiante. Segundo o
documento, a publicação em periódicos internacionais para a área de Educação não é tão
importante como para algumas outras áreas. Além disso, consideram-se necessário:
Definir quais veículos vamos priorizar: se livros, capítulos de livros (valerá o
conhecimento e prestígio das editoras?), se ensaios e artigos publicados em
periódicos com corpo editorial de ampla composição, com colaboração de
articulistas de todo país e mesmo internacionais, periodicidade regular,
circulação nacional, peso significativo na divulgação dos resultados de
pesquisa (ANPED28, [1998], p. 59, apud SOUZA; PAULA, 2002).

As discussões entre os agentes para a definição de critérios mais objetivos é, para
Souza e Paula (2002), mais uma busca da legitimidade do processo, pois isso é capaz de
garantir também avaliações mais precisas, o que interfere nos investimentos de agências de
fomento. As autoras afirmam:
A padronização é de importância vital para o aperfeiçoamento do indicador
de produção científica por meio da classificação dos periódicos. Sem ela,
será impossível uma classificação confiável, em função do grande número de
repetições e do volume da base, como resultado de diversas formas de
registrar um mesmo veículo, dificultando o trabalho das comissões de área
(p. 12).

Em outro trecho, completam:
Apesar de a avaliação baseada no conhecimento dos especialistas da área ser
uma modalidade de avaliação aceita pelos pares que fazem parte das
comissões de avaliação da CAPES, quanto mais objetivos, claramente
definidos e divulgados os critérios para a classificação dos veículos de
publicação mais fundamentada e legitimada ela será. Isso, além de evitar a
análise exclusivamente subjetiva pelos membros das comissões, também
evita muitas mudanças a cada avaliação de programas, o que asseguraria
maior legitimidade à base QUALIS como instrumento da avaliação. Além
disso, o estabelecimento de critérios de classificação claros, objetivos e de
fácil aplicação permite aos próprios programas acompanharem a
classificação de sua produção científica (p. 20).

Apesar da busca pela objetividade através da padronização de critérios, não há
como escapar de certa subjetividade dos membros da comissão avaliadora, conforme
garantem Souza e Paula. Em contrapartida, existe uma rotatividade entre os membros das
28

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA EM EDUCAÇÃO (Anped). A
avaliação da pós-graduação em debate. [s. l.], ANPED, [1998].
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comissões, mais um motivo para padrões bem definidos, apesar de, segundo as autoras,
também essas mudanças poderem afetar a listagem da Qualis.
Diante dessas colocações, antes de partirmos para os critérios específicos da
Educação, chamamos a atenção para a dinamicidade da Qualis e dos critérios de avaliação dos
periódicos, a exemplo do que aconteceu também com a avaliação dos programas de pósgraduação.
A base Qualis tem se mostrado dinâmica desde a sua implantação, havendo
um constante movimento das Comissões de Área empenhadas na construção
de mais esse indicador da produtividade científica. Atualmente, as
comissões, mais familiarizadas com o processo criam mecanismos de
avaliação, seja reunindo as coordenações de pós-graduação para deliberação
de critérios de avaliação, seja elaborando esses critérios (p. 13).
[...] a dinamicidade da Qualis caracteriza-se também pela possibilidade de, a
cada avaliação dos programas de avaliação serem inseridos novos títulos,
retirados outros ou ainda trocados em razão da mudança de nome em algum
periódico constante na base. Essas características dotam a base Qualis de
uma dinâmica própria, tendo a ser um processo em contínuo
aperfeiçoamento (p. 13).

Podemos aqui trazer à tona as discussões de Neves (2002) para destacarmos a
dinamicidade desse processo avaliativo. Ao discutir o processo de avaliação da pósgraduação, o autor destaca as mudanças a que estão sujeitos os padrões de qualidade, os quais
estendemos para os critérios de qualidade do periódico:
A avalição tornou-se uma avaliação competitiva entre os programas, a partir
de indicadores de excelência de qualidade que a cada momento poderiam ser
movidos para cima [...] Alcançando certo patamar de desenvolvimento,
eleva-se o nível de qualidade exigido (NEVES, 2002, p. 6).

Portanto, o processo é dinâmico, assim como são dinâmicos a construção do
conhecimento, o número de publicações, os membros dos comitês e os critérios de avaliação
dos periódicos.

3.3.2 Qualis Educação: critérios de A1 a B5

Nesta parte do trabalho, nos dedicaremos a entender a evolução do Qualis
Educação, de modo que possamos chegar à atual avaliação por que passam as revistas e
compreender como se deu a evolução da avaliação por que passam as publicações atualmente.
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Avaliação 98/2000

Na área da Educação, a avaliação da pós-graduação no biênio 1998/2000 já
registrou alterações como aconteceu nas avaliações em geral. Verificando o documento de
área referente ao processo (BRASIL, 2002), observamos que a avaliação dos 55 programas de
pós-graduação para o biênio 98/2000 foi feita com base em sete quesitos (segundo proposta
da CAPES): proposta do programa, corpo docente, atividade de pesquisa, atividade de
formação, corpo discente, teses e dissertações, produção intelectual, cada um com seus
devidos itens e indicadores. Segundo o documento, alguns itens são propostas da CAPES,
outros foram acrescentados pela Comissão da Área de Educação. Os instrumentos utilizados
foram as fichas de avaliação dos programas, preparadas pela CAPES, e as fichas de
indicadores de cada item, preparadas pela área.
Essa ficha (fichas de indicadores de cada item) procura estabelecer para cada
item da ficha de avaliação indicadores qualitativos e quantitativos. Os
conceitos atribuídos a cada item, com base nos indicadores quantitativos da
ficha, foram confrontados com elementos de ordem quantitativa, baseados
em outros indicadores e na visão geral do programa. Cada conceito foi
analisado e discutido pela totalidade dos membros da comissão (BRASIL,
2002, p. 1).

Num primeiro momento, cada membro ficou responsável por analisar os relatórios
de quatro programas. Posteriormente, os resultados dessa primeira avaliação foram analisados
em grupos de três. Após o refinamento pela comissão desses indicadores com base nas
primeiras discussões, as fichas de avaliação de cada programa foram novamente discutidas
uma a uma por toda a comissão.
É importante destacar que ao definir o perfil dos programas, que deveriam ser
classificados entre os níveis 1 e 7, no que se refere à produção intelectual, o documento
define: “produção docente e discente de excelência para os padrões internacionais”, para os de
nível 7; “produção docente e discente de excelência” para os de nível 6; “produção de
docente e discente de qualidade” para os de nível 5; “boa produção docente e discente” para
os de nível 4; “produção intelectual regular” para os de nível 3 e “produção intelectual” para
os de nível 2 e 1 (BRASIL, 2000).
Trataremos aqui do Quesito VII - Produção Intelectual e entre o os cinco itens que
constam nesse quesito, consideraremos os que estão relacionados com os periódicos, os quais:
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QUADRO 2
Item 2 – Qualidade dos veículos ou meio de divulgação

Fonte: BRASIL, 2002.

QUADRO 3
Item 3 – Quantidade e regularidade em relação à dimensão do NRD 6; distribuição da
autoria entre os docentes

Nota: O documento (BRASIL, 2002) não define o significado das siglas. Portanto, pela nossa leitura,
sugerimos que MB: muito bom; B: bom; R: regular; F: fraco; D: deficiente.
Fonte: BRASIL, 2002.
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QUADRO 4
Item 5 – Quantidade da produção técnica de docentes

Nota: Esse quadro traz a observação “levar em conta a distribuição entre os docentes”
Fonte: BRASIL, 2002.

Nessa avaliação é possível verificar que os critérios Qualis ainda não estavam
prontos; a qualidade dos veículos foi medida, sobretudo, no item 2 com os indicadores:
periódicos nacionais e internacionais e circulação versus endogenia, seus critérios foram
qualitativos, ainda não eram representados pela classificação que tornaria possível um critério
quantitativo. Assim, além de características que classificassem o periódico como nacional e
internacional, a comissão verificava se a produção estava sendo publicada em veículos da
própria instituição, ou seja, coincidência entre instituição de vínculo do autor e da publicação
ou se a publicação tinha maior abrangência institucional.

Avaliação 2001/2007

Ao fazerem um relato sobre o Qualis periódico, Sousa e Macedo (2009) destacam
que a ênfase evidenciada nos produtos, especialmente bibliográficos - que havia começado a
ser construída na avaliação 1996/1997 - foi se intensificando, assim como ganhou intensidade
também o processo de formação do aluno, para o qual começaram a surgir critérios capazes
de controlar o nível de formação discente “a partir das produções dos alunos, dos egressos e
da coerência das dissertações e teses com as linhas de pesquisa e com a proposta dos
programas” (SOUSA; MACEDO, 2009, p. 257).
Portanto, diante do contexto em que a “produção bibliográfica” passa a ser um
meio de aferir a produção do conhecimento docente, como já era uma tendência, e também
aferir o nível de formação discente, ganhando destaque entre os aspectos avaliados na pósgraduação, as autoras afirmam: “não que ela tenha sido o aspecto mais valorizado”, mas
“houve um movimento de ampliação de sua importância como indicador de qualidade dos
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programas e das pesquisas neles desenvolvidas” (SOUSA; MACEDO, 2009, p. 257). Essa
importância da produção no processo avaliativo justifica a necessidade de se criar indicadores
de qualidade da produção docente e discente, entre os quais aqueles capazes de aferir a
qualidade dos veículos em que docentes e discentes publicam suas pesquisas. Para as autoras,
a “ênfase no produto demonstra que a qualidade da pós-graduação está vinculada à „qualidade
da pesquisa nela produzida‟” (p. 258). E é nesse contexto que nasce o Qualis Periódico da
Educação.
A primeira avaliação da área de Educação que contou com os critérios Qualis foi
a primeira trienal, realizada em 2004, referente aos anos 2001, 2002 e 2003. Ao final dela, a
área da Educação publicou um documento completo, detalhando e ressaltando inclusive a
criação dos critérios Qualis no primeiro semestre de 2004.
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QUADRO 5
Definição dos estratos Qualis Periódico Educação triênio 2001-2003

Fonte: (BRASIL29, 2004 apud SOUSA, MACEDO, 2009).
29

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Documento da Área de Educação. Brasília, DF: CAPES, 2004. Disponível em: <http://www.capes.gov.br>.
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Para a avaliação 2001/2003, a CAPES definiu que os periódicos seriam
enquadrados em categorias que indicam qualidade (A, B e C) e o âmbito de circulação (local,
nacional e internacional).
Como observamos no quadro, a combinação dessas categorias compôs nove
alternativas que indicam a importância do veículo e, consequentemente, a do trabalho
divulgado.
Segundo o Documento da Área (BRASIL, 2004) o trabalho foi baseado na
definição do documento CAPES - Reunião da Grande Área de Humanidades (áreas de
Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Letras e Linguísticas, e Arte) de periódico de nível A:
“periódicos que veiculem pesquisa original, contribuição teórica original, inovação
tecnológica, ou proposição metodológica original, publicado em periódico brasileiro ou
estrangeiro” (BRASIL, 2004, p. 43). A partir desse conceito, estabeleceram-se os conceitos
dos outros níveis.
No quadro, observamos que os indicativos de qualidade A, B e C eram aferidos
pelos critérios: “normalização, publicação, circulação, autoria e conteúdo e gestão editorial”,
os quais, segundo Sousa e Macedo (2009), foram resultado de uma parceria com a Anped, que
havia realizado uma avaliação prévia considerando tais critérios. As autoras explicam que a
avaliação da Anped foi feita com 60 revistas. Quando saiu a lista de publicações citadas no
Coleta CAPES, era necessária a avaliação de 607 revistas. Portanto, a comissão de área
montou nova comissão para avaliar essas revistas citadas no Coleta.
Quanto à circulação, Sousa e Macedo (2009) destacam que os periódicos
estrangeiros seriam internacionais e os brasileiros, nacional ou local. “Apenas alguns
brasileiros foram classificados como internacional [...] tendo em vista sua circulação, mas
também sua qualidade” (p. 260).

Avaliação 2004-2006
Na avaliação 2004-2006, uma nova comissão manteve os critérios da anterior. A
parceria também solicitou à Anped a “atualização/ampliação” da avaliação anterior”
(SOUSA; MACEDO, 2009, p. 262) para a qual também foi construída nova comissão. Como
não houve tempo suficiente para que a Anped concluísse o trabalho, utilizou-se a avaliação de
2003, mas “para que não houvesse prejuízos dos periódicos que melhoraram ao longo do
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período, alguns não foram qualificados em estratos superiores” (SOUSA; MACEDO, 2009, p.
262). Nessa avaliação foram avaliadas 1.308 revistas.

Avaliação 2007-2009

No triênio 2007-2009, foram realizados estudos, iniciados logo em 2007, para
uma avaliação dos critérios, a partir dos quais a CAPES propôs mudanças na ficha de
avaliação e no Qualis. Segundo Sousa e Macedo (2009), os estudos mostraram diferenças
quanto ao que as áreas entendiam como internacional, se com base no público alvo, na
circulação ou uma mistura entre lugar de publicação e nível, como era o caso da Educação.
Associado a isso, a variação de estratos entre áreas permitia que um mesmo periódico se
encontrasse em estratos locais e internacionais em áreas diferentes. Essas análises mostram
também que a maior parte dos periódicos estava nos estratos superiores.
Assim, o Conselho Técnico Científico (CTC) da CAPES definiu novos estratos:
A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C30, este último quando for considerado um periódico
impróprio. A princípio, “esperava-se que os estratos superiores (A) não congregassem mais
que 20% da produção da área (em número de textos) e que os demais periódicos estivessem
regularmente distribuídos pelos estratos B” (p. 263). Portanto, posteriormente, o CTC
ampliou para 26% (em número de periódicos) o limite de periódicos nos estratos A, o que
começou a vigorar a partir de 2007.
Outra alteração destacada por Sousa e Macedo (2009) é que “cada área passaria a
submeter à apreciação do CTC não apenas os critérios para a definição dos estratos, mas a
listagem de periódicos classificados” (p. 263).
Nesse contexto, a área de Educação estabeleceu novos indicadores que
englobavam normalização, gestão editorial, conteúdo e autoria e indexação. Para a indexação,
Sousa e Macedo (2009) chamam a atenção para o sentido mais “genérico” desse critério,
“respeitando o fato de tal procedimento não ser ainda amplamente utilizado na área, tanto no
Brasil quanto em nível internacional” (p. 264).
O fator de impacto foi um critério que na área de Educação continuou não sendo
considerado. Segundo elas, essa decisão se deve ao fato de que os estudos sobre “índice de

30

Na atual lista de Publicações/área/estratificação do Web Qualis, da área de Educação, constam 2.341
periódicos, dente os quais: 144 classificados como A1; 169 como A2; 322 como B1; 377 como B2; 389 como
B3;
455
como
B4
e
485
como
B5.
Disponível
em:
<http://qualis.capes.gov.br/webqualis/publico/pesquisaPublicaClassificacao.seam>. Acesso em: mar. 2015.
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impacto de periódicos demonstram que tais indicadores não informam sobre o impacto de
cada artigo isolado” (p. 267).
Não entraremos nessa arena de discussões, pois foge aos limites desta pesquisa.
Porém, citar a existência desses questionamentos – sobretudo no texto em que uma das
autoras (Sousa) é Clarilza Prado Sousa, atual coordenadora da área de Educação na CAPES justifica a não entrada do fator de impacto nos critérios da área de Educação. As autoras
complementam sua explicação, ressaltando o caráter do livro e as características próprias à
pesquisa da área.
No campo das Ciências Humanas e Sociais há problemas adicionais,
especialmente em função da importância, em âmbito internacional, dos
livros. Tal importância se dá em função de características das próprias áreas
de conhecimento, dentre as quais podemos salientar: o caráter mais
argumentativo dos textos, implicando também em artigos mais longos; uma
circulação inicial mais lenta associada a uma maior permanência dos textos;
o impacto do conhecimento fora do campo acadêmico que propicia um
mercado editorial mais amplo. Na medida em que os índices de impacto não
contabilizam as citações em livros, periódicos citados em livros têm seus
índices subdimensionados. Também o domínio das bases de dados por
literatura em língua inglesa, especialmente a publicada nos EUA, tende a se
refletir mais fortemente nas ciências humanas e sociais, áreas mais
dependentes do contexto local (p. 269).

