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RESUMO  
 
O presente ensaio teórico tem o objetivo de refletir sobre os 
impactos das políticas públicas de avaliação no campo 
acadêmico, tendo o foco principal na lógica produtivista 
instalada. Para tanto, a reflexão se baseará no arcabouço 
teórico desenvolvido pelo sociólogo Pierre Bourdieu, que 
abrange os conceitos de campo, habitus e capitais. Pretende-
se, então, discorrer sobre a perspectiva analítica do autor, além 
de caracterizar as mudanças ocorridas na avaliação da pós-
graduação, identificando suas origens e seus principais 
eventos críticos, bem como as principais consequencias 
provocadas pelas mesmas e os recursos em jogo dentro desse 
espaço. 
 
Palavras-chave: Lógica produtivista. Disputas de poder. 
Campo de ensino em pós-graduação. 
 

                                                        ABSTRACT 
 

This theoretical essay aims to reflect on the impact of public 
policy evaluation in the academic field, with the main focus on 
installed productivist logic. Therefore, the reflection will be 
based on the theoretical framework developed by the 
sociologist Pierre Bourdieu, which covers the concepts of field, 
habitus and capital. The intended is to then discuss the 
analytical perspective of the author, and to characterize the 
changes in the evaluation of post-graduate, identifying their 
origins and main critical events as well as major consequences 
caused by the same and game resources within that space. 
 
Keywords: Productivist logic. Power struggles. Education field 
in post-graduate. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

                     A pós-graduação, inserida no campo acadêmico no Brasil, passou por diversas 

mudanças ao longo de seu desenvolvimento. Tais mudanças provocaram no que diz 

respeito ao seu sistema de avaliação, reestruturações no campo. 

                    Formalmente, a pós-graduação foi oficializada na década de 1960, através da 

aprovação do Parecer CFE 977/65, divulgado em três de dezembro de 1965, pelo Conselho 

Federal de Educação (CFE). Esse documento oficial teve o intuito de explanar as definições 

e natureza da pós-graduação, além de conter os objetivos desse ramo da educação 

(SANTOS e AZEVEDO, 2009). Além disso, a formalização da pós-graduação visava 

alcançar um “projeto de sociedade, voltado para a consolidação do capitalismo, por meio de 

um modelo desenvolvimentista”, que transferia tal perspectiva para política educacional, 

fundamentada em princípios da teoria do capital humano (SANTOS e AZEVEDO, 2009, p. 

536). 

                  Mas, segundo os autores supracitados, a formalização não foi o bastante para 

alcançar todos os objetivos propostos no parecer, em meados da década de 1970, 

percebeu-se que o desenvolvimento da pós-graduação até o momento não contava com um 

planejamento deliberado. Dessa forma se fez necessário a criação de outros mecanismos 

capazes de garantir que as ações fossem desenvolvidas com o objetivo de expandir de 

forma organizada a pós-graduação. (SANTOS E AZEVEDO, 2009). 

                   Sendo assim, a partir de 1974 foram desenvolvidos os Planos Nacionais da Pós-

Graduação (PNPG), que têm o objetivo de estabelecer direcionamentos para o 

desenvolvimento deliberado do campo, dentre eles o sistema de avaliação da pós-

graduação. Até o momento foram criados seis Planos, com períodos de vigência pré-

estabelecidos. No âmbito do sistema de avaliação, várias mudanças ocorreram ao longo dos 

Planos, como a instauração da avaliação por pares, escala de conceituação numérica, entre 

outros.  

                   Na década de 1990 o país se envolveu com maior profundidade nas propostas 

de globalização econômica. Nesse cenário, foram acordados diversos processos que 

geraram um grande conjunto de reformas, denominado Reforma do Estado (OLIVEIRA e 

FONSECA, 2010). Essa reforma também gerou impactos na avaliação dos cursos de 

graduação e pós-graduação. Na pós-graduação, foi possível notar mudanças no modo de 

avaliação da Capes, passando da avaliação alfabética para numérica de 1 à 7, realizando 



 

 

                  

avaliações trienais por pares, incentivando assim um rankeamento dos programas 

(OLIVEIRA e FONSECA, 2010). 

