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Introdução 

O elemento que nos levou a organizar este trabalho inicia-se por dois 

fatores importantes e que merecem destaque até mesmo para situar a origem deste 

debate: em primeiro lugar, a condição de docente de uma universidade pública, inquieta 

com as investidas do capital neste espaço por meio da pesquisa. Em segundo, a 

condição de aluna de pós-graduação, que tem pela frente o desafio de produzir ciência 

(conhecimento) em meio a um cenário de desmantelamento da função histórica da 

universidade pública.  

Analisar o fenômeno do produtivismo acadêmico necessita antes 

reconhecer que este se conjectura a partir de um contexto político e econômico 

caracterizado pela mundialização do capital, ou seja, é resultado de um complexo 

movimento do capital que incidiu em um amplo processo de reformas na sociedade 

brasileira, passando por mudanças no Aparelho do Estado e nas instituições sociais por 

ele reguladas.  

No primeiro momento deste trabalho, analisaremos as influências de 

uma política universitária, decorrentes dos processos reformistas no Aparelho do Estado 

em que se foi intensificando o produtivismo acadêmico tendo em vista o 

recrudescimento da especificidade histórica da universidade. 

No segundo momento, discutiremos como professores e alunos da 

graduação internalizam e consolidam esse produtivismo acadêmico em suas práticas 

universitárias. 

É por entender que esse produtivismo acadêmico reflete diretamente 

no campo da graduação, por meio de programas e ações institucionais que tendem a 

levar professores e alunos a uma crescente produção científica, tomando como 
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parâmetro o atendimento ás demandas de pesquisa, prescritas pelas novas exigências de 

produtividade, acentuadas em grande parte pelo modelo de avaliação da agência 

CAPES, que iniciamos um dialogo no sentido de orientar uma reflexão para as 

investidas insidiosas do capital nas práticas universitárias.  

 

1.1.Incidências político-econômicas sobre o fenômeno do produtivismo acadêmico 

na universidade brasileira 

 

A análise do produtivismo acadêmico mostra que esse fenômeno 

inicialmente se conjectura a partir de um contexto político e econômico caracterizado 

pela mundialização do capital
2
.  

Esse fenômeno da mundialização decorre das mudanças estruturais 

que passou o capitalismo nas últimas décadas do século XX. As mudanças 

encaminhadas passam desde reformas no aparelho do Estado às instituições sociais que 

o compõem, cujos objetivos e práticas são alterados tendo em vista, atender aos 

reclames da ideologia da globalização
3
 como forma de acompanhar os processos de 

modernização. Chesnais (1996) caracteriza a mundialização do capital como: 

A mundialização é o resultado de dois movimentos conjuntos, 

estreitamente interligados, mas distintos. O primeiro pode ser como a 

mais longa fase de acumulação ininterrupta do capital que o 

capitalismo conheceu desde 1914. O segundo diz respeito  às políticas 

de liberalização, de privatização, de desregulamentação e de 

desmantelamento de conquistas sociais e democráticas, que foram 

aplicadas desde o inicio da década de 1980, sob o impulso dos 

governos Thatcher e Reagan (CHESNAIS, 1996, p. 34). 

 

Para Silva Jr. e Sguissardi (2009), o processo de mundialização 

constitui-se num movimento em que o capital se descentraliza em unidades, cujo intuito 

é extrair ao máximo, a força de trabalho de regiões mais aquinhoadas com matérias 

primas a custos muito baixos. Nesse contexto, pode-se afirmar que o campo da 

universidade pública passa a ser ameaçado pelo objetivo de produzir ciência e 

tecnologia para o capital internacional, utilizando-se da força de trabalho de alunos e 

professores na graduação e na pós-graduação, no que se refere ao desenvolvimento de 
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pesquisas de impacto, pesquisas cujo custo recai sobre a exploração da força de trabalho 

e o lucro representa o poder de circulação e acumulação do capital para empresas que 

contribuíram no financiamento da pesquisa. 

Coexistem no espaço da universidade pública, de forma paralela a 

esse movimento de pesquisas induzidas, aquelas, cujas análises delineiam-se como 

contra-hegemônicas. Isso demonstra que mesmo diante de um movimento que 

aparentemente se mostra irreversível, existem pesquisas cujo aspecto se volta para 

análises que primam pela totalidade dos fenômenos e suas contribuições para a 

sociedade, entre estas, destaca-se algumas pesquisas relevantes de caráter social 

desenvolvidas, inclusive, no campo da iniciação científica.  