Ainda sobre o fator de impacto, as autoras reafirmam: “nosso modelo tem
considerado aspectos como a normalização, a publicação, a circulação, a autoria e o conteúdo
e a gestão editorial, em contrapartida à simples aplicação de índices de impacto como critério
de avaliação” (SOUSA, MACEDO, 2009, p. 269).
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QUADRO 6
Definição dos estratos Qualis Periódicos Educação triênio 2007-2009

Nota: Além desses, o Documento de Área define os critérios B (B1 a
B5). Porém, como nosso objeto de estudo está estratificado como A,
optamos por não reproduzir o quadro completo.
Fonte: BRASIL31, 2009 apud SOUSA; MACEDO, 2009, p. 264.

31

BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
Documento da Área de Educação. Brasília, DF: CAPES, 2009.

80

Destacamos, conforme relato dos Documentos da Área e de Sousa e Macedo
(2009), a parceria com a Anped e o Comitê de Educação do CNPq, o que contribuiu para a
legitimação do processo com a participação dos envolvidos. Como afirmam Sousa e Macedo,
essas parecerias permitem “decisões em consonância com a área”, pois elas “têm implicações
sobre a política de pós-graduação e pesquisa” (p. 268). A avaliação 2007/2009 representou o
momento de criação de um modelo que seria consolidado na avaliação posterior, para o
triênio 2010/2013.
Antes de nos atermos às análises voltadas para a Educação em Revista, nosso
objeto de estudo, refletiremos, a seguir, sobre os critérios A1 dentro da Teoria do Campo
bourdieniana.

3.3.3 Os critérios Qualis A1 sob a perspectiva da disputa

Com base nas disputas em jogo dentro do campo acadêmico e na posição de
agente ocupada pelas revistas científicas, seria possível pensarmos alguns critérios de
avaliação dentro da Teoria do Campo, considerando o capital puro ou institucional, o capital
social, o poder puro e o institucionalizado, as posições de dominante e dominados.
Para isso, utilizaremos os critérios para o estrato A1, onde se encaixa o nosso objeto
de pesquisa:
“Publicação amplamente reconhecida pela área, seriada, arbitrada e dirigida
prioritariamente à comunidade acadêmico-científica”. O “dirigida prioritariamente à área
acadêmica” nos permite pensar em termos de capital puro, intrínseco ao campo. “Ser
amplamente reconhecida pela área” já nos permite pensar o envolvimento do capital social,
pois, como nos diz Bourdieu, os valores atribuídos pelas hierarquias instituídas, ou seja,
atribuir maior ou menor valor à pessoa, instituição ou publicação é um capital simbólico
baseado não só no capital puro, mas também no social. Aqui vemos também a importância do
capital científico, do valor do reconhecimento capaz de conferir legitimidade ao que a revista
publica. “Arbitrada” é a exigência de que os textos publicados sejam aprovados pelos pares,
agentes do campo tidos como dominantes.
Quanto aos critérios que definem a “periodicidade mínima de três números anuais
e regularidade, com publicação de todos os números previstos no prazo” e “publicar, no
mínimo, 18 artigos por ano, garantindo ampla diversidade institucional dos autores: pelo
menos 75% de artigos devem estar vinculados a no mínimo cinco instituições diferentes
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daquela que edita o periódico” é interessante interpretá-los antes da análise. Três números
anuais com no mínimo 18 artigos por ano significa que cada número da publicação dentro de
determinado ano tenha no mínimo seis artigos, entre os quais quatro ou cinco de instituições
diferentes da que edita o periódico. É possível observar que quanto mais alta a estratificação,
maior a exigência quanto à quantidade de números anuais, de artigos e de variedade de
instituições. Essa ordem nos desperta para a questão da dinamicidade da produção do
conhecimento, quanto mais e mais rápido melhor. Na teoria do campo, Bourdieu (1983) trata
essa questão como a “precipitação em publicar” para evitar ser ultrapassado, já que o capital
de autoridade é monopolizado pelo primeiro que faz a descoberta. Se muitos estão envolvidos
com tal descoberta, o primeiro é o que tem maior grau de autoridade, que vai caindo à medida
que outros vão fazendo o mesmo estudo. Em nota de rodapé, Bourdieu (1983, p. 132) explica
a questão de print e reprint, modalidade de comunicação científica atrelada à revista e que são
publicadas antes mesmo da revista, uma estratégia para sair na frente.
“Possuir [...] corpo de pareceristas formados por pesquisadores nacionais e
internacionais de diferentes instituições e altamente qualificados”. Aqui é possível ver
novamente a questão do capital. “Altamente qualificados” reafirma nossa colocação a respeito
da legitimidade e do reconhecimento de quem aprova os textos para serem publicados. Nas
revistas é interessante observar esse papel dos pareceristas em aprovar, ou seja, em reconhecer
o que é produzido pelo autor. Isso justificaria a exigência da CAPES para que revistas A1 da
área de Educação tenham pareceristas pesquisadores nacionais e internacionais de diferentes
instituições e altamente qualificados.
No critério “garantir presença significativa de artigos de pesquisadores filiados a
instituições estrangeiras reconhecidas (acima de dois artigos por ano)” é possível analisarmos
a questão do regional, nacional e internacional. A discussão sobre a internacionalidade, o
reconhecimento dos pares internacionais, nos remete à “objetividade ingênua” de Bourdieu
(1983). Segundo o autor, o recurso de recorrer a “juízes” internacionais para legitimar uma
pesquisa ou pesquisador não foge aos interesses do campo.
[...] a ingenuidade técnica dos „juízes‟ a que recorre comumente a tradição
científica para definir as hierarquias características de um campo
determinado [...] É a mesma filosofia ingênua da objetividade que inspira o
recurso a „especialistas internacionais‟. Como se a posição de observadores
estrangeiros pudesse colocá-los ao abrigo dos parti pris e das tomadas de
posição num momento em que a economia das trocas ideológicas conhece
tantas sociedades multinacionais. E ainda como se suas análises científicas
de estado da ciência pudessem ser outra coisa que não a justificação,
cientificamente mascarada, do estado particular da ciência ou das
instituições científicas com o qual compactuam (BOURDIEU, 1983, p. 130).
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“Estar indexado em, pelo menos, seis bases de dados, sendo, pelo menos, três
internacionais” é mais um critério que destaca a importância do reconhecimento e a questão
da nacionalidade.
Podemos, então, conforme já refletimos no primeiro capítulo, considerar a revista
como um agente do campo: um agente envolvido em um jogo de “relações objetivas entre
posições adquiridas (em lutas anteriores)” (BOURDIEU, 1983, p. 123). Pois, ainda retomando
Bourdieu (2004), lembramos que é o acúmulo de capitais (puro ou institucional) que
caracteriza o pesquisador, existindo dois extremos: “os detentores de forte crédito específico,
científico, junto aos pares e frágil peso político, e os detentores de forte peso político e frágil
crédito científico” (p. 38).
Segundo o autor, esses seriam os extremos de uma linha imaginária onde estão
todos os envolvidos no campo acadêmico: agentes e instituições. Pensemos, então, o nosso
objeto de pesquisa: as revistas. Elas, como agentes, também estariam distribuídas nessa linha,
cujos extremos são revistas detentoras de forte crédito específico (científico) junto aos pares e
frágil peso político, e as detentoras de forte peso político e frágil crédito científico.
Porém, independente do lugar em que a revista se encontra dentro desses
extremos, poderíamos também dizer, ainda de acordo com as ideias bourdieunianas, que todas
as escolhas do editor ou da comissão editorial, sejam conscientes ou inconscientes, são
estratégias políticas de investimento objetivamente orientadas para aumentar o lucro
científico, o reconhecimento dos pares (BOURDIEU, 1983).
Nossa proposta não seria outra senão analisar quais são essas estratégias de uma
revista A1 para atingir e permanecer nesse estrato, em fontes de indexação reconhecidas e
com possibilidades de aumento do fator de impacto, ou seja, ter reconhecimento e prestígio
entre os pares, desafio que nos propomos a fazer no capítulo que se segue.
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4

EDUCAÇÃO EM REVISTA: ESTRATÉGIAS INICIAIS, DE CONSOLIDAÇÃO E
DE MANUTENÇÃO

Este capítulo é dedicado às análises das estratégias utilizadas pela Educação em
Revista, nosso objeto de pesquisa, para alcançar e manter-se na estratificação A1 da
classificação Qualis Periódico Educação. Porém, antes de nos determos aos dados,
procuramos discutir sobre a definição de estratégias e habitus, conceitos intimamente ligados
à Teoria do Campo de Pierre Bourdieu e necessários para o melhor entendimento de nossas
propostas de análise.
Em seguida, traçamos um recorte temporal, que justifica nossa divisão
cronológica dos dados segundo a trajetória da revista desde a fase que denominamos inicial,
fase de consolidação e fase de manutenção. A partir daí, traçamos e analisamos cada uma das
estratégias identificadas nos dados, os quais foram apurados a partir de entrevistas e
observação documental da revista em suas versões impressa, sobretudo, nos primeiros
números, e on-line. Ao final de cada fase analisada, recuperamos, de forma sistematizada, as
estratégias e seus objetivos.

4.1

Estratégias e habitus: definir para analisar

Ao partirmos para a análise dos dados, voltamos às discussões de Bourdieu no que
diz respeito ao campo acadêmico a fim de deixar clara a definição de alguns conceitos que
serão fundamentais neste momento: habitus e estratégias. Habitus, porque falamos das
disposições desenvolvidas por vários agentes envolvidos no “jogo” do campo, sobretudo do
editor(es) - aqui no caso o editor chefe e os editores adjuntos - e estratégias, porque, com base
nas discussões de Bourdieu, assim denominamos as ações desenvolvidas ao longo da
trajetória da revista para que a publicação chegasse e permanecesse como A1.
Impossível falar de habitus e estratégias sem retomarmos as discussões sobre
campo acadêmico, afinal são conceitos estreitamente relacionados dentro do pensamento
bourdieuniano, como diz o próprio autor: “para que um campo funcione, é necessário que haja
paradas em jogo e pessoas prontas a jogar esse jogo, dotadas do habitus que implica o
conhecimento e o reconhecimento das leis imanentes do jogo, das paradas em jogo, etc”
(BOURDIEU, 2003, p. 120).
Recorremos aos escritos de Catani (2013), que, antes de refletir sobre o campo
acadêmico no Brasil, faz considerações gerais sobre o conceito de campo. Utilizando as
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discussões de Bernanrd Lahire32, o autor pontua os “elementos fundamentais e relativamente
invariantes da definição de campo” (CATANI, 2013, p. 61). Entre os elementos, destacamos
aquele relacionado à discussão que ora propomos.
[...] A cada campo corresponde um habitus (sistema de disposições
incorporadas) próprio do campo (por exemplo, o habitus da filologia ou o
habitus da pugilismo). Apenas quem tiver incorporado o habitus próprio do
campo tem condições de jogar o jogo e de acreditar n(a importância d)esse
jogo (CATANI, 2013, p. 62).

Bourdieu define o habitus como um “sistema de disposições adquiridas pela
aprendizagem implícita ou explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores”
(BOURDIEU, 2003, p. 125).
Trigo (1998) utiliza a definição de Bourdieu em Esquisse d’uma theorie de la
pratique, “o habitus é definido por ele como „a aptidão que tem os agentes de se orientarem
espontaneamente no espaço social e a reagir de modo mais ou menos adaptado aos
acontecimentos e situações‟” (BOURDIEU33, 1972 apud TRIGO, 1998, p. 46).
O habitus, que resulta em ações (estratégias), é adquirido pelas experiências
vivenciadas, de forma implícita ou explícita, através da prática ou de estudos, ou seja, no diaa-dia da atividade e em discussões, sejam formais ou informais. Apesar de ser resultado de
experiências cumulativas, Trigo destaca que, a partir da década de 1980, Bourdieu desenvolve
um conceito mais dinâmico de habitus, marcado pelos aspectos inventivos e adaptativos: “sua
interação com as condições conjunturais resulta em uma constante necessidade de adaptações
e ajustamentos, ainda que toda a experiência passada seja acionada a cada nova opção”
(TRIGO, 1998, p. 48).
Sobre as estratégias, Bourdieu afirma “São acções objectivamente orientadas por
referências a fins que podem não ser os fins subjectivamente buscados. E a teoria do habitus
visa fundar a possibilidade de uma ciência das práticas escapando à alternativa do finalismo e
do mecanicismo” (BOURDIEU, 2003, p. 125). Então, as estratégias, ações que surgem a
partir do habitus, não são objetivamente orientadas, ou seja, podem não resultar no fim
específico. Afinal, o habitus gera ações que podem “estar objectivamente em conformidade
com os interesses objetivos dos seus autores sem terem sido expressamente concebidas para
este fim” (BOURDIEU, 2003, p. 125).

32

Catani utiliza citações da obra: LAHIRE, B. (2002). Reprodução ou prolongamentos críticos? Educação &
Sociedade, ano XXIII, n. 78, abril. Campinas: CEDES, p. 37-55.
33
BOURDIEU, P. (1972) Esquisse d’uma theorie de la pratique. Génève, Génève.
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Portanto, partimos do pressuposto de que ao longo da trajetória da Educação em
Revista, os editores e, mais recentemente, os editores adjuntos são agentes que desenvolveram
o habitus específico para o jogo do campo acadêmico, sobretudo da Educação, já que sem isso
não seria possível a inserção nesse campo.
Nas entrevistas com os editores Magda Soares e Geraldo Magela Pereira Leão,
observamos que hoje, assim como nos primeiros números, os editores são escolhidos entre
professores que já estão envolvidos com a publicação. Daí percebemos a importância de ser o
editor alguém que entenda o sentido do jogo.
Frequentemente elas (as revistas) ficam muito na dependência dos editores
[...] a gente percebe muito em outras revistas: mudou de editor, a revista
costuma ou dar um avanço grande ou decair. A gente teve, conseguiu, uma
certa permanência nos investimentos dos editores um depois do outro na
revista [...] Então os editores também sempre trabalharam numa linha de
aperfeiçoamento, sempre. Não me lembro da gente ter tido algum editor que
a gente dissesse: nossa senhora, esse aí não tá dando conta, a revista tá indo
pra trás. Ao contrário. [...] eu acho que isso é um fator, a questão da
continuidade da busca permanente por qualidade da revista, sem ter havido
nenhum pico pra cima ou pra baixo né, pra cima sim, mas pra baixo não
(SOARES, 2014)34.

Nessa fala de Soares é possível observarmos a importância de o editor ser alguém
envolvido com o campo, que já tenha o sentido de jogo, a fim de levar o trabalho adiante.
Também ao falar do surgimento da revista, a ex-editora ressalta a inserção do editor no
campo, o envolvimento com a revista, a fim de que fosse possível desenvolver ações
condizentes. Sobre o processo de escolha de novos editores, ela lembra:
A discussão era sempre sobre quem estava mais envolvido na revista porque,
independentemente da pessoa ser editor ou ter um cargo na revista, tinha um
conselho interno, então, em geral, saía daí e eu creio que ainda deve sair,
porque o conselho se reunia sempre pra discutir os artigos, a seleção dos
artigos, então tinha sempre um grupo que estava muito envolvido na revista
(SOARES, 2014).

Segundo ela, a revista já nasceu como uma publicação da pós-graduação e que,
portanto,
cada número era muito discutido com os professores da pós-graduação[...]
Nesse momento, nos anos 80, quase a totalidade, senão a totalidade dos
professores, tinha feito pós-graduação fora do país, eles tinham experiências
de revista de educação avançadas fora do país, então essa experiência foi
34

SOARES, M. B. Belo Horizonte, Minas Gerais, 12 set. 2014. MP3 (26 min.). Entrevista concedida a Daniele
Alves Ribeiro.
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muito aproveitada pra planejar essa revista, pra gente descobrir como fazer
essa revista (SOARES, 2014).

