42º ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS
SPG 19 FINANÇAS E SOCIEDADE

Formação e reprodução de conhecimento científico: uma análise da formação
professores de pós-graduação em economia no Brasil

Sofia Oliveira Firmo de Albuquerque

INTRODUÇÃO
Partidos políticos, lideranças e entidades organizadas e o povo brasileiro hão
de emprestar sua colaboração para tirar o país dessa grave crise em que nos
encontramos. O diálogo é o primeiro passo para enfrentarmos os desafios para
avançar

e

garantir

a

retomada

do

crescimento.

[Primeiro discurso de Michel Temer como Presidente da República após o
Impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Data: 13/05/2016]

Em 2016, a presidente Dilma Rousseff sofreu um impeachment que deu fim a
quatorze anos de governo do Partido dos Trabalhadores. Embora a justificativa oficial
tenha sido o crime de responsabilidade cometido ao longo dos seus mandatos,
extraoficialmente prevalecia o argumento dos perigos da crise econômica emergente
(Rodrigues, 2018). O argumento da instabilidade econômica serviu de justificativa tanto
para as iniciativas voltadas para o impeachment da presidente Dilma, quanto da recusa
em tomar uma medida equivalente em relação ao seu sucessor Michel Temer.
Precisamos situar o peso do discurso da estabilidade econômica em um contexto
mais amplo. A ascensão do neoliberalismo enquanto modelo político e econômico
hegemônico deslocou as atribuições do Estado que passou a estar restrito, tanto quanto
possível, a regulação econômica. O argumento era de que o bem estar social seria
atingido se as forças do mercado pudessem funcionar como deveriam (Dardort, Laval,
2014). Em outras palavras, com o mínimo de intervenções e restrições. Empresas estatais
foram privatizadas porque a concorrência seria a chave da eficiência (Crouch, 2011). Ao
mesmo tempo, entidades paraestatais foram criadas para suprir funções que antes eram
desempenhadas pelos governos.
No âmbito do neoliberalismo, os economistas surgiram como os maiores
detentores de capital político precisamente porque eram aqueles reivindicavam – e
efetivamente detinham – legitimidade para se manifestarem sobre assuntos econômicos
(Loureiro, 1997). Portanto, se os economistas são aqueles que reivindicam legitimidade
sobre a economia e, se é economia que justifica a existência do Estado, então os
economistas desfrutam de um enorme capital político para participar de posições e
ocupar cargos na gestão governamental. Em outras palavras, é através do apelo a esta
competência específica que apenas os economistas detêm que os mesmos respaldaram a
sua posição como dirigentes políticos. Ou, de acordo com Maria Rita Loureiro, o seu

poder provém da “tendência de definir problemas políticos como econômicos” (1997,
p.5) e, neste aspecto, o impeachment da Dilma Rousseff é um exemplo.
Assim, os economistas se encontram na posição de detentores do capital
econômico sobre o qual justificam jurisdição, mas também de detentores do capital
político ao mesmo tempo em que reivindicam domínio sobre o capital científico. No
artigo sintomaticamente denominado Economic Imperialism, Lazear (2000) argumenta
que o uso de metodologias similares às utilizadas pelas ciências naturais fornece à
economia legítimo domínio acadêmico perante as demais ciências sociais. Nesse sentido,
o surgimento da Nova Sociologia Econômica é uma resposta à tentativa de reduzir o
social ao econômico, impondo metodologias quantitativas que pressupõe o agente
maximizador e utilitário como pressuposto analítico (Granovetter, 1985).
Neste artigo estamos interessados especificamente na circulação acadêmica dos
economistas. A razão para isso está no papel da universidade como formadora do habitus
do economista e nosso interesse em compreender especificamente o que o compõe.
Assim, conforme Bourdieu (1999):
Enquanto “força formadora de habitus”, a escola propicia aos que se
encontram direta ou indiretamente submetidos à sua influência, não tanto
esquemas de pensamento particulares e particularizados, mas uma disposição
geral geradora de esquemas particulares capazes de serem aplicados em
campos diferentes do pensamento e da ação, aos quais pode-se dar o nome de
habitus cultivado. (Grifo pelo autor. p.211)