                    A última grande mudança no Sistema Nacional de Avaliação foi a introdução do 

Ranking Qualis (PNPG, 2010) esse sistema de estratificação, foi implantado em 1998, e é 

uma classificação dos veículos de divulgação da produção intelectual, dos programas de 

pós-graduação stricto sensu, definida e utilizada para a fundamentação do processo de 

avaliação (CAPES,2004,s/p). Dessa forma, a produção acadêmica passa a ocupar uma 

dimensão significativa e de grande peso na avaliação dos programas (LUIZ, 2006). 

                   Alcadipani (2011, p.347) aponta que no país “a produção acadêmica se 

transformou em sinônimo de fazer pontos”, orientada pela pontuação divulgada pela Capes. 

A pesquisa científica tem sido avaliada pela quantificação de pontos que o pesquisador 

conquista anualmente, dessa forma a lógica que rege o sistema acadêmico passa a ser a 

produção excessiva de artigos para alcançar o máximo de pontos. Schimidt (2011) aponta 

que o produtivismo se instaurou durante o projeto de modernização da Universidade como 

um emaranhado de ideias e práticas direcionadas para a “para adaptação de sua produção 

científica e tecnológica, numa era pós-industrial em que o conhecimento é objeto de disputa 

e interesse econômico tal como foram as matérias-primas no período de desenvolvimento 

industrial” (SCHMIDT, 2011, p. 322). 

                   Tendo em vista o contexto atual de avaliação da pós-graduação inserida no 

campo acadêmico, parece ser possível afirmar que, existe uma forte influência das políticas 

de avaliação, sob as organizações educacionais de mestrado e doutorado. Schmidt (2011, 

p.322) afirma que como ferramenta do produtivismo a avaliação busca impor um “poder de 

dominação da esfera científica e intelectual” que tende a ser tornar natural e legítimo, pois 

as organizações que compõem o campo aderem e se submetem a essa lógica, criando 

assim, um sistema ao qual deve responder.   

                    Nesse sentido, Bourdieu (2004, p.21) afirma que o campo científico “é um 

mundo social, e como tal, faz imposições, solicitações e etc, que são, no entanto, 

relativamente independentes das pressões do mundo social global que o envolve”, e assim 

como todos os outros campos, é um campo de forças e lutas que visam manter ou modificar 

a lógica das forças dominantes (BOURDIEU, 2004). Por isso, acredita-se que as 

perspectivas teóricas de Pierre Bourdieu podem auxiliar a reflexão sobre as mudanças que 

ocorreram no campo acadêmico, sendo possível identificar as lutas por dentenção de poder. 

                    Dessa forma, o objetivo do presente ensaio teórico é refletir sobre os impactos 

das políticas públicas de avaliação da pós-graduação, tendo o foco principal na lógica 

produtivista instalada. Para isso, as reflexões estão baseadas no arcabouço teórico de 



 

 

                  

Bourdieu que envolve três principais conceitos: campo, habitus e capitais. Bourdieu (2008) 

entende o campo como um espaço de interações de forças entre os agentes dotados de um 

determinado tipo de capital, dentre os diferentes tipos existentes, para conquistarem o 

domínio do campo. Por habitus entende-se os valores reproduzidos automaticamente pelos 

agentes e que orienta sua ação. Já o capital é percebido através de diversas formas, e cada 

campo determina o capital que irá conduzir sua dinâmica. 

 

 

2. PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE PIERRE BOURDIEU 

 

 

                   Swartz (2002) aponta que o modelo analítico desenvolvido por Bourdieu, para 

ser completo, deve abranger os conceitos de habitus, capitais e campo. Esses conceitos 

dizem muito a respeito da complexa relação das ações humanas, e nenhum dos três 

conceitos analisados isoladamente pode explicar os atos humanos, aliás, é a interligação 

dos mesmos que regula a conduta humana (SWARTZ, 2002). 