Nesse trecho percebemos o aproveitamento das experiências anteriores adaptada à
realidade brasileira.
O professor Geraldo Magela Pereira Leão, atual editor da revista, também destaca
o envolvimento não só do editor e vai mais longe:
Não tem jeito de separar a qualidade de um periódico também do conjunto
dos pesquisadores que estão envolvidos naquela instituição. Então, [...] não
basta o periódico fazer um bom serviço de divulgação, criterioso e tal, se
você não tem pesquisadores que estão na pós-graduação, na faculdade, que
dialogam com essa produção né, que fazem esse intercâmbio no campo
acadêmico (LEÃO35, 2014).

Nessa fala, mais uma vez observamos o habitus de quem atua na revista, a
interiorização das regras do jogo para fazer parte dele dentro do campo acadêmico, a
necessidade de se ter experiência adquirida e acumulada também no campo da pesquisa.
Portanto, verificamos também na fala do entrevistado a importância do capital simbólico que,
conforme Bourdieu, envolve uma mistura de capital específico, competência e capital social
não só do editor, mas dos pesquisadores envolvidos com a revista, da instituição e do
programa a que ela está vinculada. Aqui também é possível observarmos a questão da posição
que a revista ocupa dentro do campo em relação ao capital específico e social.
Então se você tem uma pessoa que pelo seu mérito como pesquisador é
indicada para o Conselho Nacional de Educação, para compor a Comissão
de Avaliação do CNPq, a direção da Anped, [...] se insere em grupos de
pesquisas internacionais, isso dá uma referência para aquela instituição que
sustenta o periódico. Quando uma pessoa, primeiro que uma instituição, fica
mais conhecida, com ela vai também o próprio periódico (LEÃO, 2014).

O reconhecimento da revista está atrelado à instituição a que pertence e ao lugar
ocupado pelo programa de pós-graduação a que está ligada e pelos editores e editores
adjuntos. Esse reconhecimento interfere, inclusive, nas relações com as agências de fomento
que, para investir na produção de conhecimento, optam por investir em revistas já
legitimadas.

35

LEÃO, G. M. P. Belo Horizonte, Minas Gerais, 9 out. 2014. MP3 (57 min.). Entrevista concedida a Daniele
Alves Ribeiro.
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Eu acho que o institucional também tá ligado a essas agências de fomento;
como a gente tem um programa de pós-graduação, tem uma produção bem
avaliada. Com a inserção na área reconhecida, a gente também tem o
reconhecimento dessas agências como um periódico que merece ser
financiado. Eu acho que isso tudo contribui para esse processo de uma
avaliação boa (LEÃO, 2014).

E o entrevistado volta a destacar o habitus do editor e dos editores adjuntos, que,
para adquirir disposições próprias do campo, devem estar relacionados a meios de pesquisa
que proporcionem experiências:
O outro (elemento), é claro, que é a busca de aprimorar os processos. Então a
equipe editorial também tem que correr atrás pra buscar melhorar seus
processos, buscar se inserir em mais indexadores nacionais e internacionais,
buscar produções de diferentes regiões do país, instituições, e fora do país
também, e incorporar temáticas que ainda não são incorporadas, quer dizer,
tem uma política também proativa da comissão editorial que é essa né, tentar
zelar pela qualidade, abrangência do periódico, além da qualidade mesmo do
material final (LEÃO, 2014).

Atrelada a essas experiências que resultaram no habitus e consequentemente nas
estratégias (as quais discutiremos mais adiante), estão as reuniões, grupos de discussões sobre
o assunto, que sempre estiveram presentes na história da revista.
Assim como acontece hoje em eventos e fóruns de discussão, por exemplo, o
Fórum dos Editores de Periódicos da Educação (Fepae) e eventos promovidos por associações
como a Associação Brasileira de Editores Científicos são trocas de experiências que também
contribuíram e contribuem para a formação do habitus e o desenvolvimento de estratégias.

4.2

Recorte temporal para análise

Para analisarmos as estratégias, optamos por um recorte temporal da trajetória da
revista em três etapas, as quais classificamos como fase inicial, fase de consolidação e fase de
manutenção, que foram assim separadas em função do contexto de produção da revista. A
primeira delas, a inicial, envolve os primeiros 15 anos da revista, da edição número 1 à 30a.
Foi um momento que antecedeu as políticas de avaliação dos periódicos, no qual o campo
acadêmico brasileiro começava a ganhar seus contornos. Essa fase foi marcada por estratégias
que a cada edição tornasse possível a permanência do período em circulação, o que veremos a
partir da análise da entrevista com a primeira editora da revista, Magda Soares, e da
observação dos editoriais e outros elementos presentes nas primeiras edições impressas,
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disponíveis no acervo da biblioteca da Faculdade de Educação da Universidade Federal de
Minas Gerais.
O segundo momento, fase de consolidação, compreende o período de dez anos, de
2000 a 2010, da 31a edição até o v. 26 e n. 3 (esta última se deve a uma mudança na
numeração, cuja contextualização será feita no desenvolvimento da análise). Essa foi uma
etapa em que a revista passou por um processo de adaptação interessante, tendo em vista que,
a partir de 1998, os critérios Qualis começaram a ser exigidos, tendo a comissão editorial o
papel de se atualizar para cumprir as novas exigências. A fase de consolidação termina com a
classificação da revista na estratificação A. Para analisarmos as estratégias desse momento,
nos baseamos nos editoriais, que demonstraram ser um rico acervo documental em relação à
publicação, nas apresentações de dossiês temáticos, que foram publicados durante
praticamente todo esse tempo, e em alguns elementos disponíveis nas edições com acesso
livre pelo Portal Educa36.
A terceira fase, que trataremos aqui, é a de manutenção, que inclui as edições
desde o volume 26, número 3, de 2010, até os dias atuais. Após ser classificada como
periódico A, a Educação em Revista já estava totalmente inserida em um complexo processo
de avaliação desenvolvido ao longo das últimas décadas. Isso gerou também certa
complexidade no processo editorial das publicações, sobretudo as que ocupam maiores
estratificações no Qualis Periódico. Algumas estratégias tornaram-se fundamentais para
manter a revista nessa estratificação, e como o trabalho é muito dinâmico, algumas delas são
bastante recentes ou já estão em discussão entre os editores e editores adjuntos, motivados
pelas exigências e modernização do processo, bem como pela demanda aumentada.
Analisaremos as estratégias desse momento com base na entrevista com o atual editor da
publicação e nas publicações disponíveis na base Scielo.

4.3

Estratégias precedentes

Ao observamos os primeiro números da revista, percebemos que são muito
semelhantes, mas a cada publicação, novos elementos davam, aos poucos, os contornos da
publicação. Os números 1 e 2 são muito parecidos, porém, no segundo número da revista,
observamos a ênfase, no editorial, de quais seriam as pretensões da publicação que ora nascia.
36

O Portal Educa é uma biblioteca eletrônica da Fundação Carlos Chagas, que utiliza a interface Scielo,
disponibilizando, através de acesso gratuito, os números antigos de várias publicações da área de Educação,
entre as quais a Educação em Revista, desde a sua edição número 1. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/>.
Acesso em: 30 ago. 2014.
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No editorial da Educação em Revista número 2, de dezembro de 1985, a comissão demonstra
preocupação em criar um meio de divulgação, “distribuição” e “intercâmbio” de seus
“produtos”, a “produção acadêmica”, “fruto do trabalho acadêmico”. É interessante observar
que naquele momento, em que o campo acadêmico brasileiro começava a ganhar o formato
que tem atualmente, eles já usam um vocabulário condizente com o de hoje. Ao longo de todo
o editorial, a comissão ressalta a distribuição e o intercâmbio dessa produção entre
pesquisadores da mesma área. Essa linguagem pode ser explicada pelo habitus dos
professores envolvidos, que, como vimos anteriormente, eram pesquisadores que vinham da
pós-graduação no exterior, com experiência de revistas fora do Brasil.
Isso também justifica alguns elementos que já existiam na publicação desde o
primeiro número e a cada nova edição iam se aperfeiçoando. Tais elementos até hoje
caracterizam os periódicos: comissão editorial, avaliação (presumida nas orientações para
colaboradores), exigência de resumos e ABNT, preocupação em publicar autores de
instituições variadas, exigência de titulação e vínculo dos autores, linha editorial, expediente,
divulgação para assinantes e permutas.
Porém, essas características não estão atreladas somente ao habitus dos
professores que vinham do exterior, mas ao habitus criado pelas trocas de experiências entre
os editores de revistas da Educação. No número 2 da revista (p. 88), um texto com o título
Encontro de Revistas traz informações sobre o evento realizado por iniciativa do Centro de
Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e da Revista Perspectiva
(dessa instituição) com o apoio do CNPq. O registro destaca o “clima de cooperação e
solidariedade” e o objetivo de “discutir e buscar soluções para os problemas referentes à
produção e difusão da informação educacional em forma impressa” (EDUCAÇÃO em
Revista, 1985, p. 88). Após esse registro, outros três foram encontrados. Um deles é a Carta
aos Editores das Revistas em Educação, na edição número 3, de junho de 1986. O segundo é
o Documento Conclusivo do II Encontro de Revistas Brasileiras de Educação, que constava a
participação de 28 revistas e de representantes de agências de financiamento de revistas, na
edição número 4, de dezembro de 1986. E o terceiro é o Documento Conclusivo do III
Encontro de Revistas Brasileiras de Educação, promovido pela Educação em Revista e
AMAE- Educando (EDUCAÇÃO em Revista, 1988).
Esses registros confirmam o que a então editora, Magada Soares, nos revelou na
entrevista: o envolvimento com outros grupos que estudavam a criação e a adequação dos
periódicos. Como acontece ainda hoje, a comissão editorial já se preocupava em estar inserida
nas discussões sobre revistas científicas por meio de eventos nos quais as palavras de ordem
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eram cooperação e solidariedade. Isso é semelhante ao que vemos hoje nas discussões entre os
editores, sobretudo, no Fepae e eventos de instituições como a Associação Brasileira de
Editores Científicos.
Segundo o Documento Conclusivo do II Encontro de Revistas Brasileiras de
Educação, o tema central do evento foi “A busca de profissionalização das revistas de
educação como questão de sobrevivência”. Além disso, ele revela que o debate ocorreu em
torno de quatro questões: “1) a produção de matérias para publicação; 2) a editoração; 3) a
distribuição e divulgação; e 4) as políticas de apoio das agências financiadoras às revistas de
educação”. Esses dados nos mostram que as dificuldades que as revistas enfrentavam iam
“desde a obtenção de artigos de qualidade até a infraestrutura material e de recursos humanos
para sua publicação”, além de outros (EDUCAÇÃO em Revista, 1986b).
Nesse contexto, é possível concluirmos sobre as dificuldades que a comissão
editorial enfrentava para conseguir compor os números semestrais da Educação em Revista.
Daí, a necessidade de estratégias que tornassem possível o fechamento das edições.
Além da troca de experiências, os Encontros de Revistas Brasileiras de Educação
também tinham a função de gerar um espírito de cooperação entre os editores para a troca de
artigos. Como lembra Magada Soares:
[...] essa reunião, um dos objetivos era [...] a gente trocar: a gente publicava
deles, eles publicavam da gente, para evitar isso que a CAPES reparava
[endogenia] [...] havia isso, esse esforço de trocar, com outras revistas que
surgiam na época, as autorias, para não ficar a tal da endogenia (SOARES,
2014).

Apesar de, como vimos acima, já existirem as preocupações com a endogenia, nos
primeiros números da revista é comum vermos texto de professores da própria instituição, ou
seja, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso,
verificamos que a criação de seções diferenciadas contribuía para a composição dos números.
Na edição número 1, de julho de 1985, a revista trazia as seções: Depoimentos,
com um poema de Cora Coralina; Segunda leitura, um texto de Guiomar Namo de Mello (da
Folha de São Paulo); Dissertações e teses; Pesquisas em Andamento; Resenhas; Palavra
Livre: texto apresentado na Anped.
Na edição número 2, uma relação, logo nas primeiras páginas, explicava o
conteúdo das seções:
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Estudos e Pesquisa
Depoimentos (registros de falas a respeito da educação e de seus problemas
no Brasil)
Resenha
Segunda leitura (republicação ou tradução de artigos recolhidos da imprensa
nacional e estrangeira)
Dissertação e teses (resumo das teses ou dissertações produzidas pelos
professores da Faculdade de Educação e pelos alunos do curso de mestrado
em Educação)
Pesquisas em andamento (comunicação de pesquisas em realização e de seus
resultados parciais)
Palavra livre (pontos de vista a respeito de temas, visando ao diálogo, à
proposta inovadora, à crítica e ao intercâmbio de ideias) (EDUCAÇÃO em
Revista, 1985).

Essas seções, lentamente, foram sofrendo alterações. Porém, no número 14, de
dezembro de 1991, observamos mais uma estratégia que a política de avaliação dos periódicos
e outros contextos que envolvem a educação pública atualmente não permitiriam. Os textos
que compõem esse número são trabalhos apresentados por professores da Faculdade de
Educação em função do concurso público.
A professora Magda Soares não se lembra em qual seção, mas destaca que em
uma delas era feito um resgate de pesquisas importantes do passado. Pela caracterização de
cada seção publicada no número 2 da revista, conforme vimos acima, acreditamos que isso
era publicado na Seção Dissertação e teses. “Eu me lembro que [...] nos primeiros números a
gente colocou uma sessão [...] que publicava trabalhos importantes do passado e que a gente
achava que era importante” (SOARES, 2014).
A captação de artigos por estímulo era mais uma estratégia para completar os
primeiros números. Portanto, as relações pessoais da comissão editorial, ou capital simbólico
como é tratado por Bourdieu, contribuíam para que a revista publicasse textos de qualidade.
Conforme a professora Magda nos relatou,
No começo, pra gente ter artigos de boa qualidade e pra gente lançar a
revista, era muito por encomenda. A gente insistia com as pessoas que a
gente sabia que tinha alguma pesquisa, algum tema que podia desenvolver,
era uma questão de incentivo [...] nos primeiros números era muito, porque
as pessoas não tinham o hábito de publicar [...] então era uma captação por
estímulo dos editores da revista (SOARES, 2014).

Aproveitar a palestra ou conferência de visitantes era mais uma estratégia para
adquirir textos publicáveis. Observamos que a comissão editorial não tinha condições de se
ater a textos com formatos específicos de artigos, com objetos bem delimitados e resultados
coerentes. Além dos outros formatos que já comentamos anteriormente, as transcrições
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também compunham o conjunto de textos a publicar. “A gente usou muito essa estratégia, a
pessoa vinha fazer palestra, um conferência, a gente tinha que pedir o texto, pedir autorização
para publicar na revista” (SOARES, 2014).
A formação do conselho com membros extrainstitucionais também foi realizada
com a ajuda dos encontros. A cooperação entre as publicações promoveu, além das trocas de
experiência, a possibilidade de convites para a composição dos conselhos editoriais das
publicações. Também os eventos que eram realizados na Faculdade de Educação, aos quais
nos referimos acima, eram oportunidades ímpares para diversificar o conselho
institucionalmente.
Magda Soares conta que os convites feitos para conferências e seminários criavam
situações interessantes para que pesquisadores de outras instituições conhecessem o trabalho
da revista e passassem a acreditar na publicação. Assim, as chances de conseguir um aceite
para o conselho aumentavam, pois os membros da revista apesentavam a publicação e suas
intenções no sentido de conquistar a confiança do visitante.
[...] a gente convidando pessoas pra vir dar curso aqui, fazer palestra,
participar de seminário, de encontros etc. Então essas pessoas tomavam
contato com o grupo e o grupo com eles. Aos poucos não só essas pessoas
passavam a compor o conselho editorial, porque aí já conhece a revista,
conhece o grupo, sabe das boas intenções do grupo, né, aceitam entrar no
conselho editorial e aceitam publicar também (SOARES, 2014).

Além das experiências trazidas pelos professores do exterior e das trocas durante
os encontros, o formato da revista também contou com uma estratégia específica, a escolha do
periódico Cadernos de Pesquisa como modelo a ser seguido. Cadernos de Pesquisa é uma
publicação da Fundação Carlos Chagas, criada em 1971, que na década de 1980 já contava
com certo prestígio devido ao tempo de existência. Nas palavras da ex-editora:
A revista que sempre teve muito prestígio na área da educação e já existia
nesse tempo é a revista da Fundação Carlos Chagas, Cadernos de Pesquisa
[...] porque é uma instituição muito sólida, tem muito tempo [...] no mais, o
que se tinha até então como revista eram publicações como a do Inep [..]
publicava muito, mas não eram propriamente revistas acadêmicas [...] era a
revista que a gente tinha como modelo (SOARES, 2014).