A escola, de acordo com o autor, “não fornece apenas indicações, mas também
define itinerários, ou seja, no sentido primeiro, métodos e programas de pensamento”
(1999, p.214). Especificamente, qual a origem e no que consistem estes métodos e
programas de pensamento que os economistas aprendem e replicam nos campos da
economia, política e tentam, com resistência, ampliar às demais ciências sociais?
Neste artigo, procuraremos definir empiricamente as conexões entre os
professores brasileiros dos programas de Pós-Graduação em Economia vinculados a
Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC) com centros
de pesquisa brasileiros e estrangeiros no que tange à sua formação profissional.
Frente a uma ciência econômica internacionalizada de acordo com o modelo
americano (Fourcade, 2006), qual é a reação dos docentes brasileiros a esta estrutura

global de hierarquização do poder intelectual? Em nível nacional, uma formação
internacionalizada funcionaria como capital simbólico para o acesso a programas de pósgraduação de prestígio? Estes mesmos programas de pós-graduação de prestígio são
necessariamente os mais procurados para formação pelos docentes brasileiros, ou o seu
prestígio está relacionado à capacidade de inserção em outros campos, tais como
mercado e cargos na gestão governamental?
Este trabalho está organizado da seguinte forma: em um primeiro momento,
discutiremos a internacionalização das ciências econômicas e as suas implicações na
institucionalização

das

pós-graduações

brasileiras

na

área;

posteriormente,

apresentaremos o conjunto de referências teóricas e metodológicas que serão acionadas
para a interpretação dos dados; por fim, apresentaremos e discutiremos os dados
levantados sobre os fluxos de doutoramento dos docentes vinculados aos programas nota
3, 6 e 7 – nota atribuída de acordo com a última avaliação da CAPES.

ECONOMIA: UMA CIÊNCIA INTERNACIONAL

As ciências econômicas são amplamente internacionalizadas em comparação com
as demais ciências sociais (Fourcade, 2008). Essa internacionalização, de acordo com
Marion Fourcade (2006), seria caracterizada por uma globalização crescente da
disciplina, definida por dinâmicas de difusão de conhecimentos e técnicas relativamente
homogêneas a partir do centro do sistema, ou seja, dos Estados Unidos. Assim, de acordo
com a autora:
(...) três fatores são críticos para a institucionalização da economia em escala
global: (1) o estabelecimento de uma retórica amplamente universalista na
ciência econômica, (2) a transformação do conhecimento econômico em
tecnologia de poder político e burocrático, e (3) a existência de ligações
transnacionais dominadas pelos Estados Unidos1. (Fourcade, 2006, p. 156)

Segundo Pierre Bourdieu (1999), podemos definir a internacionalização de uma
disciplina através da disseminação de um corpo comum e consensual de categorias,
métodos e programas de pensamento que tornam possíveis os diálogos entre
1
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pesquisadores de diversas áreas do globo em torno de agendas de pesquisa relativamente
comuns. O discurso da educação internacionalizada funciona como uma ferramenta
política de divulgação de uma concepção particular da realidade que é aceita pela
comunidade científica como uma verdade universal.
Críticos ao conceito de globalização, Bourdieu e Wacquant (1999) afirmam que a
sua generalização é um artifício americano para, através de livros, jornais acadêmicos,
organismos internacionais, etc., universalizarem suas categorias e a sua posição de poder
como consequência natural da organização geopolítica contemporânea. Em um senso
mais amplo, a internacionalização da economia tal como caracterizada neste trabalho
pode ser explicada pelo conceito de imperialismo cultural elaborado pelos autores na
obra On the Cunning of Imperialist Reason (1999). De acordo com eles “o imperialismo
cultural repousa sobre o poder de universalizar os particularismos ligados a uma tradição
histórica singular, fazendo com que não sejam reconhecidos como tal”2 (p.41).
Portanto, para discutir internacionalização da ciência, consideraremos o jogo de
influências que localiza diferentes universidades e centros de pesquisa desigualmente
como produtores e receptores de conhecimento científico e que, por sua vez, permitiu a
consolidação

de

um escopo

relativamente

homogêneo

de

saberes.