Inegavelmente que, a concepção de ciência buscada para consolidar as 

pesquisa induzidas, é predominantemente, uma ciência ajustada aos interesses de 

acumulação do capital. Pode-se depreender que há um movimento de consolidação de 

capital intangível, onde a produção é sugada ao máximo nos países periféricos ou em 

desenvolvimento, nos pólos estratégicos dos Estados nacionais, como as universidades, 

por exemplo. A tecnologia produzida nesses pólos passa a ser consumida por outros a 

preços abusivos, cujos lucros voltam-se para corporações nacionais ou mundiais, que 

em grande parte, financiam a pesquisa, por meio de investimento externo direto (IED). 

É possível compreender a partir do contexto da mundialização que o 

capital se infiltra nas universidades ancorado na mundialização do capital produtivo, ou 

seja, a partir do investimento externo direto (IED). Na visão de Chesnais (1996) o IED: 

Designa um investimento que visa a adquirir um interesse 

duradouro em uma empresa cuja exploração se dá em outro país 

que não o do investidor, sendo o objetivo deste último influir 

efetivamente na gestão da empresa em questão (p. 55). 

 

Esse elemento por sua vez se materializa por meio de um complexo 

movimento de ações e reações que orientam o surgimento de um novo paradigma para 

as instituições sociais, entre elas, as universidades públicas. Chesnais (1996) em relação 

ao IED cita Bourguinat (1992) complementando da seguinte forma:  

“O IED não tem uma natureza de liquidez imediata (pagamento a 

vista) ou diferida (crédito comercial).” Não se reduz a uma transação 

pontual. Pelo contrário, sua segunda característica é introduzir uma 

“dimensão intemporal” de grande importância, pois a “decisão” de 

implantação dá origem a fluxos (produção, comércio, repatriação de 

lucros) que se estendem, necessariamente, por vários longos 

períodos”. A terceira particularidade é “implicar transferências de 

direitos patrimoniais e, portanto de poder econômico, sem medida 



comum a simples exportação”. “Por último [e talvez a mais 

importante], diz Bourguinat, “existe um componente estratégico 

evidente na decisão de investimento da companhia. Não somente seu 

horizonte é sensivelmente mais amplo, como também as motivações 

subjacentes são muito ricas (...) a idéia de penetração, seja para depois 

esvaziar os concorrentes locais, seja para „sugar‟ as tecnologias locais, 

faz parte desse aspecto „estratégico‟ do investimento direto e, 

geralmente, está inserido num processo complexo de tentar antecipar 

as ações e reações dos concorrentes”. Ressalte-se o uso do termo 

“sugar” (siphonner), pouco habitual entre os economistas acadêmicos. 

Esse termo remete à existência, no contexto de estruturas 

concentradas, de mecanismos de apropriação e de centralização, pelas 

companhias mais fortes, de ativos ou riquezas produzidos por agentes 

econômicos (além de assalariados, claro); no caso, pequenas empresas 

industriais, comerciais ou de pesquisa, cuja existência é reconhecida 

por poucos autores acadêmicos (CHESNAIS, 1996, p. 54). 

 

No contexto de mundialização da economia, o capital produtivo 

utiliza-se do IED como meio para produzir uma nova tendência às empresas, cujo 

caráter essencialmente financeiro, recairá na ampliação do lucro que é resultado de 

complexas combinações de variáveis no âmbito de um modo de produção em que os 

objetivos dos investidores são desenvolver e perdurar.  

As grandes corporações empresariais sobressaem nesse movimento 

em razão das estratégias que utilizam que vão desde um conjunto de atividades internas 

às relações que enfocam o caráter da competitividade e concorrência por espaço, 

reconhecimento e lucros no mercado mundial.  

(...) não é apenas, ou mesmo, principalmente, pela organização mais 

eficiente de sua produção interna e de suas transações, ou por suas 

estratégias de tecnologia de produtos e de comercializações, que essa 

organização atinge seu objetivo, e sim pela natureza e forma das 

relações que estabelece com outras empresas (CHESNAIS, 1996, 

p.77). 

 

Essas corporações, ao adquirir a rentabilidade e o reconhecimento no 

cenário internacional, prevista nos seus objetivos, por meio da tecnologia produzida ou 

patenteada, buscam por meio de contratos e orientações nas relações com instituições 

nacionais e empresas locais, tornar hegemônicas o seu modo de gerenciamento.  

