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Este texto é produto da pioneira Articulação 
Nacional das Carreiras Públicas para o 
Desenvolvimento Sustentável (ARCA). A 
Associação de Servidores da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Ascapes) e o Sindicato Nacional de Gestores de 
Ciência & Tecnologia (SindGCT) agradecem pelo 
convite e se unem a esse esforço que, em última 
instância, tem a ver com o posicionar do Serviço 
Público em relação à formulação de Políticas 
Públicas para a sociedade brasileira. O retrocesso 
democrático que se observa ao longo dos últimos 
anos tem causas múltiplas; entre elas, pode-se 
apontar a inépcia de uma quantidade considerável 
de servidores públicos que, estimulados pelo 
discurso vazio da técnica e da meritocracia, 
perderam a dimensão coletiva do trabalho que 

 
1 Renato Carvalheira do Nascimento, Doutor em Ciências Sociais pelo CPDA/UFRRJ (2012), Mestre em Sociologia pela UnB 
(2002) e Bacharel em Sociologia (1999) e em Relações Internacionais (1998), também pela UnB. É Analista em Ciência e Tecnologia 
na Capes desde 2010 e membro da Associação dos Servidores da Capes (Ascapes). Atua nas áreas de educação, segurança alimentar 
e nutricional, gestão e cooperação internacional. Pedro Arcanjo, Mestre e Bacharel em Comunicação Social, habilitação Jornalismo, 
e Especialista em Filosofia pela Universidade de Brasília (UnB). É servidor público da CAPES desde 2008. É, atualmente, Presidente 
da Associação dos Servidores da Capes (Ascapes) e Vice-Presidente do Sindicato Nacional de Gestores de Ciência & Tecnologia 
(SindGCT). Pablo Gabriel Ferreira, Mestre em Relações Internacionais pela UFF (2008), Mestre em Filosofia pela UFRJ (2005) e 
Bacharel em Filosofia pela UFRJ (2002). Foi Analista de Projetos da ABC/MRE entre 2012 e 2014, onde coordenou projetos de 
cooperação técnica Sul-Sul. É Analista em Ciência e Tecnologia na Capes desde 2015. 

desempenham. Aderiram, acriticamente, como 
mero mecanismo, ao processo de desmonte do 
Estado e de destruição de políticas públicas que, 
ironicamente, muitos deles trabalharam para 
construir nas últimas duas décadas. É preciso que 
os trabalhadores do Serviço Público brasileiro 
compreendam que suas ações estão 
necessariamente conectadas ao destino de uma 
nação cuja realidade é bem mais dramática do que 
se permite ver a partir da Esplanada dos 
Ministérios. Esse livro é um passo nesse sentido de 
se refletir sobre o contexto atual por que passa o 
Estado brasileiro e a administração pública. 

O presente capítulo está dividido em cinco 
partes. A primeira trata de um breve histórico da 
Capes e do Sistema Nacional de Pós-Graduação 
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(SNPG); a segunda, sobre o papel atual da Capes; 
na terceira parte discute-se o orçamento da Capes; 
em seguida, discute-se a questão do público versus 
o privado como pano de fundo do desmonte do 
Estado e da Administração, e suas consequências 
para o enfraquecimento da Capes e do SNPG. 
 

1. Histórico da Capes e do Sistema 
Nacional de Pós-Graduação 

A Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), vinculada ao 
Ministério da Educação (MEC), desempenha papel 
fundamental na expansão e na consolidação da pós-
graduação (mestrado e doutorado) em todos os 
estados da Federação. É o ator principal no 
desenvolvimento do Sistema Nacional de Pós-
Graduação (SNPG) 

Foi criada em 11 de julho de 1951 (Decreto nº 
29.741) como a Campanha Nacional de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, 
com objetivo de "assegurar a existência de pessoal 
especializado em quantidade e qualidade 
suficientes para atender às necessidades dos 
empreendimentos públicos e privados que visam ao 
desenvolvimento do país". Era o início do segundo 
governo Vargas. 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: desde cientistas qualificados em Física, 
Matemática e Química a técnicos em Finanças e 
Pesquisadores Sociais. O professor Anísio Spínola 
Teixeira foi designado como o primeiro Secretário-
Geral da instituição. 