Para

o

desenvolvimento desta pesquisa partimos do pressuposto que a formação acadêmica em
ciências econômicas no Brasil está, em grande medida, ancorada em referências externas.
Ao patrocinar diretrizes institucionais, ela reproduz modelos econômicos que não tiveram
a sua gênese na realidade em questão (Chang, 2004).
Afirmar que a existência de uma difusão do conhecimento e técnicas econômicas
que, a partir de um centro, constrói consenso em torno de questões, métodos e agendas de
pesquisa não significa partir da premissa que estes mesmos conhecimento e técnicas são
apropriados integralmente pelos países periféricos. Ou seja, dizer que existem centros
produtores do conhecimento não nega ou inviabiliza, de forma alguma, que as periferias
sejam caracterizadas apenas como receptoras, pois não o são (Beigel, 2013). Estas
periferias – e o Brasil em particular – estão inseridas no circuito acadêmico internacional
e, a partir dele, apropriam e criam formas específicas de saber econômico.
A periferia não é uma condição simples ou estática. A riqueza da sua análise
consiste em definir como as regras do centro são readaptadas e resignificadas pelos
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agrupamentos locais. Mais especificamente, trata-se de estabelecer como as elites
internas acionam a internacionalização, isto é, americanização, como elemento de
distinção para a seleção dos profissionais mais bem qualificados para a inserção no
circuito internacional hegemônico, mas em posição periférica. Essa qualificação seria
atribuída ao domínio da língua, às redes construídas durante e a partir da ida ao exterior
para qualificação profissional e acadêmica e o modelo ocidental de educação (Bauder,
2015).

CIÊNCIA ECONÔMICA BRASILEIRA
O início das pós-graduações em ciências econômicas no Brasil foi tardio e envolveu o
investimento das agências norte-americanas através dos acordos feitos com o Ministério
da Educação (Loureiro, 2006), o que configura o processo de institucionalização dos
programas de pós-graduação na área como tendo características periféricas. Em um
artigo publicado em 1966, Simonsen apresentou um conjunto de diretrizes para a
implantação dos cursos de pós-graduação. Para ele, estes deveriam ser responsáveis por
amenizar as discrepâncias da graduação que, naquele momento, era "tão superabundante
em quantidade quando deficiente em qualidade" (p.19). Por este motivo, Loureiro (2006)
afirma que uma importante parcela da formação do economista não ocorria dentro das
universidades, mas no mercado de trabalho, em instituições de pesquisa, organismos
internacionais e órgãos governamentais.
O investimento feito através de recursos externos, assim como a estruturação
guiada por entidades internacionais, foi fundamental para deslocar a capacitação para o
espaço universitário. Até o final da década de 1960, quem desejava complementar a
formação básica deveria estudar de maneira autodidata ou em universidades no exterior
(Simonsen, 1966). A estratégia da Fundação Ford de envio de estudantes brasileiros para
os Estados Unidos e recebimento de profissionais estrangeiros modelou a primeira
geração de professores que daria aula nas pós-graduações brasileiras e corroborou para
dar ao ensino local caráter internacional3 (Miceli,1993).

3

Em 1993 foi lançado o livro A Fundação Ford no Brasil, organizado por Sérgio Miceli. O livro é
composto por uma coletânea de textos apresentados no seminário comemorativo dos trinta anos de atuação
da fundação no país. Nele, o autor escreve: “(...) o principal artigo veiculado através das dotações era a
sabedoria e técnica norte-americanas. A maioria dos contratos previa recursos substanciais tanto para o
treinamento nos Estados Unidos como para a vinda de professores e consultores norte-americanos” (p.42).

É importante considerar a importância da influência deste período inicial da pesquisa
brasileira nos moldes como é formulada atualmente quando temos em vista que os
primeiros programas de mestrado na área foram criados em 1961 – na Universidade
Federal de Viçosa e na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. O primeiro
doutorado, por sua vez, foi criado em 1972 na Universidade Federal de Viçosa. São
apenas 46 anos de doutorado em economia e, com uma história tão curta, não podemos
desconsiderar a sua institucionalização recente no tratamento dos dados da circulação dos
docentes da área, docentes estes contemporâneos à primeira geração de pesquisadores
acadêmicos.
Até este momento, este artigo parte de dois postulados diferentes, ambos estruturais:
a ciência econômica é internacionalizada e, dentro desse modelo de internacionalização,
a economia brasileira ocupa posição periférica. Isso, no entanto, nos diz muito pouco a
respeito da relação entre os agentes do campo intelectual, assim como das suas disputas e
dos significados que eles atribuem, a partir de suas posições específicas, ao elemento
internacional que caracterizamos nesta pesquisa. Temos poucos indicativos sobre como,
a partir dessas dinâmicas geopolíticas que reorganizam o mundo em centros e periferias
do conhecimento, os docentes brasileiros criam novos sistemas de estratificação em torno
das noções de excelência e prestígio.