                   Sendo assim, uma pesquisa pautada na perspectiva analítica do autor, deve 

abarcar o campo, como um espaço social; o habitus inerente a cada agente; e os capitais 

almejados pelos agentes para conservar ou subverter a ordem do campo. Dessa maneira, 

Thiry-Cherques (2006) afirma que Bourdieu possui um método de investigação que 

contempla o conceito de campo, habitus e capital. Nessa perspectiva campo é um segmento 

do social, no qual os agentes estão inseridos (indivíduos e grupos), esses agentes possuem 

disposições específicas, denominada habitus. Complementando a visão de Thiry-Cherques 

(2006), Misoczky (2003, p.13) atenta que a percepção de sociedade é trocada pela de 

campo e de espaço social, “cada campo prescreve seus valores particulares e possui seus 

próprios princípios regulativos”. Desse modo Bourdieu (1989, p.135) descreve o campo 

social como um: 

 “espaço multidimensional de posições tal que qualquer posição atual pode ser 
definida em função de um sistema multidimensional de coordenadas, cujos valores 
correspondem aos valores das diferentes variáveis pertinentes: os agentes 
distribuem-se assim nele, na primeira dimensão, segundo o volume global do capital  
que possuem, e na segunda dimensão, segundo a composição de seu capital – quer 
dizer, segundo o peso relativo das diferentes espécies no conjunto das suas 
posses”. (BOURDIEU, 1989, p. 135). 

                    Para que se possa entender melhor o campo é preciso esclarecer uma 

importante concepção dos estudos de Bourdieu (2007), a concepção de agente, 

fundamental na dinâmica do campo, que interage no espaço social. O agente é um sujeito 

que age no campo, porém não é totalmente autônomo, sofre com as pressões exercidas 



 

 

                  

pelas estruturas. O agente ou a classe de agentes não está totalmente sujeitada ás 

estruturas do campo, mas possuem um maior poder de mudança, o autor afirma que: 

“[...] a estrutura do estilo de vida característico de um agente ou de uma classe de 
agentes, ou seja, a unidade que se dissimula sob a diversidade e a multiplicidade do 
conjunto das práticas realizadas em campos dotados de lógicas diferentes, portanto, 
capazes de impor formas diferentes de realização, segundo a fórmula: [(habitus) 
(capital)] + campo = prática”. (BOURDIEU, 2007, p.97). 

 

                    Habitus é um outro conceito muito importante na perspectiva teórica de 

Bourdieu, segundo Swartz (2002, p. 61), o conceito de habitus de Bourdieu se tornou “uma 

referência de liderança na crescente literatura sociológica sobre as teorias da ação humana 

como práticas”. Esse conceito se desenvolveu através das investidas de Bourdieu em 

abordar como a “ação humana é regulada” (SWARTZ, 2002, p. 61). Para Bourdieu (2007), 

“o habitus engendra representações e práticas que, apesar das aparências, são sempre 

mais ajustadas as condições objetivas das quais elas são o produto” (BOURDIEU, 2007,  p. 

228). O habitus admite construir uma relação cognoscível e fundamental entre definidas 

práticas e uma situação, onde o significado é realizado por ele a cargo de categorias de 

percepção e de apreciação (BOURDIEU, 2007). Desse modo, o habitus é: 

 “com efeito, príncipio gerador de práticas objetivamente classificáveis e, ao mesmo 
tempo, sistema de classificação (principium divisionis) de tais práticas. Na relação 
entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade de produzir 
práticas e obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de apreciar 
essas práticas e esses produtos (gosto), e que se constitui o mundo social 
representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida”(BOURDIEU, 2007, p.162).  