Em 1965, o Parecer nº 977 do então Conselho 
Federal de Educação, hoje Conselho Nacional de 
Educação, vinculado ao MEC, conceituou, 
formatou e institucionalizou a pós-graduação 
brasileira nos moldes como é até os dias de hoje. 
Era o início do que é hoje denominado Sistema 
Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Esse 
instrumento normativo ficou conhecido como 
Parecer Sucupira, em homenagem ao professor 
Newton Sucupira, autor do Parecer. O Ministério 

 
2 Só quem não conhece e não entende sobre as duas agências 
é que defende a fusão, pois o CNPq é o ator principal do 
Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

da Educação, naquele tempo, regulamentava os 
cursos lato sensu e stricto sensu, constituídos por 
especializações, mestrado e doutorado. 

A história da avaliação da educação 
superior no Brasil teve início durante o regime 
militar, por meio da avaliação dos cursos de pós-
graduação, objetivando ao desenvolvimento 
científico e tecnológico do país. Em 1974, foi 
aprovado o primeiro Plano Nacional de Pós-
Graduação (PNPG 1975-1979). Dois anos depois, 
a Capes inicia as avaliações dos cursos de pós-
graduação. O SNPG é conceituado e 
institucionalizado com base nesse Plano. Se, em 
1965, havia 27 cursos de mestrado e 11 de 
doutorado, em 1975 esses números haviam saltado 
para 429 mestrados e 149 doutorados. 

Já nos anos 1980, a distribuição de bolsas 
começou a ter como base a nota obtida na avaliação 
dos cursos. Neste período, ainda havia o chamado 
“veto ideológico à concessão de bolsas”. Os vetos 
ideológicos eram mais ou menos 5% do total. Neste 
período, começaram as parcerias internacionais. 
Na história da instituição, vale citar um aspecto 
nefasto, que foi a extinção da Capes pelo governo 
Fernando Collor de Melo, via Medida Provisória nº 
150, de 15 março de 1990, por acreditar que a 
instituição não tinha importância para o 
desenvolvimento do Estado, já que este deveria ser 
mínimo e a Capes fazia parte dos planos de 
privatização. Em um processo de pressão da 
comunidade científica e acadêmica, juntamente 
com os próprios servidores da Capes, frente ao 
Congresso Nacional, conseguiu-se transformá-la 
de autarquia em Fundação. A Capes foi recriada 
pela Lei nº 8.405, de 9 de janeiro de 1992. Um dado 
histórico que parece querer se repetir nesse atual 
contexto da reforma administrativa, com a ameaça 
de extinção da Capes ou sua fusão ao Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq)2. 

Na virada do século XX para o XXI, o marco 
do ano 2000 foi a criação do Portal de Periódicos 
da Capes, o maior portal para a ciência no Brasil. 
Em 2007, o Congresso Nacional aprova a Lei nº 
11.502, criando, por meio desse instrumento, a 

enquanto a Capes cuida do Sistema Nacional de Pós-
Graduação (SNPG).  
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nova Capes, que, além de coordenar e fomentar o 
SNPG brasileiro, também passa a induzir e 
fomentar a formação inicial e continuada de 
professores para a Educação Básica. A fundação 
assume, desde então, duas novas missões: i) a de 
Educação Básica Presencial e ii) a de Educação à 
Distância. 
 

2. Os Cinco Eixos de Atuação da Capes 
Atualmente, a finalidade da Capes é “subsidiar 

o Ministério da Educação na formulação de 
políticas e no desenvolvimento de atividades de 
suporte à formação de profissionais de magistério 
para a educação básica e superior e para o 
desenvolvimento científico e tecnológico do País” 
(Lei 8.405/92 e Decreto 8.977/2017). As atividades 
da Capes podem ser agrupadas nas seguintes linhas 
de ação, cada qual desenvolvida por um conjunto 
estruturado de programas: 

• Avaliação da pós-graduação stricto sensu; 
• Acesso e divulgação da produção 

científica; 
• Investimentos na formação de recursos de 

alto nível no país e exterior; 
• Promoção da cooperação científica 

internacional e 
• Indução e fomento da formação inicial e 

continuada de professores para a educação 
básica nos formatos presencial e a 
distância. 