Nos registros dos Encontros de Revistas Brasileiras de Educação observamos
também que um dos assuntos muito discutidos eram as dificuldades financeiras por que
passavam as revistas.
Na Carta aos Editores das Revistas de Educação:
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Com o objetivo, entre outros, de discutir e buscar soluções para os
problemas referentes à produção e difusão da informação educacional em
forma impressa, especialmente os relacionados ao financiamento à edição, à
distribuição e comercialização das revistas de educação... (EDUCAÇÃO em
Revista, 1988, p. 105).

Mais ao final do documento, uma das reivindicações era
O efetivo apoio financeiro dos órgãos públicos: Ministério da Educação,
Ministério da Cultura, CNPq, FINEP, INEP, FNDE e outros, para que
possam continuar cumprindo seu papel social de difusão da mais recente
produção intelectual na área da educação (EDUCAÇÃO em Revista, 1988,
p. 105).

O Documento Conclusivo do II Encontro de Revistas Brasileiras de Educação,
cujo tema central era “a busca de profissionalização das revistas de educação como questão de
sobrevivência”, também destaca “as políticas de apoio das agências financiadoras às revistas
de educação”, como um dos assuntos debatidos (EDUCAÇÃO em Revista, 1986b).
E no Documento Conclusivo do III Encontro, no qual consta a participação de
agências financiadoras, também há registro das discussões em torno dos “problemas e
perspectivas de financiamento”, um dos itens da pauta básica do evento.
As dificuldades financeiras também foram destacadas durante a entrevista pela
professora Magda Soares
[...] me lembro que a gente tinha uma dificuldade muito grande para editar,
para publicar a revista, porque nas universidades, até hoje é uma luta para
você conseguir fazer essas coisas, muito mais então. Não tinha dinheiro, a
faculdade não tinha condições (SOARES, 2014).

É possível concluirmos que os gastos para publicar a revista representavam mais
um desafio para a Educação em Revista no momento de sua criação, exigindo do grupo
estratégias que pudessem levar o trabalho adiante.
Apesar de lembrar que as dificuldades financeiras também representavam um
desafio, a professora Magda Soares não se lembrou de estratégias que a própria revista nos
revela em relação às questões financeiras. Portanto, as últimas análises dessa fase de criação
da revista, sobre a busca de subsídios para a impressão, são resultado das nossas observações
nos primeiro números impressos da Educação em Revista.
Entre as decisões tomadas no II Encontro e publicadas no número 3, de junho de
1986, uma se referia claramente à busca de soluções para as questões financeiras.
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Estimular a ampliação de assinaturas e vendas de todas as revistas, através
do intercâmbio de arquivo de assinante, de publicidade conjunta - seja em
periódicos especializados ou jornais, seja através de encartes nas próprias
revistas - de montagem de estandes conjuntos em feira de livros e eventos
nacionais [...] (EDUCAÇÃO em Revista, 1986a, p. 104).

Embora essa questão das vendas em eventos não tenha aparecido em elementos
encontrados na revista, o estímulo a assinaturas é nitidamente observado na publicação. A
partir da edição número 2, surge um espaço destinado a interessados em assinar a revista.
É interessante observarmos que nos documentos relativos aos encontros de
editores, os temas de discussão e decisões tomadas tratavam das questões de financiamento,
demostrando o esforço dos editores para a conquista de verbas para a publicação. O
Documento do II Encontro, em Belo Horizonte, registra que os participantes decidiram
encaminhar solicitações a vários órgãos, entre eles o Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais (Inep), pedindo mudanças nos programas de financiamento; e ao
CNPq e ao Finep, solicitando a inclusão das revistas de Ciências Humanas nos
financiamentos.

1 Ao Inep:
a)
Institucionalização de um subprograma de apoio aos periódicos,
em caráter permanente, de forma a ser contemplado com dotações
orçamentárias anuais;
b)
Criação de um „pool‟ que centralize as agências financiadoras e
seus respectivos programas de apoio a publicações e periódicos;
c)
Constituição de um comitê ao qual caberá definir critérios para
alocação de verbas, a partir da análise de solicitações de financiamento a
periódicos editados por universidades, centros de pesquisa, associações e
fundações do campo educacional – sem fins lucrativos e não ligado a grupos
empresariais, comitê que será composto de representantes dessa comunidade
acadêmica ligada a um interesse em comum;
d)
Realização de pesquisa sobre o conjunto de periódicos em
circulação, incluindo a caracterização de linhas editoriais, público leitor e
área de abrangência;
e)
Organização e divulgação de um catálogo de periódicos
especializados em educação com Sumário de dados à sua identificação e
circulação [...].
2 Ao CNPq e à Finep – Revisão de critérios de financiamento, tendo em
vista a circulação das ciências humanas entre suas prioridades e
reconhecendo a especificidade de produção no referido campo
(EDUCAÇÃO em Revista, 1988, p. 74).

Como no início a revista não era financiada por agências de fomento - assuntos
que pelos registros eram muito discutidos nos encontros e que vão surgir na revista através do
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Inep a partir do número 8, de dezembro de 1988, e do CNPq, em dezembro de 1990 -, o
anúncio foi uma estratégia utilizada nos primeiros números.
Na edição número 2, de dezembro de 1985, na página 2, está registrado um
agradecimento ao Banco Nacional e, na mesma página da edição número 3, de junho de 1986,
um anúncio do mesmo banco em página inteira.
Apesar de não lembrar exatamente desse anúncio, Magda Soares destacou,
durante a entrevista, que esse assunto fazia parte das discussões: “[...] lembro que a gente
discutiu a possibilidade de buscar patrocínio, apoio, através de anúncio... o que fosse, né? Mas
anúncio do Banco Nacional, eu não lembro não...” (SOARES, 2014).
Nessa fase inicial, portanto, identificamos as estratégias:


A busca de textos para publicar - troca de artigos entre instituições; criação de
seções diferenciadas; resgate de pesquisas passadas; estímulo da produção de
artigos; transcrição de palestras e conferências.



A formação de um conselho extrainstitucional - trocas entre participantes dos
encontros de revistas e convite de professores externos que palestravam ou
ofereciam cursos na Faculdade de Educação.



A escolha de um modelo de revista como referência - Cadernos de Pesquisa.



A busca de subsídios para impressão – estímulo de assinaturas e vendas;
anúncios.

4.4

Estratégias de consolidação

Antes de nos determos nessas estratégias, vale ressaltar que a partir do ano 2000,
dentro do contexto de avaliação da pós-graduação, dos periódicos e da definição de critérios
Qualis, a Educação em Revista passou por profundas alterações, que foram sendo colocadas
em prática ao longo das edições. Foram modificações no projeto gráfico, nas seções (que
passaram a se basear em artigos, dossiês, resenhas e a seção Palavra Aberta), bem como na
estrutura da avaliação dos textos a serem publicados. São características que representam a
modernização e a adaptação do periódico ao novo parâmetro de avaliação que começou a
vigorar a partir de 1998.
Como veremos adiante, uma das estratégias que mais marcou esse período foi a de
dossiês temáticos, contribuindo inclusive para a classificação da publicação como
Internacional (Estratificação A). Ressaltamos que essa não foi a única estratégia elaborada;
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discutiremos algumas outras que após a criação do Qualis Periódico foram implantadas com
vistas ao contínuo processo de modernização da revista. Vale destacar ainda que nossa
pesquisa levanta parte das estratégias, pois para listar todas seria necessário o prolongamento
deste estudo, já que seria preciso entrevistar cada um dos editores que estiveram à frente da
publicação.

4.4.1 Os dossiês

Para melhor entendimento dessa estratégia, dividimos a análise dos dossiês em
duas partes, respeitando mais uma vez a ordem cronológica das edições e o contexto de
produção do material. Eles foram publicados na Educação em Revista em dois momentos
diferentes. Entre 2000 e 2003, tendo sido coordenados por membros de grupos de pesquisa
que convidavam outros grupos para discutir os temas propostos. E entre 2006 e 2008, também
coordenados por membros de grupos de pesquisa que organizavam as publicações, recebiam
textos de pesquisadores diversos e acompanhavam o processo de tramitação desses textos, já
que, naquele momento, também os textos dos dossiês começam a passar pela avaliação dos
pares.
Por meio dos editoriais e das apresentações dos dossiês, que tinham
coordenadores diferentes a cada número, observamos a função dessa estratégia, bem como
seu funcionamento.
Apesar de atualmente a revista não publicar dossiês, o atual editor da Educação
em Revista, Geraldo Leão, destaca o caráter consolidante dessa estratégia que, segundo ele,
foi importante para a revista naquele momento, promovendo sua visibilidade.
O dossiê é uma estratégia de consolidação de revistas. [Ele permite] uma
discussão mais consistente sobre um determinado tema e também dá mais
visibilidade à revista, porque as pessoas não vão buscar a revista porque ela
tem um artigo que interessa. Elas vão buscar a revista porque naquela
edição, naquele número, saiu determinado tema que foi abordado. Então, os
pesquisadores da área, eles vão buscar a revista como uma fonte, e isso tem
um impacto muito significativo para essas revistas [...] por isso que muitas
revistas têm optado por dossiês, porque ela dá essa visibilidade, esse status
pra revista (LEÃO, 2014).

Ao refletirmos sobre a colocação do professor, entendemos que essa visibilidade e
status que o dossiê permite se justifica pela maior divulgação, acesso e citação da revista
dentro do meio acadêmico em que se insere, contribuindo para alcançar os critérios Qualis
(conforme tratamos no Capítulo 2). Situação também pensada por Bourdieu ao relacionar o
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capital simbólico (técnico e social) dos agentes do campo, aqui no caso a revista como agente
que também busca legitimidade e reconhecimento.

a)

Os três primeiros anos dos dossiês

No editorial da edição n. 31, de junho de 2000, a comissão editorial destaca os
dossiês que iriam ser publicados. É possível perceber a tendência internacional dos dossiês
naquele momento, conforme indica o editorial:
Ao incorporar em seu projeto editorial o dossiê, a Educação em Revista
passa a participar de uma tendência internacional da área de periódicos,
tendência essa que, sem dúvida, permite uma maior identificação e
afirmação de nosso projeto editorial. A ele reservamos um papel de
fundamental importância: o de dar visibilidade e permitir a reflexão a
respeito dos grupos de pesquisa e de sua contribuição acadêmica, no cenário
educacional brasileiro, a partir de sua área de inserção (COMISSÃO
EDITORIAL, 2000, p. 5).

Cada dossiê era coordenado por um pesquisador diferente, normalmente ligado a
um grupo de pesquisa relacionado ao tema proposto para aquela edição. Esse coordenador
também assinava a apresentação de cada dossiê, as quais se tornaram fontes para nossa
pesquisa. Além de informações sobre a área e o conteúdo dos textos, essas apresentações
foram, a cada edição, explicando como funcionava o processo de escolha dos textos a serem
publicados.
Na apresentação do dossiê Educação de jovens e adultos, na edição número 32, de
dezembro de 2000, Leôncio Soares explica: “Solicitamos contribuição de oito grupos de
distintas regiões do País, dos quais seis encaminharam seus textos” (SOARES, 2000, p. 137).
Desta forma, os textos saíam de grupos de pesquisa que eram convidados a escrever sobre o
assunto.
Na edição número 33, de junho de 2001, Oliveira e Fidalgo, do grupo do Núcleo
de Estudos sobre Trabalho e Educação (NETE), relacionam os dossiês a esse grupo e sua
importância para a “Faculdade de Educação [da UFMG] e para o desenvolvimento desse
campo temático em nível nacional” e ressaltam: “o Conselho Editorial da Educação em
Revista nos propôs a organização de um dossiê sobre o campo de estudos de trabalho e
educação no Brasil hoje” (OLIVEIRA; FIDALGO, 2001, p. 125). E as autoras também dão
pistas de como funcionava o processo editorial dos dossiês:
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Sendo assim, decidimos, dentro dos limites propostos pelo próprio conselho
editorial com relação ao número de artigos e páginas, solicitar contribuições
daqueles grupos que desenvolvem pesquisas na área de trabalho e educação,
com os quais estabelecemos intercâmbio e que apresentam uma estrutura
institucional mais definida. Tal critério impôs-nos algumas lacunas como,
por exemplo, deixar de contemplar neste dossiê importantes colegas que
muito têm contribuído na consolidação dessa área de pesquisa e que, no
entanto, não estão organizados em grupos específicos (OLIVEIRA;
FIDALGO, 2001, p. 125).

Aqui é notamos que eram contemplados somente textos de grupos de pesquisas.
Nesse contexto, é interessante observar as colocações de Peixoto na apresentação do dossiê
sobre “Educação superior”, na edição seguinte (número 35), quando a coordenadora destaca
mais um detalhe importante:
Embora os grupos tenham claro vínculo com o programa de pós-graduação,
principalmente da área das Ciências Humanas, eles se constituem de modo
mais independente deles, porque agregam pesquisadores de programas
distintos e, aí mesmo, de instituições distintas, o que também começa a se
tornar característica relevante no cenário das instituições de ensino superior
nesse período (PEIXOTO, 2002, p. 91).

Aqui é possível concluirmos que a revista buscava o que havia de mais atual em
cada uma dessas áreas, assim como reconhecimento, publicando grupos já reconhecidos e
legitimados dentro da pós-graduação. A publicação ia agregando valor simbólico, capital
técnico e social, e ganhando legitimidade, uma vez que passava a circular entre os programas
de pós-graduação do Brasil, pois, como vemos no Quadro 7, abaixo, os dossiês permitiram
grande variabilidade de instituições e regiões. Assim, atendia-se aos critérios de circulação
dentro do campo e variedade institucional de autores (Critérios Qualis).
Peixoto, ainda na apresentação da edição 35, confirma a ideia de que eram grupos
já consolidados.
São todos os grupos ou núcleos constituídos no final da década de 80 e
meados da de 90, cuja trajetória aponta para diferentes estágios de
amadurecimento e consolidação da produção, tendo em comum o interesse
na investigação sobre políticas públicas para a educação superior
(PEIXOTO, 2002, p. 92).
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QUADRO 7
Dossiês - temas, coordenadores e variedades institucionais

Nota: Para compor o quadro utilizamos informações retiradas dos editoriais e das apresentações dos temas. O
fato de na edição número 36, de dezembro de 2002, tais documentos não apresentarem informação sobre os
grupos convidados para compor o dossiê justifica o espaço em branco.
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O quadro nos permite observar que por ano, além dos artigos que a revista
publicava, os dossiês traziam o resultado de pesquisas e temas atuais, bem como autores de
diversas regiões e instituições do Brasil.
Na edição número 37, de julho de 2003, o dossiê Trabalho docente dá um salto
rumo à internacionalização, sendo o primeiro dossiê de abrangência latino-americana.
Este dossiê traz um retrato de uma pequena parte da vasta produção em
pesquisa sobre trabalho docente existente na América Latina hoje. Este
dossiê apresenta uma novidade em relação aos anteriores, organizados nesta
revista: é a primeira vez que se ousou organizar um dossiê de abrangência
latino-americana” (OLIVEIRA; TEIXEIRA, 2003, p. 120).