È nesse complexo movimento do capital mundializado, que as 

relações se consolidam via orientações aos Estados nacionais, utilizando-se de 

elementos prescritivos que tendem a subsidiar reformas ou reestruturações nas 

instituições nacionais, entre elas, na universidade pública brasileira, especialmente a 

partir da década de 1990.  



Estas orientações materializam-se no movimento reformista que passa 

a ser gestado e desenvolvido, causando inúmeras conseqüências para a vida e produção 

das pessoas. No Brasil, à frente das reformas estava o Ministro Bresser Pereira, 

escolhido pelo presidente FHC para compor seu governo no Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE)
4
 em 1995 .  

Segundo o próprio ministro, a Reforma do Aparelho do Estado seria 

necessária em razão da necessidade de acompanhar os processos de modernização já em  

voga nos países desenvolvidos. Para tanto defendia a tese de um Estado moderno, 

social-democrata, que se constituiria a partir de quatro núcleos, a saber: 1) o núcleo 

estratégico do Estado, 2) as atividades exclusivas do Estado, 3) os serviços não 

exclusivos ou competitivos, e 4) a produção de bens e consumo para o mercado 

(BRESSER PEREIRA, 1996, p. 33-34). As funções de cada um dos setores acima se 

delineariam por meio de um conjunto de ações, próprias do lugar estratégico que 

ocupavam na sociedade.  

O núcleo estratégico corresponde ao governo, em sentido lato. É o 

setor que define as leis e as políticas públicas, e cobra o seu 

cumprimento. É, portanto o setor onde as decisões estratégicas são 

tomadas. As atividades exclusivas é o setor em que são prestados 

serviços que só o Estado pode realizar. São serviços em que se exerce 

o poder extroverso do Estado - o poder de regulamentar, fiscalizar, 

fomentar. Os serviços não exclusivos corresponde ao setor onde o 

Estado atua simultaneamente com outras organizações públicas não-

estatais e privadas. As instituições desse setor não possuem o poder de 

Estado. São exemplos deste setor: as universidades, os hospitais, os 

centros de pesquisa e os museus. A produção de bens e serviços para 

o mercado corresponde à área de atuação das empresas. É 

caracterizado pelas atividades econômicas voltadas para o lucro que 

ainda permanecem no aparelho do Estado como, por exemplo, as do 

setor de infra-estrutura (BRASIL, 1995, p. 41-42). 

 
Percebe-se que no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

no Brasil, as políticas sociais foram consideradas serviços não-exclusivos do Estado e, 

assim sendo, de propriedade pública não-estatal ou privada
5
.  
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5
 Para Sguissardi e Silva Jr. (2009) A institucionalização da dimensão estatal/mercantil criou um espaço para as 

relações entre o Estado e entidades da sociedade civil (organizações não governamentais, empresas do terceiro setor) 

para a prestação de serviços antes de natureza estatal pública, por meio de  contratos de gestão. Passou a permitir a 

transferência de responsabilidades do Estado para a sociedade civil e para o mercado. As universidades estatais 

públicas passaram a executar atividades que antes não lhe eram pertinentes, tais como convênios com empresas 

privadas ou com associações de moradores para resolver problemas de violência, alfabetização de jovens e adultos, 

dentre outras que se poderia enumerar. 



A matriz orientadora, expressa nesse documento, parece levar-nos a 

reconhecer as estreitas relações das reformas que foram desencadeadas a partir de então 

nos diversos setores da sociedade, como nas universidades, com o atual estágio do 

capitalismo, caracterizado pelo aspecto da mundialização do capital, em que este último, 

se coloca em todas as esferas por meio de complexas relações entre o Estado, a 

sociedade civil e o mercado.  

As reformas no campo da educação parecem indicar uma proximidade 

com os eixos explícitos no Plano, em que as instituições educativas tornar-se-iam 

organizações sociais, cuja garantia de sua existência seria atribuída à sociedade civil 

por meio dos contratos e parcerias entre público-privado. 

Nesse sentido, as universidades tornar-se-iam o principal foco de 

desregulamentação. Seriam geridas pelos pressupostos do mercado e as finalidades 

históricas dessa instituição ensino, pesquisa e extensão seriam substituídas pela lógica 

do mercado, que por sua vez reveste-se dos objetivos de competitividade, racionalidade 

técnica e produtividade desmedida. 