Em setembro de 2019, eram 4.586 programas 
de pós-graduação avaliados pela Capes, com 6.927 
cursos, sendo 3.650 de mestrado, 2.395 de 
doutorado, 849 de mestrado profissional e 33 de 
doutorado profissional. 

Em relação à divulgação da produção 
científica, a Capes tem um importante instrumento, 
o Portal de Periódicos, atendendo a 426 instituições 
de ensino e pesquisa brasileiras, com 49.249 títulos 
com texto completo, 130 bases referenciais, 12 
bases de patentes e tendo 201.092.913 de acessos 
em 2018 ao conteúdo disponível. 

Sobre a formação de recursos humanos, a 
CAPES tem as bolsas como principal instrumento, 
com a concessão de bolsas a mais de 3,6 mil PPGs 
avaliados pela Capes, com importantes números: 
43.935 de mestrado; 42.266 de doutorado; 5.687 de 

pós-doutorado; 791 outras (mestrado e doutorado 
sanduíche no País) em um total de 92.679 bolsas 
para a pós-graduação. 
Nesse sentido, vale mencionar o Plano Nacional de 
Educação 2014-2024, cuja meta 14 menciona: 
“Elevar gradualmente o número de matrículas na 
pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil 
doutores”. 
 

 
Fonte: GeoCapes, 2019. 

 
Para se ter uma ideia da magnitude do 

esforço brasileiro nessa área da pós-graduação, há 
seis décadas o Brasil contava com pouco mais de 
60 mil alunos no ensino superior e a pós-graduação 
praticamente não existia. Em 2011, 60 anos após a 
criação da Capes, mais de 50 mil alunos se 
titularam em cursos de mestrado e doutorado. O 
dado mais atual, de 2018, revela que foram mais de 
64 mil somente no mestrado; ao se somar com o 
doutorado (22 mil), resulta em mais de 87 mil 
alunos titulados. Para ser exato, foram 87.333 
alunos que receberam o título de mestre ou de 
doutor em 2018 no Brasil. 

Os titulados entre 2014 – 2018 
representam, em relação ao PNE, 91,6% no 
doutorado e 100% no mestrado. Ou seja, já 
alcançamos a meta para o mestrado, faltando pouco 
para o doutorado. 

No que diz respeito à promoção científica 
no exterior, a Capes aposta no Programa 
Institucional de Internacionalização – PrInt (36 
instituições selecionadas com 2.159 projetos e 5 
mil bolsas a cada ano nos 5 anos previstos), embora 
seus recursos já estejam comprometidos - não só 
com o baixo orçamento, mas como também com a 
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alta do dólar, que impacta muito diretamente as 
bolsas e demais despesas os programas 
internacionais. 
 

 
 

Em relação ao último eixo de ação da Capes, o 
de formação inicial e continuada de professores 
para a educação básica nos formatos presencial e a 
distância, vale mencionar o Programa Institucional 
de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID com 
média mensal de 50.457 bolsas concedidas, além 
do Universidade Aberta do Brasil – UAB com total 
de 140.265 estudantes cursando e total de 16.518 
novas matrículas em 2019. 
 

3. Orçamento?  
Todos os avanços acima enumerados 

encontram-se sob ameaça, pois o orçamento da 
Capes, segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) 
de 2019, é de 4,2 bilhões de reais, conforme 
detalhes abaixo. 
 

Despesas R$ 

Discricionárias 4.156.067.733,00 

Obrigatórias 95.728.419,00 

Total 4.251.796.152,00 
Fonte: Congresso Nacional, 2019. 

 
No início de setembro de 2019, foi 

anunciado o Projeto de Lei Orçamentária Anual 
(PLOA) de 2020, com uma previsão orçamentária 
total para a Capes de 2,45 bilhões, o que representa 

quase a metade do autorizado para 2019. Essa 
proposta ocorreu após uma sequência de anúncios 
e ações desastrosas para o Sistema Nacional de 
Pós-Graduação, quando, em 9 de maio, a Capes 
anunciou o bloqueio de 3.474 bolsas; em 4 de 
junho, houve o bloqueio de mais 2.724 bolsas para 
cursos com avaliação 3; e, em 02 de setembro, o 
"congelamento" de mais 5.613 bolsas, totalizando 
11.811 bolsas. Em todos os casos, o bloqueio 
afetou as vagas não ocupadas, que seriam (ou já 
estavam sendo) oferecidas em novos editais. 
 