                       A ação de um agente no campo busca o acúmulo de capitais específicos para 

alcançar ou manter a posição dominante no campo, tal ação é orientada pelo habitus. Sendo 

assim, “habitus são formados com determinados tipos e quantidades de capital” (SWARTZ, 

2002, p. 65). Nesse sentido, os agentes são impulsionados por “recursos de valor”, recurso 

esse que Bourdieu denomina “formas de capital” (SWARTZ, 2002, p. 65).  

                       Por capital entende-se que é uma representação do poder sobre um campo 

(em um delimitado período), além de também significar, o produto acumulado a partir do que 

foi trabalhado (BOURDIEU, 1989). O capital pode existir em dois estados: objetivado, em 

forma material, e incorporado (como o capital cultural), podendo ser juridicamente 

assegurado (BOURDIEU, 1989). Existem diferentes tipos de capitais identificados por 

Bourdieu em seus estudos, dentre eles, econômico, cultural, social, simbólico, a distribuição 

desses diferentes tipos não é igual entre as classes sociais (SWARTZ, 2002, p. 65). O 

capital simbólico é um constructo interessante que pode se caracterizar pelo capital físico, 

econômico, cultural, social, entre outros. Esse tipo de capital se distingue dos outros pois, 

pode se revestir dos outros tipos, desde que seja reconhecido pelos outros agentes como 

um capital de valor (BOURDIEU, 2011). 



 

 

                  

 

 

3. AS MUDANÇAS OCORRIDAS NA AVALIAÇÃO DA PÓS-GRADUAÇÃO  

 

 

                    Após a formalização da pós-graduação no país, não houve nos anos seguintes, 

nenhum planejamento oficial para o desenvolvimento do campo. Somente cerca de uma 

década depois é que tal lacuna foi se tornando foco de preocupação. Dessa forma, a partir 

de 1974 surgiu o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) com o objetivo de organizar o 

desenvolvimento do campo acadêmico, e que seria divulgado com determinada 

periodicidade.  

                    Martins (2000) alerta que com a criação dos PNPG´s a pós-graduação se 

expandiu com mais planejamento e orientação. O autor aponta que diferente da graduação 

a pós-graduação foi desenvolvida com uma política fortemente guiada e induzida pelo 

governo, “a existência dos Planos Nacionais de Pós-Graduação traçaram rumos bem-

definidos para a sua expansão e, a seu lado, os órgãos de fomento nacionais e 

internacionais investiram de forma sistemática na implantação desse nível de ensino” 

(MARTINS, 2000, p.55). Para Pegino (2014) os PNPG´s são “são instrumentos ainda em 

uso para o delineamento de políticas gerais para o setor no país” (PEGINO, 2014, p. 156). 

Também é importante ressaltar que a Capes é responsável por elaborar os PNPG´s,  com 

exceção do primeiro (PEGINO, 2014). 

                    O I Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) foi elaborado durante o Governo 

Geisel, com o objetivo de capacitar professores universitários, integrarar a pós-graduação 

com o sistema universitário, além da preocupação em refrear as disparidades regionais (I 

PNPG, 1974), tal plano teve sua validade entre 1975-1979. O II PNPG (1982 – 1985) foi 

publicado no final de 1981, e passa a ser válido no início do ano seguinte, ainda com o 

objetivo de formar professores qualificados, mas com ênfase na qualidade do ensino, 

principalmente o de pós-graduação. As avaliações existiam de forma embrionária desde 

1976 com o I PNPG, no entanto, somente com o II PNPG foi enfatizada, a importância da 

avaliação. 

                    O III PNPG (1986-1989) teve o objetivo de fornecer diretrizes e recomendações 

para o contínuo processo de expansão da pós-graduação. Apresentou também importantes 

considerações relativas à avaliação do campo, apontando que a comparação de um 

programa com outro da mesma subárea permite detectar especificidades que distinguem a 

evolução de cada um. Sendo assim, se instaurou a avaliação por pares (III PNPG, 1985). 



 

 

                  

                    Houve uma lacuna na periodicidade do PNPG, devido à falta de verbas e por 

fraca articulação entre as agências de fomento IV Plano Nacional de Pós-Graduação não foi 

publicado. 