O modelo adotado para as universidades passaria a articular alguns 

elementos que modificariam substancialmente a oferta e a qualidade da educação 

superior, nos níveis de graduação e pós-graduação. Tais elementos foram representados 

por fatores como: racionalização de recursos; imposição de um modelo de avaliação 

com características empresariais, que se destacam os rankings de instituições, 

professores e alunos por meio do denominado produtivismo acadêmico; processos 

flexíveis de gestão, que por sua vez sustentam e encaminham a diversificação da oferta 

do ensino superior; descentralização da gestão passando uma idéia de participação 

ilusória da comunidade estudantil e docente nas decisões necessárias  para este nível, e 

por fim a privatização gradual do ensino superior assumindo de vez a proposta de 

comercialização deste nível de ensino, proposta presente inclusive nas orientações da 

OMC e do Banco Mundial (MANCEBO; MAUÉS; CHAVES, 2006; RIBEIRO, 2006) 

(grifos nossos). 

Se por um lado, as diretrizes da reforma neste nível de ensino parecem 

guiar-se pelo aspecto da instrumentalidade, própria das ações que sustentam a teoria das 

competências, muito valorizada pelas reformas educacionais no inicio da década de 

1990, em razão do modelo econômico vigente. Por outro, é possível perceber ações que 

primam pelo desenvolvimento da ciência e tecnologia com objetivos e ações focadas no 

desenvolvimento social, de modo que se possa resgatar o fundamento da universidade 



pública, no que diz respeito à produção e difusão do conhecimento científico, elaborado 

pelo conjunto dos homens a partir de suas necessidades históricas.  

Nesse movimento reformista, as modificações no interior das 

universidades públicas foram concretizadas tendo como característica central um 

gradual processo de mercantilização das atividades e práticas desenvolvidas nesse 

espaço por professores, alunos e funcionários técnicos administrativos. 

As instituições que regulam a pesquisa cientifica também passam por 

reestruturações, a começar pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes)
6
, que em 1997, acentua seu papel de controle e regulação, causando 

inúmeras conseqüências para a prática universitária, em especial aos programas de pós-

graduação, que por sua vez tendem a refletir na graduação.  Sguissardi (2008) numa 

análise crítica sobre o novo modelo Capes de avaliação complementa: 

O modelo Capes de avaliação, que, por suas características, tende a 

incentivar a competição entre os programas de uma mesma área, a 

substituir a autonomia pela heteronomia e a conduzir à conformidade. 

Este modelo de avaliação não contribui minimamente para criar a 

chamada cultura de avaliação, que deveria ser um traço marcante das 

IES, na perspectiva do aperfeiçoamento contínuo da qualidade do 

cumprimento de suas funções, que não se restringem à competição e 

empregabilidade (SGUISSARDI, 2008, p. 861). 

 

Também, Sguissardi e Silva Jr. (2009) em recente estudo, realizado a 

partir de depoimentos com professores da pós-graduação, apontaram que no novo 

modelo de avaliação da Capes, o professor pesquisador precisa sujeitar-se a uma série 

de exigências, que recaem no seu comprometimento com o programa em relação às 

notas atribuídas pela respectiva agência. Isso demonstra que, não somente o professor 

da pós-graduação, como também o da graduação, passa a ser induzido a um processo de 

intensificação do seu trabalho para atender as expectativas dessa agência em relação á 

produção de pesquisas de impacto. No campo da graduação essa exigência se avoluma 

quando, estes mesmos professores, lotados nos respectivos departamentos e linhas de 

pesquisa, passam a orientar projetos de iniciação cientifica, e desde o primeiro contato 

já expõe aos alunos orientados, a exigência de publicações que irá qualificar tanto o seu 

currículo lattes como o deles. 

Professores, alunos, instituições, programas e cursos passam a ser 

avaliados e regulados por meio de elementos que primam por produções ajustadas às 

orientações e necessidades do setor produtivo, regulado pelo poder ideológico do 
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mercado internacional. Parece-nos que a afirmativa de Lyotard (2008, p. 05) se 

consolida quando diz que, “sob a forma de mercadoria o saber já é e será um desafio 

maior, talvez o mais importante, na competição mundial pelo poder”. 