A Educação em Revista evidencia os dossiês como uma estratégia que, aliada a
outras medidas, contribui para fortalecer o caráter de internacionalidade. Isso porque,
publicando autores internacionais, crescem a variabilidade institucional de amplitude
estrangeira, a circulação e a visibilidade da revista fora do país.
“Em seu 39º número, a Educação em Revista se configura como um periódico
consolidado sobre Educação no país” (COMISSÃO EDITORIAL, 2004, p. 5). Assim a
comissão editorial abre a revista de número 39, publicação que traz também, pela primeira
vez, a logomarca do Programa de Pós-Graduação.

b) Dossiês em um segundo momento

Entre as edições 39 (junho de 2004) e 43 (junho de 2006), não foram publicados
dossiês. Somente na edição 41, além dos textos, apenas uma Seção temática: Cinema e
Educação, sobre a qual o editorial não destaca a coordenação ou qualquer semelhança com o
que se passava anteriormente.
Na edição número 44, de dezembro de 2006, a comissão editorial retorna com os
dossiês temáticos. Nesse momento, surge uma nova proposta: os textos dos dossiês passaram
a ser submetidos ao mesmo processo de revisão por pares. Essa medida vai ao encontro das
estratégias pela busca de legitimidade, já que no campo acadêmico, a legitimidade, bem como
o reconhecimento de um agente, passa pela avaliação dos pares.
A comissão editorial formada por Eduardo Fleury Mortimier, Bernardo Jefferson
de Oliveira e Marlucy Alves Paraíso destaca:

101

Neste número 44, Educação em Revista retoma a publicação de dossiês
temáticos, prática que terá continuidade nos próximos números. Os dossiês
têm cumprido um importante papel na área de educação, ao oferecerem uma
alternativa às coletâneas de artigos temáticos publicados sob a forma de
livros. O fato de que os artigos publicados em dossiês sejam submetidos aos
mesmos processos de revisão por pares - prática ainda incipiente no caso das
coletâneas - pode melhorar a qualidade desse tipo de publicação, sem abrir
mão da contribuição que o formato traz para a área. Ao garantir a unidade
temática e a diversidade de olhares, os dossiês possibilitam um interessante
equilíbrio entre relatos de pesquisa e ensaios, resultados consolidados e
incursões polêmicas sobre determinado tema (MORTIMIER et al, 2006, p.
7).

Podemos refletir sobre essa mudança no processo de seleção dos textos a serem
publicados também como reflexo do lugar que a revista passou a ocupar no campo após a
visibilidade que alcançou nos primeiros três anos de dossiês, o que certamente resultou numa
demanda maior de textos que permitisse a avaliação por pares para selecionar o que seria
publicado.
Nesse segundo momento dos dossiês é possível observarmos a tendência à
internacionalização. O processo ganha contorno diferente, pois a partir da avaliação por pares,
o foco deixa de ser os grupos de pesquisa e a tendência à internacionalização ganha mais
espaço. Não significa que esse novo formato era a única estratégia voltada para a
internacionalização. Ao longo desses anos, a inserção de termos em inglês para além dos
abstracts e key-words, as resenhas de obras estrangeiras e a busca por discussões envolvendo
temas internacionais são também exemplos da busca pela internacionalização da publicação
para atingir um público externo ao Brasil.
Apesar da avaliação por pares, a coordenação continuava a cargo de um
pesquisador convidado, como destaca o editorial da edição número 45, a partir da qual a
Educação em Revista passou a se referir a um período de seis meses, janeiro - junho de 2007.
“Os dossiês têm sido organizados por pesquisadores de destaque no tema escolhido, que
atuam como editores, convidando os autores e coordenando o processo de arbitragem dos
artigos selecionados” (MORTIMIER et al, 2007, p. 9).
É interessante observar que o dossiê dessa edição incorporou uma entrevista com
o pesquisador inglês Ivo Goodson, que havia concedido entrevista à Educação em Revista.
“Apesar de não ter sido orginalmente produzida para o dossiê, os temas nela abordados estão
em total sintonia com o que nela foi tratado” (MORTIMIER et al, 2007, p. 10). Chama-nos a
atenção que dentro dos próprios dossiês eram adotadas estratégias que iam ao encontro do
propósito de internacionalização da revista.
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Esses dossiês continuaram seguindo esse modelo ainda nas edições de número 46,
julho-dezembro de 2007, e de número 47, janeiro-junho de 2008. Após esse número,
passaram a surgir em uma ou outra edição, sem a continuidade do momento anterior.

4.4.2 Indexação no Scielo
A indexação da revista na base do Programa Scielo37 também foi uma estratégia
que contribuiu para valorizar a publicação. Pelo rigoroso e criterioso processo de avaliação de
seu conselho consultivo para admissão e permanência de revistas em sua coleção, que tem
acesso on-line e gratuito, o Scielo tornou-se um indexador brasileiro com reconhecimento
internacional. Antes das reflexões sobre a indexação da Educação em Revista no Scielo, em
2006, alguns dados desse indexador nos dão noção dos critérios utilizados.
O Programa Scielo, cuja sigla significa Scientific Eletronic Library Online, nasceu
de uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp), em
1997, como um projeto piloto, passando a funcionar em definitivo a partir de 1998. “Mantido
pela FAPESP, o programa SciELO conta com apoio do CNPq e tem sua infraestrutura
institucional estabelecida na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) por meio da
Fundação de Apoio à UNIFESP (FAPUNIFESP)”38 As primeiras publicações indexadas
seguiram critérios específicos e preliminares de avaliação até o ano de 2001, quando, então,
passaram a vigorar os critérios que periodicamente passam por atualizações, mas até hoje são
utilizados para o ingresso e permanência na coleção. De acordo a Fapesp esses critérios39
“avaliam o caráter científico do periódico, a obediência às normas bibliográficas, a taxa de
aceitação de manuscritos, o número de artigos originais publicados, a periodicidade,

37

C.f.:
Site
do
Programa
Scielo.
Disponível
em:
<http://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=2>. Acesso em: 30 nov. 2014.
38
Texto “Scientific Electronic Library Online”, publicado na página oficial da Fapesp. Disponível em:
<http://www.fapesp.br/>. Acesso em: fev. 2015
39
O critérios Scielo para admissão e permanência de periódicos são: caráter científico; tipos de documentos;
gestão editorial - sobre periódicos, instrução aos autores, fluxo editorial, composição da equipe editorial (editorchefe, corpo de editores associados ou de seção, conselho editorial) – determina a porcentagem de editores
associados ativos com afiliação estrangeira por área; avaliação de manuscritos; fluxo de produção editorial
(periodicidade e numero de artigos); tempo de existência mínima; pontualidade; idioma dos títulos, resumos,
palavras-chave e texto (porcentagem mínima de artigos em inglês por área); afiliação de autores (porcentagem
mínima e recomendada de autores com afiliação institucional por área); citações recebidas; normalização de
citações e referência bibliográficas; política de acesso aberto; registro de ensaios clínicos; registro de material
biológico de referência e de sequencia de DNA; disponibilização dos dados da pesquisa; Digital Object Identifier
(DOI) e link para os textos completos; textos completos em XML; plano operacional de marketing e divulgação;
erratas e retratações; responsabilidade sobre os conteúdos publicados; declaração da contribuição de autores e
colaboradores. (Disponível em: <http://www.scielo.br/avaliacao/20141003NovosCriterios_SciELO_Brasil.pdf />
Acesso em: fev. 2015)
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pontualidade, o desempenho em termos de citações recebidas e a representatividade
institucional e geográfica do corpo editorial”40
Segundo o editor Geraldo Leão, a indexação do Scielo é um processo rigoroso,
“muito mais rigoroso que a avaliação da CAPES. Então a CAPES nem precisa avaliar muito,
por exemplo, se um periódico já está no Scielo, porque o Scielo faz uma avaliação muito
rigorosa para entrada do periódico e para manter” (LEÃO, 2014).
A importância de fazer parte desse indexador se dá também em relação às
agências de fomento. Na visão bourdieniana e segundo as palavras de Geraldo Leão, a
indexação no Scielo seria a aquisição de maior capital simbólico, visto que, pela criteriosa
avaliação dos pares, o periódico que faz parte da coleção tem seu valor reconhecido inclusive
diante das agências de fomento. “Então já tem uma avaliação que vai se processando [pelas]
agências todas que estão envolvidas, essas instituições todas, agências de fomento e
indexadores, principalmente os indexadores”, ressalta, referindo-se às relações de
reconhecimento por parte de outros indexadores que também reconhecem o valor das
publicações dispostas no Scielo.
Essa fase que chamamos aqui de “consolidação” se encerra no ano de 2010 com a
classificação da revista como A na avaliação CAPES. Porém, na edição de 2008, essa
consolidação já havia sido coroada nas palavras do editorial da edição número 46, que
comemora o “tríplice êxito da Faculdade de Educação da UFMG”: o ingresso no Scielo, a
avaliação da revista pela Anped e CAPES como periódico A e a excelência do Programa
reconhecida pela Avaliação Trienal.
Como já destacado anteriormente, os dossiês e a indexação no Scielo não foram as
únicas estratégias desenvolvidas nesse momento, porém, como observamos, foram estratégias
fundamentais para legitimar a revista através da publicação de pesquisas atualizadas, autores
reconhecidos e a ampliação da circulação em âmbito nacional e internacional.
Nessa fase de consolidação, exploramos as estratégias:


pela variedade institucional e publicação de pesquisas atualizadas e
reconhecidas através dos grupos de pesquisa - utilização de dossiês (divididos
em dois momentos diferenciados);



pela ampliação da divulgação, incluindo o aumento de circulação internacional
através de um padrão reconhecido - indexação no Scielo.

40

C. f.: Site da Fapesp. Disponível em: <http://www.fapesp.br/>. Acesso em: fev. 2014
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4.5

Estratégias de manutenção

O editorial da edição 47, de julho-dezembro de 2007, destacou a avaliação do
periódico pela Anped e da CAPES. Contudo, em nossa pesquisa, não encontramos no site da
CAPES, da Anped ou com O atual editor, a lista do Qualis Periódico de Educação da
Avaliação 2004-2006 para confirmar a estratificação da revista naquele momento ou anterior
a isso.
Marcamos como início da fase de manutenção o ano de 2010, pois no site da
Anped41, encontramos o Qualis periódico da avalição 2007-2009, divulgada em 2010, da
avaliação CAPES, no qual a Educação em Revista foi classificada como A2, segundo nível de
um periódico internacional. No mesmo site, a Anped documenta a avaliação que fez no ano de
2007, na qual listou 100 periódicos impressos da área da Educação, entre os quais a Educação
em Revista, classificada como “Nacional A”. Já na avaliação de 2010-2012, divulgada em
2013, a publicação é classificada como A1, maior estrato para periódico internacional.
Foi então, após o ano de 2010, que a revista, já classificada como A, inicia o que
chamamos aqui de fase de manutenção. Nossa análise de estratégias para a manutenção desse
estrato não seguirá uma cronologia por edição a partir daqui. Isso se justifica pela entrevista
com o atual editor, na qual foram destacadas as estratégias desenvolvidas para que a revista
alcançasse e se mantivesse como A com base no funcionamento do processo atual.
Antes de nos determos na análise, dedicamos algumas linhas para explicar como
funciona a Educação em Revista atualmente, informações que se fazem necessárias para o
entendimento das análises a seguir.

4.5.1 Os trâmites editoriais atuais

Com a inserção da revista no Scielo e a classificação como A, que resultou em
aumento de submissão, a Educação em Revista passou por alterações na tramitação e no
processo editorial. São alterações que vale a pena ressaltar para o melhor entendimento da
análise das estratégias a partir do ano de 2010, pois, como falamos, o trabalho foi tornando-se
mais complexo à medida que as avaliações começaram a buscar o profissionalismo do
processo editorial dos periódicos.

41

C.f. Site da Anped disponível em: <http://www.anped.org.br/anped/documentos-institucionais/documentoscapes>. Acesso em: 3 dez. 2014.
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Um ano após a admissão na coleção Scielo, a revista passou por alterações na
periodicidade e na numeração. Conforme explica o editorial na edição número 48, de
dezembro de 2008:
Anunciamos mudanças importantes no nosso periódico. A partir do número
49, portanto no 25º ano de Educação em Revista, passaremos a publicar três
números anuais. O primeiro sairá em abril e os outros dois, em agosto e
dezembro. A partir deste primeiro fascículo de 2009, adotaremos a
numeração por volume, o que significa que este número 49 sairá como
volume 25, número 1. Teremos, então, três números por volume,
completando a nova periodicidade quadrimestral de Educação em Revista.
Consideramos essa mudança fundamental para dar mais espaço aos nossos
colaboradores e aumentar a presença de Educação em Revista no cenário
educacional brasileiro (COMISSÃO EDITORIAL, 2008, p. 11).

Em relação à periodicidade, em 2012, a revista passa por outra alteração,
tornando-se trimestral, com quatro edições anuais. No editorial do número 1 do volume 28, os
editores Sérgio Cirino, Ana Galvão, Manuela David, Geraldo Leão e Zélia Versiani destacam
a mudança na periodicidade e o aumento no número de editores:
Num processo sempre dinâmico, estamos atentos às constantes mudanças na
área da educação e, em especial, às ocorridas no campo das publicações
periódicas. Temos observado um aumento expressivo das submissões de
manuscritos nos últimos anos, mas, apesar do intenso fluxo, nos quase 30
anos de Educação em Revista, procuramos manter o compromisso com a
qualidade. Nesse contexto de mudanças, temos promovido adequações
estruturais e processuais na revista. Um bom exemplo disso é a ampliação do
quadro de editores (CIRINO et al, 2012, p. 11 ).

Sobre os editores, o mesmo editorial explica:
No começo de 2011, contávamos com uma estrutura organizacional
composta por comissão editorial formada por um editor e dois editores
adjuntos. Ao longo de 2011, fomos ampliando, gradativamente, a comissão,
que, a partir de 2012, passou a contar com cinco editores adjuntos (CIRINO
et al, 2012, p. 11 ).

Em 2013, o editorial do número 4, volume 29, destaca mais um aumento na
comissão editorial, justificando a necessidade disso para garantir a qualidade da revista.
Ao longo dos últimos anos, fomos aumentando o número de Editores
Adjuntos, sempre com o objetivo de aprimorarmos a qualidade da revista.
No momento, contamos com um Editor e cinco Editores Adjuntos. A partir
de janeiro de 2014, contaremos com uma equipe de sete membros, sendo
dois Editores e cinco Adjuntos. A Comissão Editorial de Educação em
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Revista estará assim composta, a partir do início de 2014: Júnia Sales e
Geraldo Leão serão os novos Editores. Ana Galvão, Manuela David e Zélia
Versiani continuam como Editoras Adjuntas. Completando a equipe, damos
boas-vindas a Danusa Munford e Teresa Alves (CIRINO et al, 2013, p. 11).

Esses aumentos no número de editores tornaram-se necessários para garantir a
qualidade do trabalho, uma vez que, segundo o editor Geraldo Leão, atualmente a revista tem
em torno de 200 artigos em tramitação.
Estando a revista no Scielo, a tramitação é toda feita através da interface desse
programa. Geraldo Leão conta que o texto enviado para submissão passa pela verificação da
secretária quanto aos dados institucionais do autor e outras obrigações do texto. Em seguida, o
editor encaminha o material para o editor adjunto que irá acompanhar sua tramitação. É o
editor adjunto que seleciona qual será o avaliador do artigo, seguindo alguns critérios que
serão tratados ao longo da análise, quando também especificaremos alguns detalhes dessa
tramitação que podem ser caracterizados como estratégias dentro de nossa pesquisa.