                     É importante ressaltar que durante esse período ocorreram significativas 

mudanças na avaliação da pós-graduação, “no período de 1976-1997, os cursos foram 

avaliados através de conceitos que variavam de A a E, apartir de 1998 a escala de 

conceituação mudou para o sistema numérico de 1 a 7” , tal escala ainda é utilizada nas 

avaliações. (PNPG, 2004, p.51). Nesse contexto o governo FHC (Fernando Henrique 

Cardoso) dedicou-se em organizar o sistema de educação superior brasileiro para atender 

as solicitações do processo de “reestruturação econômica e produtiva global” (FONSECA e 

OLIVEIRA, 2010, p. 110). Segundo Santos (2004, p. 1146): 

“as rápidas transformações que vêm ocorrendo no mundo atual e, sobretudo, o 
processo de globalização que envolve as esferas econômicas, políticas e sociais 
têm provocado repercussões variadas em diversas nações do globo, bem como nos 
diferentes grupos sociais que integram os diferentes países” (SANTOS, 2004, p. 
1146).      

                    Esse contexto global é gerido pelo sistema capitalista, que no atual estágio, 

vêm apresentando um reajuste estrutural. Nesse cenário se forma uma nova estrutura para 

o “setor educacional, edificada a partir de critérios de eficiência e eficácia em consonância 

com os interesses do mercado, que alicerçam mudanças de várias ordens nos sistemas de 

ensino” (SANTOS, 2004, p. 1146). Percebe-se então, que muitos valores e práticas 

utilizadas em outros setores econômicos, foram transferidos e estendidos ao setor 

educacional, que passou a adotar a produção exacerbada e a cultura do alto desempenho. 

                   Segundo Bosi (2007, p.1513) a pressão exercida para elevar o volume de 

trabalho dentro do período de 40 horas semanais, tem sido efetiva, pois, se pauta da ideia 

de que os docentes precisam ser mais produtivos, relacionando “a produção a quantidade 

de produtos relacionados ao mercado (aulas, orientações, publicações, projetos, patentes 

etc.) expelidos pelo docente”. Sendo assim, nesse período cria-se a forte preocupação com 

as quantidades de publicações, que foram desencadeadas com as mudanças que 

ocorreram na forma de avaliação e no campo acadêmico como um todo. Nota-se que 

mesmo sem a publicação de um PNPG, mudanças significativas ocorreram. 

                    Retomando a periodicidade dos planos, em 2004 foi publicado o V PNPG 

(2005-2010) que visava expandir na equidade o sistema nacional de pós-graduação, sempre 

com o intuito de atender as demandas da sociedade para o desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico e social (PNPG, 2004). No que tange a avaliação dos programas, o 

V PNPG sugere uma forte “consideração de impacto e relevância na fronteira do 

conhecimento ao avaliar-se a produção científica, aferindo-a por sua visibilidade (índice de 



 

 

                  

impacto) e também por sua contribuição intrínseca ao conhecimento novo (índice de 

citação)” (PNPG, 2004, p.63).  

                    O VI PNPG (2011-2020) sugere significativas mudanças no que tange a 

avaliação dos programas, mas sem alterar o modelo vigente, tais propostas tem o objetivo 

de aperfeiçoar o modelo atual, e pretende corrigir distorções (PNPG, 2010). O PNPG atual 

busca atingir o aumento no número de programas com conceito 7, durante seus dez anos 

vigentes, em relação aos indicadores de produção. O fundamento será na seleção das 

melhores publicações e não somente relativo a indexação (PNPG, 2010). 

                      Apesar das diversas mudanças que ocorreram na avaliação da pós-

graduação, a mais significativa foi a introdução do Ranking Qualis (VI PNPG, 2010) esse 

sistema de estratificação, foi implantado em 1998 e é uma classificação de veículos de 

divulgação da produção intelectual dos programas de pós-graduação stricto sensu, que foi 

definida e utilizada para a fundamentação do processo de avaliação (CAPES,2004,s/p). 