ABORDAGENS TEÓRICO-METODOLÓGICAS
Estamos trabalhando com problemas que, embora de natureza distintas –
estrutural e simbólica -, estão vinculados em torno da mesma questão: as dinâmicas de
formação e circulação acadêmica dos docentes em economia no Brasil. Por essa razão,
organizaremos o nosso trabalho a partir da concepção teórico-metodológica de Marion
Fourcade (2007). Apesar de aplicada à sociologia dos mercados, entendemos que esta
concepção ajudará a construir um panorama integral sobre o objeto desta pesquisa:

O que é sociologicamente importante sobre mercados: as redes sociais que o
sustentam, os sistemas de posições sociais que o organizam, o processo de
institucionalização que o estabiliza, e as técnicas de performatividade que
permitem a sua existência4 (Fourcade, 2007, 1015).
4
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Nesta seção do artigo, discutiremos os aspectos performativos da ciência
econômica brasileira, assim como, nessa sequência, a importância da análise de redes
sociais, da consideração do processo de institucionalização da disciplina no Brasil e das
dinâmicas de poder disputadas pelos agentes do campo.

Performatividade
Sobre o último elemento elencado por Fourcade, Michel Callon (1998) argumenta
que as ciências econômicas têm um enorme potencial de interferência nas realidades que
analisam. Através do conceito de performatividade, o autor indica que as tecnologias
econômicas não apenas descrevem o mundo das trocas, mas o modelam e redefinem.
Assim, o impacto na realidade não seria apenas uma consequência não prevista das
análises feitas pelos profissionais da área, mas um objetivo previsto.
O conceito de performatividade aproxima a pesquisa sobre o mercado daquela
sobre a academia ao defender que existe um nexo causal entre as ferramentas e técnicas
criadas por intelectuais e o seu potencial de criação e alteração da realidade econômica.
Com o suporte desse conceito, poderemos questionar se os critérios de atribuição de
excelência dos programas de pós-graduação melhor conceituados pela CAPES
extrapolam a qualidade econômica para encontrar respaldo dentro do mercado de
trabalho e das agências governamentais.
Ao identificarmos uma discordância entre os programas de pós-graduação
centrais e os programas de pós-graduação de prestígio, partimos da hipótese de que a
qualidade seria medida não apenas pelo seu impacto dentro da esfera acadêmica, mas
também através das relações que o corpo docente e discente estabelece com o mercado e
em cargos políticos. Portanto, uma das medidas de qualidade seria avaliada pelo impacto
dos programas de pós-graduação em economia nas esferas econômicas propriamente
ditas.
Análise de Redes – Instrumental Teórico
De acordo com Granovetter, o mérito da análise de redes reside no seu potencial
de conciliar fenômenos macro e micro em um único modelo estrutural (2001). Em outros
termos, a análise de redes permite com que vejamos, empiricamente, as inter-relações
entre níveis estruturais distintos sem que precisemos, por exemplo, distinguir
analiticamente o local do global.

Assim, no âmbito desta pesquisa, as redes criadas permitem com que
visualizemos as maneiras através das quais diversos perfis de programas se estruturam
em termos de relações de capacitação profissional. Isso significa dizer que existe uma
disposição estrutural que permite com diferentes programas ocupem diferentes graus de
centralidades na formação de quadros docentes brasileiros.
No que se refere a essa pesquisa em específico, a rede permite rastrear conexões
entre entidades de ensino superior e mostrar padrões. Além disso, permite mostrar a
centralidade de determinados programas de pós-graduação na formação de docentes
brasileiros. Mas a rede por si só, como conjunto de links entre nódulos, está desprovida
de significados e das interpretações de cada um desses nódulos sobre as relações que
estabelecem com os demais. Não responde, inclusive, as perguntas fundamentais que
deram origem a esta pesquisa. Ao organizarmos as redes por agrupamentos selecionados
de acordo com a classificação da CAPES, por que os programas de prestígio ocupam
necessariamente posições centrais na formação de docentes dos programas de menor
prestígio?