4.5.2 Estratégias do filtro

Ao longo do processo de tramitação da submissão da Educação em Revista, o
texto passa por alguns “filtros” que envolvem certas estratégias, tendo em vista a qualidade e
o profissionalismo da revista, segundo as “regras” de legitimação do campo acadêmico.
Essas são ações realizadas mesmo antes de se encaminhar o texto para avaliação.
O trabalho do editor adjunto é cercado de estratégias que visam objetivos próprios, portanto, é
necessário que tenhamos em mente que esse primeiro filtro por que passa o texto está
diretamente relacionado ao habitus do editor adjunto. Daí a necessidade de observar seu
trabalho junto à pesquisa científica, ou melhor, dentro do campo acadêmico. Afinal, segundo
a teoria que nos sustenta, o campo é um espaço de disputas e lutas onde se busca a
legitimidade, ou seja, ser autorizado e estar autorizado para representar a verdade científica.
Portanto, cada texto que a revista recebe é encaminhado para um editor adjunto
que tem pesquisas na área de que trata o texto, que tem reconhecimento e legitimidade para
“julgar”. É esse profissional que vai fazer um primeiro filtro do material: verificação do
mérito do artigo. Afinal, como nos diz Bourdieu (1996), “De fato, somente os cientistas
engajados no mesmo jogo detêm os meios de se apropriar simbolicamente da obra científica e
de avaliar seus méritos” (p. 127). Somente um produtor pode reconhecer o valor de um
produto, isso é o reconhecimento dos pares. E a Educação em Revista se preocupa com isso
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ao atentar-se para escolher os editores adjuntos, conforme já destacamos anteriormente:
pesquisadores das mesmas áreas em que vão atuar na revista.
Ressaltamos que, nesse momento, o adjunto ainda não está avaliando o artigo. Ele
tem acesso aos dados dos autores e realizará um filtro com o objetivo, inclusive, de garantir
um parecerista da área e um parecer consistente.
Um dos critérios utilizados pelo editor adjunto é observar se o objeto de pesquisa
é da Educação ou se a Educação é apenas o contexto da pesquisa. Além disso, ele vai observar
se o artigo é relevante quanto ao tema e ao objeto e se a discussão teórica é consistente.
Assim, verificamos como estão envolvidos todos os capitais simbólicos do campo acadêmico:
capital técnico, capital institucionalizado e capital social.
Sobre essa primeira “filtragem”, o editor Geraldo Leão explica:
[...] outra coisa que a gente olha, os autores citados, eles dialogam com
educação, tem algum ou são todos de um campo que não faz interface com a
gente, que não cria nenhuma diálogo. Então esse critério é um, a relevância
do objeto e sua relevância para a área educacional. Pode está bem escrito,
mas se a contribuição não for clara, ele não vai entrar na revista. Os outros
são esses aspectos formais da construção do texto, estruturação do texto. E o
outro é que também tá ligado a contribuição, mas diz respeito mais a essa
pertinência de ser uma pesquisa ou não, de ser um trabalho que vai ter
impacto na área mesmo ou não (LEÃO, 2014).

Numa avaliação do mérito do artigo como um conjunto, o editor adjunto observa
também se o texto se enquadra nos padrões de artigo científico, que é o formato aceito na
Educação em Revista e cujo objetivo é a divulgação de um resultado de pesquisa.
Ele vai verificar se aquela produção [...] é um artigo, por exemplo, se diz que
é resultado de pesquisa, mas está em sua fase inicial. É alguém que iniciou o
mestrado agora, e já tá apresentando seu projeto, e transforma num artigo e
apresenta. Isso não cabe na nossa revista. [...] Ele avalia esse tipo de coisa:
se o artigo está, por exemplo, num formato não acadêmico. Também às
vezes acontece isso, ele vem num formato que não é de artigo. Ele não tem
uma cara de artigo, ele foge ao mínimo, ele não tem normalização, por
exemplo, às vezes ele não tem nem referências direito, suas referências são
muito aquém dos objetivos colocados (LEÃO, 2014).

O objetivo desse filtro é tentar garantir a avaliação do material por parte do
parecerista. Segundo Leão, esse trabalho começou a ser feito porque a comissão editorial
passou a observar que em função de uma “baixa de qualidade” os pareceristas começaram a
recusar-se a avaliar. E o editor justifica:
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A gente começou a perceber que muitos pareceristas passaram a rejeitar a
disponibilidade para dar o parecer, porque começaram a receber artigos de
baixíssima qualidade, isso é muito ruim, porque o parecerista gasta tempo
[...] para avaliar um artigo e quanto pior, mais trabalho dá pra para você dar
uma bom parecer. Então muitos pararam de aceitar, resistiram em aceitar
(LEÃO, 2014).

Essa verificação do texto se justifica também pela falta de tempo dos avaliadores e
a pouca pontuação que esse trabalho significa para o lattes, já que os pareceres não são
considerados produção acadêmica.
Geralmente as pessoas estão muito atarefadas, com falta de tempo pra isso e
o trabalho de dar um parecer não conta nada, né? Ele é praticamente uma
linha no lattes que nunca é valorizada, ninguém vai olhar lá quantos
pareceres você deu, em que área, para te pontuar numa atividade (LEÃO,
2014).

Vale ressaltar, conforme Bourdieu (1996), que dominantes e dominados, quem já
está reconhecido e quem busca reconhecimento no campo, são todos os agentes em luta no
campo, ou seja, todos precisam produzir nesse jogo, tanto os editores, inclusive os adjuntos,
quanto os pareceristas e os autores que estão submetendo seus textos.
Um novo critério implantado na revista em 2014 é a exigência de que pelo menos
um dos autores seja doutor. Segundo Magela, há certa tendência nesse sentido entre os
periódicos da área. “Pode ter gente da graduação, pode ter gente do mestrado, mas um dos
autores tem que ter essa titulação de doutorado” (LEÃO, 2014).
Em relação a essas alterações de critérios e novas exigências, é interessante
refletirmos sobre as relações com a teoria do campo, já que essa é mais uma característica do
“jogo”. Aqui vemos o surgimento das novas exigências a que Bourdieu se refere quando diz
que o reconhecimento de uma competência (o que gera capital científico) proporciona
autoridade e contribui para definir regras e regularidades. O lugar que a Educação em Revista
ocupa no campo lhe permite isso, pois seu reconhecimento, seu capital científico, lhe permite
funcionar como exemplo, padrão a ser seguido e, cada vez que ela atinge determinado ponto
de qualidade, surgem novas exigências, as regras do jogo sofrem alteração.
O editor justifica esse novo critério, o que garante qualidade à pesquisa publicada:
“Se é alguém que vem do mestrado, ele teve alguém que o orientou e que construiu essa
pesquisa junto com ele. Então não faz sentido que esse aluno publique sem a parceira”.
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4.5.3 A composição e o trabalho dos editores adjuntos

A escolha dos editores adjuntos também não é feita com base só nas relações
sociais do campo. É uma escolha também fundamentada pela Teoria do Campo e seus capitais
simbólicos, conforme temos discutido até aqui. Portanto, trata-se de uma escolha estratégica
para a qualidade, a profissionalização e o sucesso do trabalho editorial.
Como a revista pretende provocar e estimular discussões com a pesquisa
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação - Conhecimento e Inclusão Social em
Educação, até porque a publicação está relacionada ao programa, então a escolha dos adjuntos
é parte das pesquisas que o programa desenvolve. Portanto, busca-se “contemplar, na medida
do possível, as linhas de pesquisa da Faculdade de Educação; nem sempre isso é possível,
porque nem sempre a demanda da revista é exatamente por um editor de cada linha” (LEÃO,
2014).
“A gente tem procurado ter como critério essa distribuição nas linhas e o outro
critério, é lógico, a demanda em relação aos artigos que chegam” (LEÃO, 2014). Assim como
no anterior, esse critério vai ao encontro da ideia de que para julgar uma produção, há que ser
um produtor. Portanto, vejamos a afirmação do editor:

[...] esse professor que tem inserção numa determinada área, ele logicamente
vai ter contatos com grupos e vai conhecer quem é que produz naquela área,
sobre determinados temas, com tais autores, com tais abordagens. Então essa
pessoa é mais indicada para avaliar um artigo que chega; na área dela terá
muito mais facilidade (LEÃO, 2014).

Os cuidados do filtro e da escolha do parecerista nos remetem às discussões dos
capítulos anteriores, quando buscávamos traçar a avaliação Qualis numa relação com a Teoria
do Campo e constatamos a responsabilidade do processo de seleção dos textos e dos revisores
da revista, que são os responsáveis pela avaliação do conteúdo antes de ser publicado. Esse é
um aspecto importante para a legitimidade do processo, que é garantida pela revisão por
pares, característica do campo acadêmico. Isso justificaria a necessidade de verificar o capital
específico e o capital social dos membros (capital simbólico) dos editores, editores adjuntos e
dos pareceristas ou revisores, como são ultimamente chamados. Vale lembrarmos as
considerações de Souza e Paula (2002) de que as revistas são analisadas e classificadas de
acordo com critérios estabelecidos pelas respectivas comissões de área, porém, não se trata de
avaliar diretamente o conteúdo do artigo, mas de inferir sobre sua qualidade a partir de uma
classificação atribuída ao veículo que o divulga.
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Como já destacamos anteriormente, a comissão editorial sofreu alterações nos
últimos anos, acompanhando a mudança por que foi passando a revista. Portanto, o aumento
de submissões gerou a necessidade de aumentar o número de editores adjuntos, bem como a
variação de áreas pesquisadas por eles, a fim de atender áreas descobertas.

Então, se a gente percebe que tem uma área que está descoberta né, no
processo, e que não tem editores dentro daquela temática, a gente discute
indicações, a gente conversa entre a gente, a gente busca entre os colegas
indicações de alguém que possa atender isso (LEÃO, 2014).

A estratégia, então, é atender a demanda sem comprometer o trabalho, portanto,
“a perspectiva é que a gente amplie cada vez mais o número de editores, que o corpo editorial
fique maior um pouco, porque a gente recebe muitas submissões”, completa o editor.
Esse primeiro filtro ainda não é a avaliação anônima - o que caracteriza a avalição
cega. Embora os editores adjuntos tenham acesso aos dados do autor quando for realizar a
filtragem e encaminhar o texto para tramitação, a distribuição desses artigos é feita por tema
(LEÃO, 2014). Portanto, existe uma norma, não formalizada, que é a neutralidade e
transparência na condução da tramitação. Vejamos a explicação do editor.
Existe a orientação de que se no momento da tramitação você descobre que a
pessoa é uma pessoa com a qual você não se sente isento para conduzir esse
processo de tramitação, então esse editor vai procurar um outro editor que
faça essa tramitação. É mais que consciência, é uma norma estipulada entre a
gente, que embora não esteja formalizada, ela está consensuada entre a
gente, de que tem que se tomar esses cuidados pra evitar um julgamento
comprometido, enviesado. Então a gente tem esse cuidado [...] ser o mais
neutro possível, se é que é possível, pelo menos ser neutro e transparente
nesse processo (LEÃO, 2014).

4.5.4 Por um parecer confiável

Atualmente, o encaminhamento do texto para avalição é feito por meio do
programa Scielo. O editor nos conta que após suas observações, conforme vimos acima, o
editor adjunto encaminha o texto para a avaliação e acompanha o processo. Dessa forma, é o
editor adjunto que, dentro do sistema Scielo, vai selecionar um avaliador, seguindo algumas
estratégias consensuais que buscam agilidade de tempo, desconhecimento entre autor e
parecerista - que, porém, devem tratar do mesmo tema -, variedade institucional e parecer
consistente. São critérios que podem contribuir para o profissionalismo da revista dentro das
regras do jogo acadêmico.

111

O quesito tempo, sem prejuízos para a avaliação, é fator preponderante na hora da
escolha, afinal, a periodicidade é um dos critérios da classificação do Qualis Periódicos.
Portanto, para a escolha do parecerista, o editor adjunto verifica sua disponibilidade de acordo
com o número de pareceres pendentes (informação que o sistema apresenta na tela para o
editor adjunto). “Se a pessoa está com dois pareceres pendentes, colocar mais um,
provavelmente, vai demorar” (LEÃO, 2014).
Outros cuidados do adjunto no momento da escolha são: o desconhecimento entre
autor e parecerista, uma estratégia que vai ao encontro à avaliação cega (que caracteriza um
periódico científico) e à variedade institucional dos pareceristas, já que na definição dos
estratos Qualis Periódicos, um dos critérios é a diversidade institucional e geográfica do corpo
de pareceristas (BRASIL, 2004).
O editor [aqui ele se refere ao editor adjunto] tem que conhecer quem é que
tá publicando, porque há o cuidado de não mandar pra alguém que seja do
mesmo grupo de pesquisa ou que tenha relação muito próxima com o autor
do artigo. Há o cuidado de pegar pessoas de instituições diferentes, pelo
menos de diferentes estados (LEÃO, 2014).

Faz parte também das estratégias do adjunto a escolha de dois pareceristas de
diferentes áreas, quando o texto apresenta perfis temáticos diferentes. Isso se justifica pela
característica transdisciplinar da Educação. “Então tem o cuidado também de ver pareceristas
que tenham perfis diferentes porque, às vezes, o artigo, ele combina uma área com outra,
então você pega um parecer que cubra um determinado tema do artigo e um que cubra outro”
(LEÃO, 2014).
Quanto ao parecer, a revista procura orientar o parecerista a fim de que seja feito
uma parecer consistente. Para isso, o parecerista tem acesso a um formulário com quesitos a
serem marcados, outros a serem digitados, a fim de compor um parecer que avalie título,
resumo, fundamentação, encadeamento das ideias, resultados, metodologia e vários outros
itens que listamos a seguir:
- adequação do artigo à política editorial da revista;
- sua inserção no campo da pesquisa;
- se apresenta resultados de pesquisa ou se é uma revisão,
- a pertinência e atualidade em relação a uma área;
- a estrutura, a organização e a coerência do texto;
- se o resumo sintetiza adequadamente os principais aspectos abordados;
- se o tema e a abordagem estão adequadamente situados em bibliografia atual;
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- se os objetivos e a contribuição do artigo estão bem definidos;
- se as ideias estão bem claras e bem desenvolvidas;
- se os argumentos estão bem fundamentados em dados empíricos e
bibliográficos;
- se as conclusões estão expressas com clareza e bem fundamentadas nas
informações fornecidas no texto (LEÃO, 2014).

4.5.5 Blocos temáticos: driblando a dispersão

Um dos primeiros critérios para a publicação do texto é, segundo Magela, a ordem
cronológica de submissão. Entretanto, observando a publicação, percebemos que atualmente
ela tem sido organizada por blocos temáticos. Embora a área da Educação seja
transdisciplinar, e a revista, como reflexo dessa produção, também apresente essa
transdisciplinariedade, a criação de blocos temáticos com textos que dialogam, se
completando ou confrontando, é uma estratégia para compor uma publicação que seja ao
mesmo tempo condizente com a área, mas não dispersa.

A gente fica tentando construir esses blocos a partir do que a gente considera
como eixos comuns nos artigos, ou então fronteiras que há entre eles, ou
então interfaces, na ideia de construir também uma publicação que não seja
uma coletânea de artigos totalmente isolados uns dos outros, para mostrar
em que medida um texto dialoga com o outro. Esse tem sido então o nosso
esforço na organização, mas você pode notar lá na revista que, em alguns
números, você tem um bloco, tem outro, mas depois você tem um bloco de
artigos diversos... É que é difícil você achar um ponto comum. Eu acho que
isso é a realidade de uma área que produz temáticas muito diversas. A
Educação é uma área muito transdisciplinar e dispersa. [...] E como a gente
quer dar vazão ao que tem sido a produção na área, então a gente também se
depara com esse limitador, mas isso é a identidade da revista que é a
identidade do campo educacional mesmo (LEÃO, 2014).

4.5.6 Qualificar e atualizar: adaptação do habitus

Na Teoria do Campo, Bourdieu nos chama a atenção para duas situações de
mudança, uma é a necessidade de adaptação do habitus e outra as alterações que a própria
mudança de posição no campo exige em relação às regras do jogo. Dentro desse contexto e
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para acompanhar a dinâmica em relação a periódicos, a capacitação e a melhoria dos
processos é uma busca constante entre todos os envolvidos no trabalho editorial.
Para isso, o corpo editorial busca a constante profissionalização por meio de
grupos de discussão, associações da área e eventos. É uma estratégia para acompanhar
tendências e profissionalizar o processo de editoração e tramitação.
Quanto ao envolvimento com grupos, Leão destaca a Associação Brasileira de
Editores Científicos (Abec), que promove eventos de atualização da área de periódicos; o
Fórum de Editores da Área de Educação (Fepae), que discute virtualmente todos os aspectos
relacionados a periódicos, bem como promove discussões periódicas com a presença de
representantes da CAPES; e o Scielo, que também está em constante aperfeiçoamento do
processo editorial e de tramitação em busca de promover a pesquisa nacional.
A gente tem procurado acompanhar a Abec, a discussão na área, [...] o
Fepae, o Fórum de Editores da Área de Educação, que a gente participa da
lista de discussão que se dá na rede e nos momentos de encontros [...] e o
próprio Scielo, que também nos põe muito em diálogo sobre a produção. [...]
Então a gente vai se qualificando dessa forma (LEÃO, 2014).

Em relação à adaptação do habitus e a busca de aprimoramento dos processos,
Magela destaca o envolvimento de todos os envolvidos com a revista, realçando que essa
precisa ser uma constante.
[...] a equipe editorial também tem que correr atrás pra buscar melhorar seus
processos, buscar se inserir em mais indexadores nacionais e internacionais,
a buscar produções de diferentes regiões do país, instituições, e fora do país
também, e incorporar temáticas que ainda não são incorporadas, quer dizer,
tem uma política também proativa da comissão editorial que é essa, né?
Tentar zelar pela qualidade, abrangência do periódico, além da qualidade
mesmo do material final (LEÃO, 2014).