Dessa maneira, a avaliação passa a ser feita a partir da análise da qualidade dos veículos 

de divulgação, ou seja, o trabalho é considerado de qualidade se for aceito em um veículo 

de divulgação que possui boa pontuação no sistema Qualis. 

                      Dessa forma, parece ser possível afirmar que o atual sistema de avaliação 

gerido pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) trouxe 

diversas mudanças para o ambiente acadêmico, impactando nas exigências feitas pelo 

sistema aos programas de pós-graduação. Segundo Magro, Secchi, e Laus (2013), as 

mudanças que tal sistema sofreu ao longo do tempo, foram influenciadas pelas reformas do 

estado, que buscam propor um novo modelo de gestão.  

                      Santos (2010, p. 151) também aponta que diante do cenário e das exigências, 

“o campo da pesquisa passa a ser modelado de acordo com o que espera o setor produtivo 

em termos de ciência e tecnologia”. Além disso, os estudos críticos  tem sido pouco 

explorados e valorizados pois “percebe-se que na perspectiva do pragmatismo a crítica, vai 

aos poucos desaparecendo e em seu lugar consolida-se uma ciência de banco e dados, 

onde é vendida ao pesquisador como pesquisa de impacto, ou seja, uma ciência 

incorporada à mercadoria” (SANTOS, 2010, p. 151). 

                      Sendo assim, é possível notar que a lógica produtivista se inseriu no meio 

acadêmico no final dos anos 1970 e, de forma oficial, a partir dos anos 1990 (GODOI & 

XAVIER, 2012). Provocando significativas mudanças no modo de atuação dos agentes que 

estão inseridos nesse campo, condicionando os pesquisadores e os programas a agirem de 

acordo com a lógica vigente.  

 

 



 

 

                  

4. REFLETINDO SOBRE AS MUDANÇAS COM BASE EM PIERRE BOURDIEU 

 

 

                     Percebendo a dinâmica desenvolvida pelas mudanças sofridas no campo 

acadêmico, e principalmente no âmbito da pós-graduação, nota-se que é possível refleti-las 

por meio dos conceitos de campo, habitus e capitais. As modificações sofridas nas políticas 

públicas de avaliação do campo mudou o modo como os agentes atuam em busca de 

melhores resultados. Atualmente a preocupação dos mesmos encontra-se principalmente na 

produção acadêmica, uma vez que uma boa avaliação possibilita a obtenção de 

financiamentos, e consequetemente um posicionamento privilegiado com relação a outros 

agentes do campo. 

                   A partir da utilização do arcabouço teórico de Bourdieu, é possível afirmar que 

as instituições de ensino superior com programas de pós-graduação estão inseridas em um 

espaço que aqui denomina-se como campo acadêmico. Tal espaço possui suas próprias 

especificidades e regras de condução do jogo. Dessa forma pode-se dizer que o campo 

acadêmico é um espaço dotado de uma autonomia relativa já que, apesar de contemplar 

características específicas as organizações detentoras dos programas de pós-graduação 

sofrem inúmeras pressões internas e externas, tais como aquelas excercidas pelas 

instituições reguladoras e forças políticas diversas. Ainda é possível mencionar que o campo 

acadêmico pode ser caracterizado como um locus de lutas por recursos de poder que visam 

manter ou modificar a sua configuração em termos de posicionamento dos agentes. 

                  Percebe-se também a importância da ação dos agentes inseridos no campo, já 

que estes atuam com o intuito de lutar por recursos de poder e assim alcançar uma posição 

dominante. No campo acadêmico, pode-se afirmar que os agentes são representados 

especialmente pelos membros componentes dos programas (coordenadores, docentes, 

discentes, etc), órgãos reguladores (Capes) e por forças políticas que envolvem esse 

campo. 