Os tipos de pesquisa a ser desenvolvidos passam a ser de acordo com 

os interesses da política industrial, que por sua vez, satisfaz aos interesses da política 

econômica. A crítica, nesse contexto, vai aos poucos desaparecendo e em seu lugar 

consolida-se uma ciência de banco de dados onde é vendida ao pesquisador como 

pesquisa de impacto, ou seja, uma ciência incorporada à mercadoria, ela perde então a 

conotação de originalidade, de amor à causa pela ciência e o pólo da crítica começa 

então a ser atrofiado e passa a velar os conflitos na sociedade, que se contradizem na 

prática social. 

O saber perde então a sua condição de “valor de uso” e passa a ser 

avaliado como algo que existe para ser vendido e que também existe 

para ser consumido com vistas a uma nova produção. Fornecedores e 

usuários do conhecimento passam a ter uma relação com o saber como 

“valor de troca”. O seu valor é determinado por uma realidade 

extrínseca a ele; ele é, segundo a definição clássica, a expressão do 

trabalho humano socialmente necessário para produzi-lo. (...) o saber 

tornou-se a principal força de produção (SANTIAGO, apud 

LYOTARD, 2008, P. 129). 

 

A cultura do imediatismo é consolidada em relação aos fenômenos 

sociais e estes por sua vez passam a ser explicados e reproduzidos por meio de análises 

fragmentadas e superficiais, legitimando desta forma o pragmatismo, ou seja, o 

predomínio de respostas imediatas sobre esses fenômenos ou à forma como se 

apresentam na dinâmica social.  

O modelo de avaliação e acompanhamento da graduação, com vistas à 

ideologia do produtivismo acadêmico, tende a ser acrescido, especialmente aos alunos e 

professores vinculados ao programa de iniciação cientifica, considerando que neste 

espaço, alunos e professores já entram para a esteira do produtivismo por motivos que 

vão desde a garantia de um suposto status acadêmico até as questões que delineiam-se 

como necessidades materiais de complementação de renda, ou mesmo como projeção 

para futuros postos na carreira acadêmica. 

 

1.2.Professores e alunos da graduação sob a ditadura do produtivismo 

 



Entende-se que o espaço da universidade é caracterizado por 

complexos processos de trabalho que repercutem na dinâmica produtiva dos sujeitos 

que dela fazem parte. 

Marx (1964) já antevia que no estágio mais avançado do capitalismo, 

o conhecimento, a ciência produzida, seria o elemento definidor da classe social que o 

indivíduo produtor ocuparia na sociedade. Pudemos observar que, no século XX, pós 

Reforma do Aparelho do Estado, essa referência se consolida paulatinamente no 

universo das universidades públicas. A produção de pesquisas de impacto foram 

fortemente desenvolvidas, com vistas ao fortalecimento do modelo capitalista de 

sociedade. O trabalho empreendido na produção dessas pesquisas assemelha-se ao 

trabalho alienado, que na visão de Marx (1964), expressa nos Manuscritos Econômicos 

e filosóficos deixa evidente que: 

O trabalhador torna-se tanto mais pobre quanto mais riqueza produz, 

quanto mais a sua produção aumenta em poder e extensão. O 

trabalhador torna-se uma mercadoria tanto mais barata, quanto maior 

número de bens produz. Com a valorização do mundo das coisas 

aumenta em proporção directa a desvalorização do mundo dos 

homens. O trabalho não produz apenas mercadorias, produz-se 

também a si mesmo e ao trabalhador como uma mercadoria, e 

justamente na mesma proporção que produz bens (MARX, 1964, P. 

159). 

 

Quando o pesquisador seja na condição de iniciante, intermediário ou 

em fase de conclusão de uma pesquisa, se incorpora no objeto de forma que o sujeito 

passa a ser diminuído, Marx chama a atenção para um processo de alienação desse 

sujeito, por meio da captura de sua força de trabalho, sem que este se dê conta da 

alienação que está sendo engendrada.  

A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o 

trabalho se transforma em objecto, assume uma existência externa, 

mas que existe independentemente, fora dele e a ele estranho, e se 

torna um poder autônomo em oposição com ele; que a vida que deu ao 

objecto se torna uma força hostil e antagônica (MARX, 1964, p. 160). 

 

Considerando o movimento de expansão do poder do capital, no 

interior das universidades públicas e nos programas de pesquisa vinculados à 

graduação, percebe-se que o conhecimento passa a ser visto como elemento definidor de 

status acadêmico e de referência para rankings de pesquisa no país ou fora dele.  