 
 

Verifica-se, nos últimos 5 (cinco) anos, 
uma tendência, em médio prazo, de redução 
substancial do orçamento da Capes. A LOA de 
2015 previa um orçamento para esta Fundação da 
ordem de R$ 7,8 bilhões. Esse valor foi reduzido 
para R$ 5,3 bilhões na LOA 2016, depois para R$ 
5 bilhões na LOA de 2017 e em 2018 esse valor 
chegou a R$ 4 bilhões. Nota-se que, durante esse 
período, já houve uma redução de cerca de 50% dos 
recursos disponíveis. Em 2019, manteve-se o 
patamar de recursos de 2018.  

O quadro orçamentário para 2020 
recrudesce uma tendência de retrocesso no que diz 
respeito à pós-graduação e à pesquisa no país. A 
política de desinvestimento em C&T vai na 
contramão das melhores práticas em matéria de 
desenvolvimento em contexto de globalização. 
Demonstra falta de visão estratégica sobre a 
inserção do Brasil no contexto internacional, em 
que a produção científica e tecnológica, bem como 
a educação superior de qualidade, representam um 



 

5 
 

 

dos principais ativos do ponto de vista econômico 
e social. Caso o Governo Federal não reverta essa 
tendência de desinvestimento em C&T, corre-se o 
risco de jogar o país em uma situação de 
dependência científica e tecnológica, de modo a se 
regredir décadas e a comprometer o bem-estar 
socioeconômico da sociedade como um todo. 

Para piorar a situação, esses cortes chegam 
em um momento em que o Sistema Nacional de 
Pós-Graduação cresce cerca de 30% a cada ano, 
nesses últimos 10 anos. O que significa que deveria 
haver um crescimento do orçamento da Capes para 
o SNPG e não a sua diminuição. Em um país com 
somente cerca de 700 pesquisadores por milhão de 
habitantes3, é fundamental expandir não só esse 
sistema como toda a educação do país, que, embora 
não seja assunto a ser tratado aqui, possui enormes 
distorções e problemas que rebatem diretamente na 
pós-graduação. 

Na última década, todos os níveis de 
formação cresceram em número de cursos. De 
2007 a 2017, praticamente dobrou a quantidade de 
cursos de doutorado – nível mais alto da formação 
acadêmica. Nesse período, os cursos de mestrado 
profissional mais que triplicaram e o número de 
mestrados acadêmicos cresceu 65%. 
 

 
Fonte: CAPES. 

 
No dia 11 de setembro, após intensa 

repercussão na mídia e forte pressão do SINGCT e 
outras entidades da comunidade acadêmica e 

 
3 O Brasil está em 2° lugar na América Latina, abaixo da 
Argentina, que tem 1.200 pesquisadores por milhão de 

científica no Congresso Nacional e no Ministério 
da Educação, a Capes e o Ministro da pasta 
anunciaram a liberação de 3.182 mil bolsas para 
cursos com avaliação 5, 6 e 7, mas mantidas as 
outras 8.692 bolsas suspensas. Anunciou também 
que vai incorporar mais R$ 600 milhões para o 
Orçamento da Capes em 2020. Com isso, o valor 
total subirá de R$ 2,45 bilhões para cerca de R$ 
3,05 bilhões. 

As bolsas liberadas são para os programas 
avaliados como bons ou de excelência com 5, 6 e 
7, representando 1.068, 1.052 e 1.062 unidades, 
respectivamente. “Nada mais justo do que dar as 
bolsas para os programas que tem boas notas e vão 
reverberar para a sociedade”, afirmou Weintraub. 