                    A ação do agente no campo é diretamente influenciada pelas estruturas que 

compõem esse espaço social e também pelo seu habitus. Parece ser possível afirmar que o 

habitus que norteia esse campo nos remete aos docentes e coordenadores alinhados a 

intensificação de seu trabalho, focados em aumentar sua produção e assim conquistar uma 

posição dominante no campo. Por isso, os docentes que não atigem tais expectativas vêm 

sendo descredenciados dos programas e substuítuidos por outros mais produtivos.  

                    Assim como o funcionamento dinâmico de qualquer campo, o campo 

acadêmico também possui capitais que são cobiçados pelos agentes e essenciais para sua 

permanência dominante nesse espaço. O grande volume de publicaçao em periódicos que 



 

 

                  

ocupem boa posição no ranking Qualis, pode ser definido com um desses capitais 

almejados. A produção científica, principalmente, passou a denominar quais organizações 

se tornariam dominantes, ou seja, o volume de produção conduz a dinâmica do jogo. As 

organizações que se preocupam com a produção acadêmica possuem um corpo docente 

mais qualificado que conquistam financiamentos para suas pesquisas. Essas organizações 

também possuem boa infraestrutura propriciando um bom rendimento aos docentes, dentre 

outras vantagens que as auxiliam a ocupar uma posição dominante. 

                    Além disso é importante ressaltar que o fato do capital produção científica ser 

tão cobiçado pelos agentes no campo, refere-se a possibilidade de convertê-lo em capital 

econômico, ou seja, uma boa avaliação recebida pela Capes gera mais financiamentos e 

investimentos para o programa. Dessa maneira o capital produção científica poderá ser 

convertido em capital econômico. 

                    Da mesma forma, quanto mais um programa receber investimentos e 

financiamentos, maiores serão suas chances de alcançar uma posição de destaque no 

campo, pois com o capital econômico poderá se desenvolver melhor e com mais qualidade, 

se colocando a frente de muitos outros que estão inseridos no mesmo espaço. Então, pode-

se afirmar que também existe a conversão do capital econômico em capital simbólico, 

aquele que traz prestígio e reconhecimento ao programa, o colocando assim em uma 

posição dominante no campo. 

                    Analisando a teoria revisitada de Bourdieu e refletindo sobre as mudanças 

ocorridas nas políticas públicas de avaliação da pós-graduação, é notória a dinâmica por 

luta de poder no campo. Tais lutas se organizam da forma explicitada acima, buscando 

capitais que poderão ser convertidos em posições dominantes no campo. 

                    De uma maneira geral, os agentes se organizam no campo acadêmico, 

delimitado nesse estudo nos cursos de pós-graduação, regido por seus habitus, mas, 

visando alcançar os capitais simbólicos necessários para manter ou conquistar a dominação 

do campo. Por isso, lutam de acordo com as regras do jogo que pregam a produção em alto 

volume introduzindo na academia a cultura do alto desempenho. 

                     Percebe-se que a lógica de mercado que se inseriu na academia fez com que 

os agentes se importassem cada vez mais com a produção de artigos para publicação em 

revistas e periódicos. Dessa forma, o campo passou a evidenciar e valorizar mais os fins 

que os meios, alterando o objetivo final da educação na pós-graduação. 

                     Nesse sentido, as modificações ocorridas no modo de avaliar a pós-graduação 

no país, gerou impactos na estruturação do campo e na maneira como os agentes se 

organizam para conquistar o poder ou se manter no jogo. Sendo assim, o campo passa a se 



 

 

                  

estruturar tendo como capital simbólico mais importante e desejado, o volume de produção, 

ou seja, o capital produção científica, que proporciona à organização sua permanência ou 

dominação no campo. Além disso, os agentes constituintes desse espaço devem ser 

orientados pelo habitus da cultura do alto desempenho e produtividade. Percebe-se então, 

que a perspectiva analítica de Bourdieu é de grande valia para reflexão acerca das 

mundanças sofridas pelo campo acadêmico. 
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