A partir dessa premissa, percebe-se na academia o predomínio de um 

discurso, quase generalista, que enfoca o enriquecimento do currículo lattes com 



publicações cada vez mais qualificadas por meio do sistema Qualis da Capes. Se até 

pouco tempo tal discurso era predominante no campo da pós-graduação, como o espaço 

mais fértil para a produção científica, nos últimos anos esse formato se altera em razão 

de mudanças na Capes. A partir de então, a ideologia do produtivismo acadêmico 

infiltra-se também nos diversos departamentos dos cursos de graduação, incitando 

professores a elaborar projetos de iniciação cientifica e a criar grupos de estudos e 

pesquisa como uma alternativa possível de aumentar sua produção individual. Com a 

inserção desses professores nos programas institucionais de iniciação cientifica (PIBIC) 

essa corrida pela produtividade toma corporeidade e reflete diretamente em seus alunos. 

Nessa condição alunos e professores enveredam-se no atendimento das exigências de 

produtividade, contribuindo dessa maneira para a consolidação do produtivismo 

acadêmico também no campo da graduação. 

Segundo informações especificas no sitio do CNPq, disponível em 

www.cnpq.br/programasespeciais/pib, a iniciação cientifica tem por finalidade 

“Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre estudantes de 

graduação universitária, mediante participação em projeto de pesquisa, orientados por 

pesquisador qualificado”. O CNPq, por meio do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC), concede uma determinada quota de bolsas às 

universidades e estas em contrapartida, divulga aos professores e alunos a necessidade 

de responder as demandas exigidas pelos órgãos reguladores e avaliadores da pesquisa 

no país (grifos nossos).  

O óbice da situação está no que diz respeito aos tipos de pesquisas 

valorizadas pelas agências reguladoras da produção cientifica. Uma vez concedida a 

quota de bolsas para as universidades, estas, passam a formalizar e consolidar um 

discurso que vai tomando corporeidade mediante a exploração da força de trabalho de 

alunos e professores da graduação, sem que estes percebam esse movimento. 

Essa situação demonstra claramente o que se espera a finalidade do 

programa quando diz “incentivar talentos potenciais”; primeiro que esta prerrogativa 

alimenta um tipo de indivíduo potencialmente competitivo, em que a dinâmica da atual 

fase do capitalismo mostra seus reais contornos na máxima exploração da força de 

trabalho e esta, no âmbito da educação superior, se materializa mediante as exigências 

de trabalho imaterial, cujo aspecto mais evidente é a captura da subjetividade, onde os 

sujeitos envolvidos num movimento de produção alienada, pelo cumprimento do que 

reza os preceitos do capitalismo, deixa dominar-se pelo princípio da concorrência entre 

http://www.cnpq.br/programasespeciais/pib


alunos, professores e instituições na corrida pelo produtivismo acadêmico, para garantir 

quotas de financiamento á pesquisa e a manter-se nos rankings delimitados pelas 

agências reguladoras dessa produção (grifos nossos). 

Entretanto, percebe-se paralelamente, que professores e alunos, ao 

concretizarem suas práticas universitárias, não se orientam somente pelo que indicam as 

instituições reguladoras ou avaliadoras, ainda que as mudanças nas universidades 

apresentem um movimento de coerção para o denominado produtivismo acadêmico. 

Podemos observar que mesmo num âmbito de muitas pressões, existem movimentos 

contra-hegemônicos e é nesse sentido que os sujeitos envolvidos na produção de 

pesquisas nas universidades públicas passam a viver diante de um pólo contraditório, de 

um lado atendem as demandas dessa ideologia produtivista, por razões e fatores que 

repercutem no caráter de sobrevivência financeira e de outro, vivem a expectativa do 

reconhecimento acadêmico-intelectual e para isso tendem a aceitar as condições dadas 

pela ideologia do produtivismo, mesmo que estas condições custem um alto preço à sua 

saúde, ao lazer e à família. 

A alienação desenvolvida entre professores e alunos na busca por 

maior produtividade na universidade pública, exalta o mecanismo da exploração, 

própria do modo de produção capitalista. As conseqüências dessa alienação no universo 

das universidades, no final do século XX, pode-se depreender, que leva professores e 

alunos a um ritmo de produção em que, quanto mais publicações, mais artigos 

qualificados, tanto mais ele se diminui em inteligência e se torna escravo da 

produtividade. 