Além dessa proatividade da equipe, a Educação em Revista começou o ano de
2014 com o trabalho de dois editores gerais. Apesar de a segunda editora, Júnia Sales, ter
precisado se afastar da revista por questões profissionais, Magela destaca a importância dessa
estratégia de dois editores. Duas razões justificariam esses editores. Primeiro, a continuidade
do trabalho caso um deles tenha que se ausentar. E, em segundo, uma divisão de tarefas, que
não foi previamente definida, mas, segundo ele, aconteceu naturalmente durante o tempo em
que atuaram como editores.
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Não tem necessariamente essa divisão. Eu passei a assumir, acho que foi
uma tendência que eu assumisse mais a parte administrativa da revista, em
relação, por exemplo, aos projetos apresentados para as agências de fomento,
a organização dos processos de impressão, as relações com a CAPES e essa
coisa toda. E ela estava tendendo mais a assumir esse acompanhamento
acadêmico da revista, da própria avaliação da revista, mas isso é uma coisa
que foi dividida entre nós dois. Tem também a ideia de que você tenha dois
editores trabalhando e, no momento que um sai ou outro, pode dar
continuidade e já ir trabalhando o próximo número (LEÃO, 2014).

Na Teoria do Campo, Bourdieu nos chama a atenção para uma estratégia em
relação ao tempo. Segundo ele, a precipitação em publicar para evitar ser ultrapassado é
explicada pela importância e a frequência das questões de prioridade, já que o capital de
autoridade é monopolizado pelo primeiro que faz a descoberta. Se muitos estão envolvidos
com tal descoberta, o primeiro é o que tem maior grau de autoridade, que vai caindo à medida
que outros vão fazendo o mesmo estudo (BOURDIEU, 1983). Ao fazer essas considerações, o
autor explica, em nota de rodapé: “Assim se explicam as diferentes estratégias que os
pesquisadores utilizam na difusão dos preprints e reprints” (BOURDIEU, 1983, p. 132).
Dentro desse contexto, desde 2011, a Educação em Revista utiliza o sistema
“Ahead of print”42 para divulgar os artigos aprovados antes de sua publicação em suporte
impresso, ou seja, antes de sua composição. Segundo Magela,
Enquanto você não publica, enquanto você não incorpora essa publicação
num número, você já tem a publicação oficial [do texto] que já pode contar
para o currículo da pessoa. Essa é o grande benefício do Ahead of print, o
fato de poder já socializar [...] porque, às vezes, o artigo fica um ano em
tramitação e quando ele é publicado, ele perde até um pouco da atualidade
[...] o processo é muito lento (LEÃO, 2014).

É possível verificar que a Educação em Revista busca melhorar seus processos
acompanhando tendências inovadoras através de estratégias que vão ao encontro das
características do campo, num propósito também coerente com essa teoria.
Para finalizar nossas análises, retomamos, então, as estratégias tratadas como de
manutenção da estratificação A1:
42

O site do Scielo traz explicações sobre o sistema: “A publicação avançada dos artigos, ou seja, tão logo o
manuscrito aprovado seja editado, é uma prioridade do SciELO. A modalidade de publicação avançada de
artigos (PAA) ou Ahead of Print (AOP) publica artigos separadamente antes da composição dos números.
Quando o conjunto dos artigos estiver publicado, compõe-se o número correspondente. O objetivo é contribuir
para o avanço da pesquisa científica por meio da rápida comunicação dos resultados. Quanto mais rápido os
artigos são indexados no SciELO e outros índices internacionais como o Google Scholar, o Web of Science,
Scopus, CROSSREF e MEDLINE mais rapidamente são disponibilizados para acesso e citação.” (SCIELO,
2004. Disponível em: <http://www.scielo.org/php/level.php?lang=pt&component=56&item=60> Acesso em: 15
dez. 2014).
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 Estratégias do “filtro” - observa se o artigo é da área da Educação; verificação
do mérito; um dos autores deve ser doutor.
 Composição e trabalho dos editores adjuntos - segundo a linha de pesquisa do
programa; de acordo com a demanda; aumento de editores; busca de
neutralidade;
 Por um parecer confiável - escolha do parecerista: agilidade de tempo;
avaliação cega; parecerista pesquisador da mesma área do texto; variedade
institucional; dois pareceristas de áreas diferentes, quando necessário, de
acordo com o artigo - orientação através de formulário para o parecer.
 Blocos temáticos - por uma publicação não dispersa.
 Adaptação do habitus segundo as necessidades - profissionalização e
atualização de toda a equipe através de cursos e eventos; dois editores; Ahead
of print.
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Considerações finais
Logo no início das discussões sobre o espaço acadêmico ou “campo acadêmico”
no livro O uso social das ciências: por uma sociologia clínica do campo científico, o
sociólogo Pierre Bourdieu nos provoca uma reflexão ao se questionar: “Quais são os usos
sociais das ciências? É possível fazer uma ciência da ciência, uma ciência social da produção
da ciência, capaz de descrever e orientar os usos sociais da ciência?” (BOURDIEU, 2004, p.
18). Para começarmos a pensar sobre os periódicos científicos, tentar responder tais perguntas
seria um primeiro passo, afinal precisaríamos entender o espaço social em que eles estão
inseridos para refletir sobre suas funções e relações dentro desse ambiente social, qual seja, o
campo acadêmico. Assim, sabendo das regras a que estão sujeitos, buscarmos as estratégias
de um periódico A1 para manter-se dentro desse espaço. Para traçar essas estratégias,
utilizamos o periódico Educação em Revista, do Programa de Pós-Graduação em Educação
Conhecimento e Inclusão Social da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas
Gerais.
Para buscar entender quais as estratégias da revista para alcançar e manter-se
nessa estratificação, discutimos sobre as características sociais das relações dentro do
ambiente em que as publicações científicas estão inseridas. Para isso, nos debruçamos sobre a
Teoria do Campo, pois, conforme Bourdieu, para o entendimento a respeito de uma produção
cultural, no caso a produção científica, não basta nos determos somente no conteúdo textual
ou no conteúdo social, é necessário estudar o intermediário entre eles, o campo. Entendemos
então que não se trata de um mundo social comum, mas de um universo com regras próprias,
o que ele chama de “microcosmos com leis próprias” (BOURDIEU, 2004b, p. 20).
Na definição bourdieniana do campo especificamente acadêmico, observamos que
a revista científica está inserida num espaço de disputas, onde são colocadas em jogo as
disposições adquiridas em lutas anteriores, disposições desenvolvidas a partir do capital
simbólico conquistado. Pensamos, então, nosso objeto de pesquisa nesse jogo e passamos a
entendê-lo como agente desse jogo, um agente que veio conquistando capital simbólico ao
longo de sua trajetória de vida e que foi adaptando suas disposições (habitus e estratégias)
para manter-se no lugar ocupado, bem como conquistar a legitimidade, ou seja, o
reconhecimento entre os pares. Apesar de esse reconhecimento ser mais complexo dentro do
jogo, poderíamos representá-lo aqui pela estratificação A1, o reconhecimento feito através da
avaliação CAPES.
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Portanto, pensar a revista como um agente é apenas o início de nossas reflexões,
pois não basta entendê-la como agente, é necessário desvendar as regras próprias do jogo
desse microcosmo que é o campo acadêmico. A partir daí, nos propomos a entender a origem
do campo acadêmico no Brasil, o qual está diretamente relacionado à origem da pósgraduação brasileira. Por meio do parecer n. 977, de 1965, a primeira regulamentação da pós
no Brasil, verificamos entre os princípios e orientações que o documento traz os detalhes
sobre o funcionamento da pós e já de início a ideia de avaliação dentro da proposta de
formação de professores/pesquisadores qualificados. A partir daí, buscamos entender o campo
acadêmico que começava a ser formado no Brasil tendo em vista a evolução das estratégias de
avaliação, já que ela sempre esteve vinculada ao sistema de pós-graduação. Para isso,
utilizamos as noções de avaliação trazidas pelos Planos Nacionais de Pós-Graduação
(PNPGs), documento que, segundo a CAPES, norteia as “políticas públicas de qualificação de
pessoal em nível de mestrado e doutorado” (BRASIL, 2006a, p. 1).
No sentido de perceber o surgimento da pós-graduação e suas relações com a
avaliação, observamos que a pós já nasceu no Brasil, tendo a qualidade como meta. Porém,
observamos que a busca pela qualidade em se tratando de docentes universitários foi se
transformando na busca pela qualidade da produção do conhecimento. É inegável a influência
das relações entre o Brasil e outros países. Aliás, essas relações estrangeiras também foram
observadas no início da pós no Brasil; o parecer n. 977 deixa clara a influência norteamericana no modelo adotado no Brasil. Autores como Cury (2005); Kunzer e Moraes
(2005); Horta e Moraes (2005); Hostins (2006) e Faria Filho (2013) destacam também as
influências, sobretudo francesas e americanas nas primeiras iniciativas de implantação da pósgraduação no Brasil. Mais adiante, essas influências também puderam ser observadas na
busca pela regulamentação da avaliação, quando a CAPES promoveu o Seminário Nacional
Discussão da Pós-Graduação e convidou “especialistas internacionais para avaliar a
sistemática de avaliação feita no Brasil” (HOSTINS, 2006, p. 145). Essa comissão, composta
por profissionais de nacionalidades diversas, teve forte influência em relação ao formato da
avaliação atual, começado a pensar a partir do IV PNPG.
Se, portando, o primeiro PNPG se volta para a qualificação docente, no segundo
já observamos, conforme Hostins (2006), as primeiras metas no sentido de envolver maior
participação da comunidade científica na avaliação, bem como o início das preocupações com
o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica no país. A partir da segunda metade da
década de 1980, verificamos que a pesquisa já havia ganhado espaço nas discussões e que o
PNPG muda de foco, começando a preparar-se para avaliar a produção acadêmica.
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Na história das avaliações, vemos que o IV PNPG não se concretiza, porém, o
documento foi devidamente elaborado e teve suas metas implantadas, culminando com o
início das avaliações no biênio 1996-1997, num modelo muito próximo do que é feito
atualmente. A partir daí, o sistema de avaliação foi passando por adaptações e se
aperfeiçoando no sentido de implantar novos critérios à medida que os programas já
existentes fossem se qualificando e atendendo às exigências anteriores. Neves (2002) destaca
com clareza a busca por novos critérios. Segundo ele, as primeiras noções de avaliação
pretendiam traçar o norte do que se esperava alcançar com a pós-graduação e, a partir de
meados da década de 1990, boa parte dos programas já atendiam os primeiros critérios, o que
passou a exigir novos patamares.
A mudança do foco da avaliação muda também a busca dos programas, que
passaram a se dedicar com mais intensidade à pesquisa. É nesse contexto que vemos a
ampliação também do espaço ocupado pelos periódicos, já que seriam a forma de divulgação
do que está sendo produzido pelos programas. Assim, focamos nossa observação no Sistema
Nacional de Pós-Graduação e nos propomos a entender o lugar que a avaliação dos periódicos
ocupa nessa sistemática.
Vemos então que classificar os periódicos é uma forma de objetivar sua
qualidade, ou seja, é uma forma de pontuar a produção docente e discente dos programas,
utilizando o Coleta CAPES como coletor de dados dos programas. Dentro desse sistema de
avaliação, dedicamos algumas linhas à avaliação por pares, também tratada por Bourdieu
como forma de legitimidade dentro do campo, já que representa o reconhecimento de
pesquisadores com forte capital simbólico. A teoria do campo justifica então a legitimidade
das avaliações da CAPES, que são, em todas as etapas, feita pelos pares, ou seja, pelos
próprios pesquisadores. Isso acontece na avaliação dos programas, nas etapas três e quatro,
quando comissões de consultores especialistas emitem pareceres e notas para os programas e
quando esses pareceres são analisados por relatores membros do Conselho Técnico Científico
(CTC) que apresentam pareceres conclusivos ao colegiado. A avaliação por pares é feita ainda
na avaliação das revistas, já que as comissões de áreas determinam seus critérios de avaliação,
com base nas indicações da CAPES, e avaliam os periódicos classificando-os. E, por último, a
avaliação por pares é realizada dentro das próprias revistas quando os avaliadores emitem
pareceres sobre o texto submetido para publicação.
Após refletirmos no Capítulo 2 sobre a evolução da avaliação da pós-graduação e
no Capítulo 3 sobre os periódicos propriamente ditos, sua origem e funções dentro do campo,
chegamos às regras que os regem: o Qualis Periódicos, mais especificamente o Qualis
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Periódico da Educação. Utilizamos, então, os atuais critérios para classificação de uma revista
A1 na área de Educação para observamos como o Qualis está em sintonia com as regras do
campo acadêmico de Bourdieu.
O entendimento sobre o processo de avaliação, da pós e dos periódicos, bem
como as reflexões sobre a criação e a utilização do Qualis nos deixou claro que a CAPES não
realiza análise de conteúdo das revistas, mas busca características ou critérios capazes de
aferir a legitimidade da publicação dentro da área, através da avaliação por pares, em relação
ao conteúdo publicado e do reconhecimento da publicação, aferido a partir de circulação,
permuta e indexação. A avaliação por pares feita durante a submissão dos artigos a serem
publicados torna-se legítima para a CAPES a partir de observações junto ao conselho
avaliativo. Um exemplo disso seria a exigência de pareceristas de reconhecimento nacional e
internacional “altamente qualificados”, ou seja, pesquisadores já reconhecidos que avaliam as
pesquisas dentro de uma temática na qual já está inserido. Percebemos essa preocupação nas
análises a partir da entrevista do atual editor da Educação em Revista, Geraldo Magela Pereira
Leão.
Seria possível, então, pensarmos a avaliação interna da revista como condição
sine qua non para sua qualidade, ou seja, a CAPES procura verificar a qualidade do
julgamento por pares, seguindo a lógica do campo e respeitando a regra da atualidade através
da periodicidade. Portanto, a avaliação da revista segue um parâmetro diferente, já que o
conteúdo já foi avaliado; na lógica do processo, não precisaria ser avaliado novamente, mas
quem avaliou precisaria ser avaliado. Desta forma, uma avaliação complementaria a outra,
justificando-a.
Vimos na análise dos dados como a avaliação feita durante o processo de
submissão afere o conteúdo do texto, no caso da revista estudada, de forma cuidadosa,
resultando num parecer sobre a possibilidade o texto ser ou não publicado. Nela o revisor ou
avaliador, normalmente, dois ou três, dependendo da necessidade, realiza a avaliação por
“pares”, legítima no meio acadêmico. Isso justificaria a objetividade dos critérios, já que na
etapa de avaliação do periódico não existe a aferição de conteúdos. Exigir, por exemplo, a
avaliação cega e por pares, a variedade institucional dos revisores e a especialização deles
dentro de um escopo editorial bem definido seriam exemplos de critérios que buscam verificar
o capital científico e o social (ou político) dos avaliadores, já que são eles os responsáveis por
garantir que o que está sendo publicado ali é um texto de qualidade, produzido por meio de
pesquisa com metodologias adequadas capazes de contribuir para determinada área do
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conhecimento, na qual os avaliadores já estão inseridos, cientes, inclusive, das pesquisas
atuais e até de referenciais teóricos.
Percebermos isso na análise dos dados quando refletimos sobre as estratégias de
manutenção da Educação em Revista como periódico A1 da Educação. Seria possível
pensarmos que a avaliação da CAPES busca confirmar a legitimidade e a credibilidade dos
revisores (que para isso precisam ser autores reconhecidos - capital específico e capital social)
para legitimar a revista e garantir que o processo editorial se paute “por princípios, políticas e
processos capazes de fomentar a integridade na pesquisa” (KUHLMANN JÚNIOR, 2014, p.
10).
Também nas análises verificamos a aquisição de valor simbólico da publicação
segundo o reconhecimento dos pesquisadores e da instituição a que está vinculada. Esse valor
pode ser conferido, por exemplo, com o reconhecimento de indexadores e das agências de
fomento. Essas regras do jogo, as lutas e as disposições utilizadas no campo são
interessantemente observadas nas análises, tornando possível o entendimento do
reconhecimento da Educação em Revista como o resultado de um conjunto de estratégias que
ao longo dos 35 anos de existência deram resultado positivo.
A pesquisa nos permitiu compreender parte de um complexo sistema de avaliação
que envolve os periódicos, cuja importância foi aumentando à medida que a política do
conhecimento tornou-se meta em todo o mundo. Não entramos nas discussões sobre o
produtivismo, questão que tem sido frequentemente comentada no campo da produção e
divulgação da produção acadêmica, pois fugiríamos dos nossos objetivos. Porém, analisar os
dados das revistas sobre essa ótica talvez possa nos revelar informações interessantes.
Por fim, nossa pesquisa abre espaço para inúmeras reflexões em torno dessa temática
social e extremamente complexa. Acreditamos contribuir para um melhor entendimento dos
processos e ações que a avaliação desencadeia em se tratando de um periódico da área da
Educação. Porém, se a contribuição foi efetiva ao não, somente o tempo nos dirá, à medida
que nossas reflexões forem criticadas pelos nossos futuros pares.