Essa recomposição do orçamento para 
2020, na verdade, não fornece nada a comemorar, 
pois até agora ficaram de fora todos os cursos de 
Pós-Graduação avaliados com 3 e 4. Ressalta-se 
que os cursos com nota 3 incluem cursos muito 
novos, que estão começando a funcionar, e cursos 
que estão com dificuldades mas receberam uma 
nova “chance” dos comitês avaliadores (sim, a 
avaliação da Capes é rigorosa e atenta às 
necessidades do país!). Os cursos nota 4 são 
avaliados como bons ou são cursos que estão 
iniciando uma trajetória, saíram da nota inicial 3 e 
seguem uma trajetória comum às instituições de 
pós-graduação. Um curso avaliado com 4, por 
exemplo, é visto como tendo qualidade suficiente 
para abrir um doutorado. E há vários cursos nota 4 
com doutorados criados há pouco tempo. 

Assim, os recursos da Capes serão canalizados 
para bolsas vinculadas a PPGs com avaliação 
acima de 4, o que comprometeria a viabilidade de 
manutenção de PPGs recém-criados ou em 
dificuldades acadêmicas ou administrativas. 

 
 
 
 
 

 

habitantes. Israel possui 8.300, Coréia do Sul e Singapura 
6.400, EUA 3.900 e Europa 3.200.  
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4. Público x Privado 
O que está por trás dessa discussão e do corte 

de recursos para a Capes e para o SNPG tem a ver 
com o embate público versus privado. Uma 
discussão antiga como a própria institucionalização 
da educação no Brasil, mas que hoje tem uma 
grande referência nas narrativas que se constroem 
em torno do que é educação, para que serve, para 
quem é destinada e o que se ensina. 

Segundo o argumento do Ministro da 
Educação, o que se pretende com a nova política na 
Capes é valorizar a “qualidade” dos cursos, mas ao 
que parece seria um jogo de “dividir para dominar”. 
É notório o projeto dos privatistas e da bancada 
evangélica para a pós-graduação: acabar com a 
avaliação (que também perdeu recursos), retirar os 
critérios de avaliação para possibilitar a avalanche 
de pós-graduações pagas e de baixa qualidade, 
reguladas não mais pelo MEC, nem por interesses 
públicos, mas seguindo a lógica capitalista da 
mercadorização. 

O ensino superior no Brasil é dominado por 
instituições privadas que têm como objetivo 
primordial o lucro e, em sua grande maioria, 
oferecem um precário nível educacional. Enquanto 
no Brasil aproximadamente 75% das matrículas no 
ensino superior se encontram em instituições 
privadas com objetivo de lucro, nos Estados 
Unidos apenas cerca de 2% das matriculas estão em 
instituições desse tipo. Engana-se quem pensa que 
as universidades americanas são em sua maioria 
privadas pelo simples fato de que cobram taxas e 
mensalidades dos alunos. Mesmo os recursos para 
a pesquisa também não são, em sua maioria, 
oriundos do setor privado - pelo contrário, como 
demostra o gráfico a seguir. 

 

 
Neste momento, as instituições públicas 

passaram a ser alvo, principalmente as 
universidades e os institutos federais; contudo, em 
termos de pesquisa, são as universidades públicas, 
federais e estaduais, que concentram cerca de 90% 
da produção científica de todo o país. Em 2017, o 
Brasil ocupava o 13° lugar no número de papers 
(artigos acadêmicos), em um total global de 38.523 
mil, o que equivale a 2,7 % da produção mundial. 
Posição que o país poderá perder se persistir a atual 
orientação desastrosa, reducionista e persecutória, 
do governo Bolsonaro/Guedes. 

A lógica de mercado também está presente 
no projeto do MEC denominado “Future-se”. Foi 
apresentado pelo atual governo federal como o 
caminho para fortalecer a autonomia 
administrativa, financeira e de gestão das 
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) e 
fomentar a captação de recursos próprios por meio 
de parcerias com organizações sociais. A adesão 
das IFES ao Future-se é voluntária e o prazo de 
vigência não é definido. No entanto, as instituições 
que aderirem e desistirem da sua implementação 
sofrerão penalidades que ainda não foram 
estabelecidas. Trata-se, portanto, de uma adesão 
em condições desconhecidas e incertas. 