O trabalho técnico-científico desenvolvido nas universidades e centros 

de pesquisa no contexto do modo de produção capitalista, passa a pertencer ao 

movimento do capital, que por sua vez transforma esse trabalho em um pêndulo, que de 

um lado pressupõe prazer e realização pessoal, com reconhecimento acadêmico, e de 

outro, legitima um processo de alienação, por meio da captura da subjetividade. Desse 

modo, conclui-se que o trabalho dos pesquisadores, na produção de ciência e tecnologia, 

são forças que pertencem ao capital e que por isso mesmo são moldadas conforme o 

movimento pendular que este dá ao trabalho, ora como criador de utilidade, ora como 

forma de apropriar-se do mecanismo da mais-valia. 

No âmbito objetivo das relações sociais, a mais-valia se esconde sob a 

ilusão de uma sociedade de vendedores de trabalho materializado, ou 

ainda, na pretensa autonomia do trabalho imaterial superqualificado 



dos professores pesquisadores (SILVA JUNIOR; PINTO E SILVA, 

2009, p.50). 

 

Há pesquisas que evidenciam que a produção científica brasileira 

acompanha os países mais ativos no mundo. Sendo assim, há um aumento considerável 

na disputa por produção. Segundo Luz (2005) a categoria produtividade é vista como 

quantidade de produção intelectual, “sobretudo bibliográfica”, de forma a conservar a 

posição de status no campo científico. Castiel (2007), também analisa o aumento da 

produção científica no Brasil com os seguintes dados: 

Na América Latina , dados recentes mostram que a  produção da 

ciência brasileira se destaca em seu crescimento de 8% na repatição 

do produto anual em termos mundiais e ocupa o 17º lugar na lista dos 

países mais ativos. Talvez mais significativo seja o fato de ocupar o 9ª 

lugar entre países os países que apresentam maior dinamismo em 

termos percentuais de crescimento ntre os anos de 1991 a 2003 

(CASTIEL, 2007, p. 3041).   

 

Na instituição universitária pode-se considerar que o espaço da pós-

graduação vem sendo o mais visualizado em termos de produção e divulgação 

cientifica, entretanto, nos últimos dez anos, podemos perceber que a graduação também 

vem sendo exigida em termos de publicações, de produtividade. Isso se dá em razão de 

um intenso movimento de cobranças na pós que recaem para a graduação no sentido de 

que professores da graduação já comecem a estimular seus alunos a vincularem-se nos 

programas de pesquisa na graduação, como exemplo aqui analisado: o caso da iniciação 

cientifica. 

A produção, quando já é comandada pelo capital, além de produzir a 

mais-valia, também produz um sistema de exploração e dominação 

geral das propriedades naturais e humanas tendo como suporte a 

ciência. Ou seja, ela realiza a apropriação através da ciência, não da 

violência e do poder pessoal, colocando o saber científico ao seu 

serviço, na espécie de capital fixo, diferentemente do escravo, que é 

apropriado pessoalmente, e não socialmente. Essa apropriação do 

conhecimento científico nada custa ao capital, o que não ocorre com o 

escravo, enquanto uma modalidade de capital fixo. A ciência se 

apresenta, perante o capital, como um “saber acumulado da 

sociedade” (“ciência experimental, ciência que se objetiva e é 

materialmente criadora”) (HIRANO, 2001, p. 12). 

 

Considerando o que fora exposto até o momento, no processo 

histórico de produção da ciência, especialmente no universo das universidades públicas, 

com base em Marx, podemos dizer que o desenvolvimento das forças produtivas 

pertence ao capital e que por isso mesmo a produção da ciência na sociedade capitalista 

constitui-se em força legitimadora e mantenedora desse modo de produção vigente. 



 

Considerações finais 

A política de ciência e tecnologia a partir dos anos de 1990 no Brasil 

tem logrado um extenso desenvolvimento, entretanto grande parte desse avanço refere-

se ao um tipo de pesquisa que evidencia os incrementos tecnológicos, visando o 

crescimento econômico do país e sua inserção nos índices de superação do 

subdesenvolvimento, no combate a pobreza.  Nesta perspectiva pode-se depreender que 

as políticas voltadas para a produção cientifica, na sociedade capitalista brasileira, 

requer de professores e alunos um tipo de trabalho, cuja essência  reforça o trabalho 

individual.  

Há que considerar que grande parte da produção científica no país é 

realizada atualmente nos programas de pós-graduação, isso se dá em virtude de 

mudanças no caráter avaliador e regulador das políticas de ciência e tecnologia no país. 