121

Referências

ALMEIDA JUNIOR, A. et al. Parecer CFE n. 977/65, aprovado em 3 dez. 1965. Rev. Bras.
Educ., n. 30, p. 162-173, 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=1413247820050003&lng=en&nrm=iso> Acesso em: 16 ago. 2013.
BOURDIEU, P. O campo científico. In: ORTIZ, R. (Org.). Pierre Bourdieu – sociologia. São
Paulo: Ática, 1983.

BOURDIEU, P. A gênese dos conceitos de habitus e de campo. In: ______. O poder
sdimbólico. Tradução de Fernando Tomaz. Rio de Janeiro: Betrand Brasil, 2000. Coleção
Memória e Sociedade.

BOURDIEU, P. Algumas propriedades do campo. In: BOURDIEU, P. Questões de
sociologia. Tradução de Miguel Serras Pereira. Lisboa: Fim de Século, 2003.

BOURDIEU, P. Da regra às estratégias. In: BOURDIEU, P. Coisas ditas. Tradução de Cássia
R. da Silveira e Denise Moreno Pegorina. São Paulo: Brasiliense, 2004. p. 77-95.

BOURDIEU, P. Os usos sociais das ciências: por uma sociologia clínica do campo científico.
São Paulo: Editora Unesp, 2004a.

BOURDIEU, P. Espaço social e poder simbólico. In: BOURDIEU, P. Coisas ditas. Tradução
de Cássia R. da Silveira e Denise Moreno Pegorim. São Paulo: Brasiliense, 2004c. p. 149168.

BOURDIEU, P. O campo intelectual, um mundo à parte. In: BOURDIEU, P. Coisas ditas.
Tradução de Cássia R. da Silveira e Denise Moreno Pegorim. São Paulo: Brasiliense, 2004b.
p. 169-179.

BRASIL. Decreto n. 29.741, de 11 de julho de 1951. Diário Oficial da União. 13 de jan. de
1951. Disponível em:
<http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=161737>. Acesso em: 15
ago. 2013.

BRASIL. Decreto n. 73.411, de 4 de Janeiro de 1974. Institui o Conselho Nacional de PósGraduação e dá outras providências. Diário Oficial da União - Seção 1 de 7 de janeiro de
1974, p. 129 (Publicação Original). Disponível em:

122

< http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-73411-4-janeiro-1974421858-norma-pe.html> Acesso em: 26 agosto 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. II PNPG - Programa Nacional de Pós-Graduação 1982-1985.
Brasília, 1982. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/II_PNPG.pdf >. Acesso em: 16
ago. 2013

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. III PNPG - Programa Nacional de Pós-Graduação 1986-1989.
Brasília, 1986. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/II_PNPG.pdf >. Acesso em: 16
ago. 2013

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. Avaliação da Pós-Graduação. Documento de Área. 2002.
Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/2000_038_Doc_Area.pdf>.
Acesso em: 30 jun. 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2005-2010. 2004.
Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/editais/PNPG_2005_2010.pdf>. Acesso
em: 16 ago. 2013

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. Avaliação da Pós-Graduação. Documento de Área. 2004a.
Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/avaliacao/2003_038_Doc_Area.pdf>.
Acesso em: 03 jul. 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. História e Missão da Capes. 2006a. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao>. Acesso em: 15 ago. 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. Plano Nacional de Pós-Graduação - PNPG 2006/2010. 2006b.
Disponível em: <http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/plano-nacional-de-posgraduacao/pnpgs-anteriores>. Acesso em: 20 ago. 2013.

123

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. Capes aprova a nova classificação Qualis. Brasília, 2009.
Disponível em: <http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-noticias/2550-capesaprova-a-nova-classificacao-do-Qualis>. Acesso em: 18 jun. 2014.
BRASIL. Ministério da Educação. Sicap. Sistema Integrado Capes – webQualis. Brasília,
2010. Disponível em:
<http://Qualis.capes.gov.br/webQualis/publico/documentosDeArea.seam;jsessionid=3D590D
B88D8BD32F14AAF640163D7C39.Qualismodcluster-node98?conversationPropagation=begin>. Acesso em: 18 maio 2014.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. Relatório de Avaliação 2010-2012. Trienal 2013. Brasília, 2013.
Disponível em:
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=Y2FwZXMuZ292LmJyfHRyaWVu
YWwtMjAxM3xneDo0ZmE1Njg0MDc4MjUwZjc3>. Acesso em: 18 jun. 2013

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. Sobre a avaliação. Brasília, 2014a. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao>. Acesso em: 16 jun. 2013.

BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior - CAPES. Módulo coleta de dados. Brasília, 2014b. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/avaliacao/sobre-a-avaliacao>. Acesso em: 18 jun. 2013.

CATANI, A. M. Origem e destino: pensando a sociologia reflexiva de Bourdieu. Campinas:
Mercado de Letras, 2013.

CIRINO, S.; GALVAO, A.; DAVID, M.; LEÃO, G.; VERSIANI, Z. Educação em Revista,
Belo Horizonte, v. 28, n. 1, p. 11-14, jan./mar. 2012. Disponível em:
<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820120001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 5 nov. 2014.

CIRINO, S.; GALVÃO, A.; LEÃO, G.; SALES. J.; DAVID, M.; VERSIANI, Z. Editorial.
Educação em Revista, Belo Horizonte, v. 29, n. 4, p. 13-16, dez. 2013. Disponível em: <
http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820130004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 5 nov. 2014.

COMISSÃO EDITORIAL. Editorial. Educação em Revista, Belo Horizonte, n. 31, p. 5, 2000.
Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820000001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 7 nov. 2014.

124

COMISSÃO EDITORIAL. Editorial. Educação em Revista, Belo Horizonte, n. 39, p. 5, jul.
2004. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820040001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 8 nov. 2014.

COMISSÃO EDITORIAL. Editorial. Educação em Revista, Belo Horizonte, n. 48, p. 11-14,
jul./dez. 2008. Disponível em:
<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820080002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 8 nov. 2014.

CURY, R. J. Quadragésimo ano do parecer CFE n. 977/65. Revista Brasileira de Educação,
Rio de Janeiro, n. 30, p. 7-20, set./out./nov./dez. 2005. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n30/a02n30.pdf>. Acesso em: 3 dez. 2014.

DAVYT, A.; VELHO, L. A avaliação da ciência e a revisão por pares: passado e presente.
Como será o futuro? Hist. cienc. saude-Manguinhos [online]. 2000, v. 7, n. 1, p. 93-116.

EDUCAÇÃO EM REVISTA. Belo Horizonte: UFMG, n. 2, dez. 1985.

EDUCAÇÃO EM REVISTA. Belo Horizonte: UFMG, n. 3, jun. 1986a.

EDUCAÇÃO EM REVISTA. Belo Horizonte: UFMG, n. 4, dez. 1986b.

EDUCAÇÃO EM REVISTA. Belo Horizonte: UFMG, n. 8, dez. 1988.

FARIA FILHO, L. M. de. O novo PNPG e a educação básica. Educação em Revista, Belo
Horizonte, v. 29, n. 2, p. 289-295, jun. 2013. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/edur/v29n2/13.pdf> Acesso em: 3 dez. 2014.

FRANÇA, J. L.; VASCONCELLOS, A. C. de. Manual para normalização de publicações
técnico-científicas. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.

FREITAS, M. H. Considerações acerca dos primeiros periódicos científicos brasileiros.
Ciência da Informação, Brasília, v. 25, n. 3, p. 54-66, set.-dez. 2006. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ci/v35n3/v35n3a06.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2014.

FRIGERI, M. Entendendo o Qualis: um estudo sobre a avaliação dos periódicos científicos
brasileiros. 2012. Dissertação (Mestrado em Política Científica e Tecnológica) – Instituto da
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 2012.

125

HEY, A. P. Esboço de uma sociologia do campo acadêmico: a educação superior no Brasil.
São Carlos: EdUFSCAR, 2008.

HORTA, J. S. B.; MORAES, M. C. M. de. O sistema CAPES de avaliação da pós-graduação:
da área de educação à grande área de ciências humanas. Revista Brasileira de Educação, Rio
de Janeiro, n. 30, p. 95-116, set-dez. 2005. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n30/a08n30.pdf>. Acesso em: 9 maio 2014.

HOSTINS, R. C. L. Os Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG) e suas repercussões na
Pós-Graduação brasileira. Perspectiva, Florianópolis, v. 24, n. 1, p. 133-160, 2006.
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/issue/view/696/showToc>.
Acesso em: 16 fev. 2014.

IBICT. Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Definição de publicação
seriada. Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.ibict.br/informacao-para-cienciatecnologia-e-inovacao%20/centro-brasileiro-do-issn/publicacaoseriada/?searchterm=peri%C3%B3dico%20cient%C3%ADfico>. Acesso em: 18 maio 2014.

JACON, M. DO C. M. Base Qualis: uso e qualidade dos periódicos científicos no Programa
de Pós-Graduação em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas (19972002). In: ENCONTRO NACINAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, 7.,
2006, Marília, São Paulo. [Papers...] Marília: Programa de Pós-Graduação em Ciência da
Informação da UNESP, 2006. Disponível em:
<http://www.marilia.unesp.br/sistemas/enancib/viewpaper.php?id=287>. Acesso em: 26 maio
2014.

KUHLMANN JÚNIOR, M. Publicação em periódicos científicos: ética, qualidade e avaliação
da pesquisa. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 44, n. 151, p. 16-32, jan./mar 2014.
Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010015742014000100002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>Acesso em: 26 jul. 2014.

KUNZER, A. Z.; MORAES, M. C. M. Temas e tramas na pós-graduação em educação.
Revista Educação e Sociedade, Campinas, v. 26, n. 93, p. 1341-1362, set./dez. 2005.
Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010173302005000400015>. Acesso em: 02 fev. 2014.

LAHIRE, B. Reprodução ou prolongamentos críticos? Educação e Sociedade, Campinas, ano
XXIII, n. 78, p. 37-57, abr. 2002.

126

LEÃO, G. M. P. Belo Horizonte, Minas Gerais, 9 out. 2014. MP3 (57 min.). Entrevista
concedida a Daniele Alves Ribeiro.

MIRANDA, D. B. de; PEREIRA, M. de N. F. O periódico científico como veículo de
comunicação: uma revisão de literatura. Ciência da Informação, Brasília, v. 25, n. 3, p. 375382, 1996. Disponível em:
<http://revista.ibict.br/ciinf/index.php/ciinf/article/viewFile/462/421>. Acesso em: 7 abr.
2014.

MORAES, M. C. M. Avaliação na pós-graduação brasileira: novos paradigmas, antigas
controvérsias. In: BIANCHETTI, L.; MACHADO, A. M. N. (Orgs.). A bússola do escrever:
desafios e estratégias na orientação e escrita de teses e dissertações. 3. ed. São Paulo: Cortez
Editora, 2012.

MORTIMER, E. F.; OLIVEIRA, B. J. de; PARAISO, M. A. Educação em Revista, Belo
Horizonte, n. 44, p. 7-10, dez. 2006. Disponível em:
<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820060002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2014.

MORTIMER, E. F.; OLIVEIRA, B. J. de; PARAISO, M. A. Educação em Revista, Belo
Horizonte, n. 45, p. 7-10, jan./jun. 2007. Disponível em:
<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820070001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2014.

NEVES, A. A. B. Depoimentos. Infocapes, Brasília, v. 10, n. 4, p. 5-15, out.-dez. 2002.

OLIVEIRA; J. F. de; CATANI, A. M. A reconfiguração do campo universitário no Brasil:
conceitos, atores, estratégias e ações. In: OLIVEIRA; J. F. de. O campo universitário no
Brasil: políticas, ações e processos de reconfiguração. Campinas/SP: Mercado das Letras,
2011 (Série Educação Geral, Superior e Formação Continuada do Professor).

OLIVEIRA, D. A.; FIDALGO, F. Apresentação. Educação em Revista, Belo Horizonte, n.
33, p. 125-127, jun. de 2001. Disponível em:
<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820010001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2014

OLIVEIRA, D. A.; TEIXEIRA, I. A. C. Apresentação. Educação em Revista, Belo Horizonte,
2003, n. 37, p. 137-138. Disponível em:
<http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820030001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 15 set. 2014.

127

PEIXOTO, M. do C. de L. Apresentação. Educação em Revista, Belo Horizonte, 2002, n. 35,
p. 91-92. Disponível em: <http://educa.fcc.org.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0102469820020001&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 17 set. 2014.

SCHWARTZMAN, S. Avaliando a pós-graduação: a prática da teoria. In: ENCONTRO
ANUAL DA ANPOCS, 5., [Anais]... 1982, Nova Friburgo. Rio de Janeiro: Iuperj, 1982. Série
Estudos, n. 10. Disponível em:
<http://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22IUPERJ%22%20AND%20subject%
3A%22Brazil%22> . Acesso em: 18 fev. 2014.

SOARES, L. Apresentação. Educação em Revista, Belo Horizonte, n.32, p. 137-138, dez.
2000.

SOARES, M. B. Belo Horizonte, Minas Gerais, 12 set. 2014. MP3 (26 min.). Entrevista
concedida a Daniele Alves Ribeiro.

SOUSA, C. P.; MACEDO, E. Avaliação da pesquisa em Educação e indicadores de produção
bibliográfica: um relato sobre o Qualis Periódicos. Revista Educação Pública, Cuiabá, v. 18,
n. 37, p. 255-272, maio-ago. 2009. Disponível em:
<http://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/viewFile/475/411
> Acesso em: 22 jul. 2014.

SOUZA, E. P.; PAULA, M. C. de S. Qualis: a base de qualificação dos periódicos científicos
utilizada na avaliação CAPES. Infocapes - Boletim Informativo da Capes, Brasília, v. 10, n. 2,
p. 6-24, abr./jun. 2002. Disponível em: <http://www.capes.gov.br/servicos/publicacoesantigas> Acesso em: 26 maio 2014.

STUMPF, I. R. C. Periódicos científicos. In: ABED - Associação Brasileira de Ensino de
Biblioteconomia e Documentação) Documentos ABEBD. v. 8. Porto Alegre: ABEBD, 1998.

TRIGO, M. H. B. Habitus, campo, estratégia: uma leitura de Bourdieu. Cadernos Ceru, São
Paulo, série 2, n. 9, p. 45-55, 1998. Disponível em:
<http://www.revistas.usp.br/ceru/issue/view/5787> Acesso em:17 out. 2014.

YAMAMOTO, O. H.; KOLLER, S. H.; GUEDES, M. do C.; LOBIANCO, A. C.; SÁ, C. P.
de, HUTZ, C. S.; BUENO, J. L. O.; MACEDO, L. de; MENANDRO, P. R. M. Periódicos
científicos em psicologia: uma proposta de avaliação. Infocapes, Brasília, v. 7, n. 3, p. 5-11,
jul.-set. 1999. Disponível em:
<http://www.capes.gov.br/images/stories/download/bolsas/Info3_99.pdf>. Acesso em: 25 jun.
2014.

128

ZIMAN, J. Conhecimento público. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia, 1979. (Coleção O homem e a
ciência, v. 8).