Não há como considerar a adesão ou não ao 
Future-se sem problematizar que tipo de 
universidade a sociedade brasileira defende. Os 
parâmetros que configuram a proposta do Future-
se são muito distintos daqueles que vêm sendo 
construídos nas últimas décadas sobre o que é uma 
universidade pública, laica, gratuita e democrática. 
A concepção de universidade que pauta o Future-
se ignora sua função social e o tripé ensino-
pesquisa-extensão, acrescentando a expansão, 
porque é baseada em parâmetros mercantis e 
financeiros, incluindo a aplicação de recursos 
privados na perspectiva de gerar rentabilidade 
financeira em benefício de cotistas de fundos de 
investimento. Vale ressaltar que a proposta não 
menciona as atribuições das Fundações Públicas de 
direito privado que estão presentes nas IFES. 

Assim, o Future-se não foi amplamente 
discutido, nem mesmo nos órgãos de governo 
diretamente afetados, e esse fato, articulado aos 
demais processos em curso no país, indicam o 
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quanto a universidade e o âmbito de produção do 
conhecimento em si têm sido um campo central de 
disputas. Adiciona-se a isto a compreensão do 
Future-se como parte do processo de desmonte do 
Estado, vale dizer, da desconstrução institucional 
das possibilidades de o Estado atuar na promoção 
da equidade e do desenvolvimento, considerando a 
profunda desigualdade que marca a sociedade 
brasileira. 
 

5. O Desmonte 
Essa proposta de desmonte das universidades, 

do Sistema Nacional de Pós-Graduação e da 
Educação (perda orçamentária de 9% de R$ 23,35 
bilhões em 2019 para R$ 21,23 bilhões em 2020) 
não estão desvinculados de um plano maior de 
desmonte do Estado. Ações de extinção de órgãos 
como o Ministério do Trabalho e graves ameaças 
ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) também repercutem 
numa possível dissolução do Conselho Nacional de 
Pesquisa (CNPq) e da Capes, embora não estejam 
claras as intenções da anunciada reforma 
administrativa. 

É notório que o Sistema Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação (SNCTI) e o Sistema 
Nacional de Pós-Graduação (SNPG) são irmãos 
siameses, desenvolvem-se conjuntamente, e um 
ataque a um representa um ataque ao outro, até 
porque cerca de 90% da pesquisa científica e 
tecnológica do país é realizada em universidades 
públicas federais e estaduais. 

Assim como o SNCTI e o SNPG estão 
profundamente imbricados, o mesmo ocorre com a 
pós-graduação, o ensino superior e a educação 
básica. O que acontece na educação e no ensino 
superior repercute para o bem e para o mal na pós-
graduação. A educação deve ser entendida como 
um sistema orgânico e complexo. É uma falácia o 
discurso do atual Ministro da Educação que tem 
como princípio que o ensino superior tem muitos 
recursos que deveriam ser repassados para a 
Educação Básica. Na verdade, ao se retirar recursos 
do Ensino Superior, isso não irá melhorar a 
Educação Básica, pelo simples fato de que são, 
ambos, dois lados de uma mesma moeda. Embora 
não exista um Sistema Nacional de Educação, a 
Educação Básica depende diretamente do Ensino 

Superior, pois os professores que dão aulas para 
nossas crianças e nossos jovens são formados nas 
universidades. Nada mais óbvio que isso. A 
educação é um sistema que interliga o governo 
federal, estadual e municipal, sendo as instituições 
de ensino superior e as instâncias de fomento, como 
a Capes, peças-chaves nessa engrenagem. 

Segundo o Presidente da ABC, Dr. Luiz 
Davidowich, “o financiamento constante e 
crescente na ciência é fundamental para o 
progresso do país. Cada dólar investido em 
pesquisa gera um retorno de 6 dólares. É 
necessário falar sobre isso para a população 
brasileira”, afirma o dirigente. No Brasil, vale citar 
o estudo “Contribuição da Fapesp ao 
desenvolvimento da agricultura no Estado de São 
Paulo”, apoiado por aquela Fundação e coordenado 
por Paulo Fernando Cidade de Araújo, professor da 
Esalq-USP, no qual se aponta que para cada R$ 1 
investido (com recursos públicos) em pesquisa, 
educação superior e transferência de conhecimento 
(extensão rural) na agropecuária paulista resulta 
um retorno de R$ 10 a R$ 12 para a economia do 
Estado – traduzido no aumento do faturamento do 
setor –, ou em uma contribuição de R$ 5 para o 
Produto Interno Bruto (PIB) agrícola de São Paulo. 
Do que se conclui que investir na educação, no 
ensino superior e na pós-graduação representa um 
ganho enorme para o desenvolvimento do país e de 
sua economia. 