Após a Reforma do Aparelho do Estado em 1995, no Brasil, percebe-se um 

deslocamento do lugar da pesquisa na universidade. Os programas de pós-graduação 

parecem inchar a produção científica com vistas ao atendimento das agências 

reguladoras e dos editais expedidos por estas. Se por um lado o aumento da produção 

científica nesse espaço eleva os índices e rankings mundiais, por outro, leva professores 

e alunos a determinadas situações que beiram a exaustão, a problemas de saúde, e outros 

mais. 

Do movimento de produtividade intensificada quanto a publicações, 

orientações, notas e rankings, que iniciam-se desde a graduação, impera a ideologia do 

produtivismo acadêmico, que por sua vez, tende a orientar majoritariamente as práticas 

universitárias, com claros objetivos de consolidar a elitização da pesquisa, 

secundarizando o tradicional e histórico modelo de transmissão e produção do 

conhecimento nas salas de aula da graduação. 

Do que decorrem as práticas universitárias atualmente, tendo em vista 

as exigências de produtividade, pode-se relacionar que de forma muito próxima, mas 

não direta, as mudanças no capitalismo institui a universidade como instituição de 

produção e reprodução do conhecimento e para tanto, a intensificação do trabalho de 

professores e alunos, utilizando-se do processo de investigação científica, passa a ser a 

força motriz de legitimação do modelo de ciência pautada no pragmatismo, muito 

evidente nas políticas voltadas para a pesquisa no início do século XXI. 

 

Bibliografia 



BRASIL. Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Brasília, DF: Ministério da 

Administração Federal e Reforma do Estado, 1995. 

CASTIEL, Luis David; SANZ-VALERO, Javier. Entre fetichismo e sobrevivência? O artigo 

cientifico é uma mercadoria acadêmica? Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2007. 

CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã, 1996. 

HIRANO, Sedi. Política e economia como formas de dominação: o trabalho intelectual em 

Marx. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 2001. 

MANCEBO, Deise; MAUÉS, Olgaíses; CHAVES, Vera L. J.. Crise e reforma do Estado e da 

Universidade Brasileira: implicações para o trabalho docente.  EDUCAR, Curitiba, n.28, 

p.37-53. Editora UFPR, 2006. 

LYOTARD, Jean-François. A Condição Pós-Moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. 

LUZ, Madelt. Prometeu acorrentado: análise sociológica da categoria produtividade e as 

condições atuais da vida acadêmica. PHYSIS: Ver. Saúde Coletiva, Rio de janeiro, 2005. 

MARX, Karl. Manuscritos econômico-filosóficos. Edições 70. Tradução de Artur Morão, 

1964. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser e SPINK, Peter. Reforma do estado e administração pública 

gerencial. São Paulo : Fundação Getúlio Vargas Editora, 1998. 

PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Crise econômica e reforma do Estado no Brasil - para uma 

nova interpretação da América Latina. São Paulo : Editora 34, 1996. 

RIBEIRO, Gustavo F.Afinal, o que a Organização Mundial do Comércio tem a ver com a 

educação superior?  Brasileira de Política Internacional, 49 (2):137-156, 2006. 

RORTY, Richard. Verdade sem Correspondência com a Realidade. In: MAGRO, Cristina e 

PEREIRA, Antonio Marcos. (Orgs.) Pragmatismo – a filosofia da criação e da mudança. 

Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2000. 

SGUISSARDI, Valdemar. Regulação estatal versus cultura de avaliação institucional?. 

Avaliação (Campinas) [online]. 2008, vol.13, n.3, pp. 857-862. ISSN 1414-4077. 

SILVA JUNIOR, João dos Reis; PINTO E SILVA, Eduardo. O fetichismo do produtivismo 

acadêmico e a real intensificação do trabalho docente. Unicamp: Adunicamp, Ano 2, n. 3, 

maio, 2009. 

SILVA JR, J. R.; SGUISSARDI, Valdemar. O trabalho intensificado nas federais: pós-

graduação e produtivismo acadêmico. São Paulo: Xamã, 2009. 

______.Mercantilização da esfera pública e universidade: Nova Identidade Universitária e 

Trabalho Docente das IFES da região Sudeste. Relatório de pesquisa de Projeto financiado 

pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo-FAPESP, n. 2004/07559-4. 

______. Reforma do estado e da educação no Brasil de FHC. São Paulo: Xamã Editora, 

2002. 

 