De acordo com o relatório da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) divulgado em setembro de 2019, 
denominado Education at a Glance, que analisa os 
sistemas de educação de 36 países membros da 
organização, além de dez outros parceiros, como o 
Brasil, a Argentina, a China, a Rússia e a África do 
Sul, entre outros, demonstra que, em 2016, apenas 
18% dos adultos no Brasil (entre 25 e 64 anos) 
possuiam ensino superior completo, menos da 
metade da média da OCDE (39%). Segundo este 
relatório, o país está próximo ao perfil mexicano, 
mas muito abaixo de outros países da América 
Latina. A taxa de adultos com ensino superior na 
Argentina é de 36%, no Chile é de 25%, e na 
Colômbia é de 23%. 

Em relação à pós-graduação, entre os 
jovens (25 a 34 anos) que concluíram o ensino 
superior, a maioria tem bacharelado e apenas 
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0,84% desta população tem mestrado, contra 
14,33% da OCDE e para o nível de doutorado, 
0,11% dos jovens entre 25 e 34 anos, contra 0,84% 
da OCDE. Apenas 0,8% dos adultos entre 25 e 64 
no Brasil têm um título de pós-graduação do tipo 
mestrado. A média da OCDE é de 13%. Já no nível 
de doutorado, apenas 0,2% dos adultos concluíram 
esta formação, enquanto a média entre os países 
ricos é de 1,1%. A pior situação está entre os 
denominados “nem-nem”, mais de 25% dos jovens 
entre 18 e 24 anos do Brasil, Colômbia, Costa Rica, 
Itália, África do Sul e Turquia não estudam nem 
estão empregados. A média de jovens nesta 
situação em países da OCDE é de 14%.  

Como se observa, é imprescindível o 
crescimento no número de titulados de mestrado e 
doutorado, bem como o natural crescimento do 
SNPG, que necessita atender uma população 
iletrada como a nossa. 

Concretamente, o que temos como 
consequência do corte nos programas e ações da 
Capes se traduzem nos termos a seguir: 
 
1) Bolsas no País:  
a) Congelamento das bolsas não utilizadas até 
abril/2019 de cursos avaliados com notas 3 e 4; 
b) Descontinuidade do pagamento das bolsas de 
Coordenação do Programa Idioma sem Fronteiras. 
As demais foram mantidas até o encerramento do 
Programa em agosto/2019; 
c) Congelamento de 70% das substituições de 
bolsistas de cursos com duas avaliações nota 3 
consecutivas. Para os Cursos da Amazônia Legal, 
foi congelada a substituição de 35%; 
d) fim das cotas de bolsas de pró-reitoria; 

 
4 É um sistema disponibilizado pela Capes, criado pelo 
Ministério da Educação, voltado para as ações sobre a 
Educação Básica. É a porta de entrada dos professores da 
educação básica pública, no exercício do magistério, nas 
instituições públicas de ensino superior. Ao mesmo tempo em 
que coloca em prática o Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica, a plataforma homenageia o 
educador brasileiro Paulo Freire. A plataforma constitui uma 
base de dados que: 1) abriga o currículo dos profissionais da 
Educação Básica (docentes e estudantes de cursos de 
licenciatura, pesquisadores e estudantes de programas de pós-
graduação que atuam com Educação Básica e com formação 

e) corte da concessão de cotas de bolsas para cursos 
novos. 
 
2) Cooperação Internacional: 
a) reescalonamento do Programa Institucional de 
Internacionalização Capes-Print de 4 para 5 anos; 
b) não implementação de cotas não utilizadas de 
bolsas do Programa de Doutorado Sanduíche no 
Exterior – PDSE; 
c) não publicação de editais, como de pós-
doutorado no exterior e doutorado pleno no 
exterior. 
 
3) Formação de Professores:  
a) postergação para 2020 de novas ofertas de 
turmas da Universidade Aberta do Brasil – UAB e 
dos Programas de Mestrado Profissional para 
Qualificação de Professores da Rede Pública de 
Educação Básica – ProEB, cujo início estava 
previsto para o segundo semestre de 2019; 
b) congelamento de cotas de bolsas não utilizadas 
do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à 
Docência - PIBID e do Residência Pedagógica. 
Sem previsão de quantas bolsas serão ofertadas em 
2020; 
c) em operação a retirada do nome da Plataforma 
Freire4, criada há mais de 10 anos. 
 

Um estudo realizado em 2019 pela empresa 
JBJ Partners, especializada em expatriar mão de 
obra qualificada para diversos países, mostrou que, 
em quatro anos, de 2014 a 2018, o total de pessoas 
com curso superior ou pós-graduação que 
migraram do Brasil para os Estados Unidos pulou 

de professores para esse nível de ensino, Secretários de 
educação das redes de ensino, gestores e outros profissionais 
que atuam na escola básica); 2) permite à Capes realizar a 
gestão e o acompanhamento dos programas de formação de 
professores da Educação Básica; 3) disponibiliza às redes de 
ensino informações sobre os profissionais do magistério, com 
o intuito de facilitar a elaboração de políticas públicas locais 
de formação inicial e continuada para esses profissionais; e 4) 
oportuniza aos profissionais do magistério da Educação 
Básica a socialização e a divulgação de suas produções 
técnicas e acadêmicas. 
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de 83% para 93%. Esse fenômeno, chamado fuga 
de cérebros (brain drain, em inglês), significa a 
emigração significativa de pessoas que levam sua 
qualificação especializada para outro país mais 
desenvolvido. Isso é uma consequência direta do 
que estamos passando atualmente com a nossa 
educação e ciência & tecnologia. 

É possível observar que o desenvolvimento 
e crescimento da Capes ao longo de seis décadas 
está atrelado organicamente ao desenvolvimento e 
ao crescimento do SNPG. Se, nos dois primeiros 
anos de sua fundação, a Coordenação concedeu três 
bolsas de pós-graduação lato sensu para o exterior, 
em um cenário em que “o ensino superior 
brasileiro se limitava praticamente à graduação de 
caráter quase exclusivamente profissional” 
(SUCUPIRA, 1980), a Capes alcançou, em 2016, 
um número superior a 100 mil bolsas de pós-
graduação concedidas apenas no país. 

O crescimento do SNPG e os resultados 
exitosos desse processo, como o fato do Brasil ter 
alcançado a 13ª posição no ranking de produção 
científica mundial, estão conectadas à forma da 
Capes de fazer políticas públicas para a Educação 
Superior nesse período. Em um formato inédito no 
panorama das instituições mundiais, a Capes 
atrelou Avaliação e Fomento, provocando um 
círculo virtuoso em que os novos cursos do Sistema 
são atendidos com uma quota mínima de bolsas e o 
incentivo aumenta conforme o aprimoramento e 
incremento do programa de pós-graduação. 
 

6. Considerações Finais 
Desde Anísio Teixeira, a direção e as políticas 

da Capes sempre refletiram esse entrelaçamento 
saudável com a comunidade acadêmica - os 
principais atores do processo do qual a Capes é 
responsável. A avaliação dos cursos, assim como a 
seleção dos mais variados projetos, é feita por pares 
das áreas do conhecimento, também professores da 
pós-graduação e que em última instância foram 
aqueles que ocuparam cargos executivos na 
Coordenação ao longo de sua história. Por isso, são 
falaciosas quaisquer afirmações de aparelhamento 
ideológico, político ou partidário da Capes. O que 
se observa, ao contrário, é que durante governos de 
diferentes matizes, de Collor a Dilma, sempre 
houve uma continuidade de professores como 

executivos e nas demais atividades realizadas pela 
Capes, o que aponta para a construção de uma 
política de educação e de ciência & tecnologia de 
Estado, e não de governo. Um processo que precisa 
continuar para o bem da Capes, do SNPG e do 
Brasil. 
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