A Institucionalização das Ciências Econômicas
A internacionalização, caracterizada especificamente como a formação em
universidades norte-americanas e, em menor grau, inglesas, forneceria aos docentes
brasileiros um elemento de distinção na contratação em universidades de excelência
brasileiras, definidas nesta pesquisa como aquelas que receberam nota 7 e 6 na última
avaliação da CAPES. Contudo, a explicação das causas do fenômeno não está na própria
rede que o demonstra, mas no processo de institucionalização da disciplina no Brasil e no
mundo (Fourcade, 2009).
Assim, ao contrário de uma análise puramente estrutural, não vemos as redes de
formação dos programas nota 7 e 6 construídas nesta pesquisa como “refletindo relações
estruturais fundamentais – isto é, diferenças padronizadas com os tipos nos quais eles
estão vinculados” (Wellman, 1983, p.167), mas como refletindo relações estruturais
historicamente concebidas, institucionalmente ratificadas e politicamente disputadas.
Isso explicaria, ainda, o porquê do padrão de doutoramento dos programas nota 3
ser praticamente o inverso dos programas de prestígio. Em outros termos, são compostos
por docentes que se doutoraram em universidades brasileiras. Mas não explica a ausência
de centralidade dos programas de excelência na formação corpos docentes dos programas

nota 3. A razão para tanto é que centralidade não se confunde com prestígio. Enquanto o
primeiro elemento é derivado da análise de redes, o segundo depende de variáveis
simbólicas e políticas.

Posições Sociais e Disputas de Poder
Como um sistema de relações objetivas entre posições já conquistadas (em
lutas anteriores), o capital científico é o lugar de lutas competitivas, no qual o
assunto específico delimitado é o monopólio pela autoridade científica,
definida inseparavelmente pela capacidade técnica e poder social, ou para
colocar de outra maneira, o monopólio da competência científica, no sentido
do reconhecimento social da capacidade de falar e agir legitimamente ( de uma
forma autorizada e autoritária) em assuntos científicos 5. (Bourdieu, 1975, p.
19, grifos do autor).

O aparato teórico bourdieusiano permite com que entendamos o porquê de
centralidade não ser sinônimo ou, ainda, de não se confundir com prestígio. A
centralidade na rede diz respeito à quantidade de relações que um nódulo (entendido aqui
como uma universidade) estabelece com o conjunto das demais universidades. As
universidades que ocupam posições centrais na formação de corpos docentes de outras
universidades são aquelas que mais formam professores dentre o total do agrupamento
destas universidades.
Por outro lado, o prestígio é derivado da autoridade científica (Bourdieu, 1975),
ou seja, da capacidade que certos agrupamentos de universidade possuem em definir os
próprios atributos como competências. Assim, o prestígio deriva “das lutas pela
imposição do princípio de hierarquização legitimo que divide os que pertencem dos que
não pertencem”6 (Bourdieu, 2008, p.104-105).
O referencial de excelência, no que tange aos doutorados em economia, para os
programas de pós-graduação em economia brasileiros de prestígio, de acordo com os
dados que exporemos adiante, não estão situados dentre os programas de pós-graduação
brasileiros em questão. Os parâmetros de formação para a integração nos corpos docentes
de uma universidade de prestígio estão vinculados à aquisição de capital internacional em
5
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universidades estrangeiras – sobretudo americanas. Isso significa que a formação em uma
universidade brasileira não se enquadra como um critério para a ocupação em cargos de
programas de pós-graduação bem conceituados, embora esta formação tenha sido
concluída em uma universidade nacional de prestígio.

COLETA E TRATAMENTO DOS DADOS
A Associação Nacional de Centros de Pós-Graduação em Economia (ANPEC) foi
criada em 1973 com o propósito de promover a conexão entre os recém-criados centros
de Pós-Graduação, montados com apoio financeiro e institucional da Fundação Ford.
Como mostram Fernández e Suprinyak (2015), a principal associação voltada para a
atividade acadêmica nas ciências econômicas brasileiras exerce sua centralidade de
maneira bastante peculiar. Ao contrário das demais associações de pesquisa das ciências
sociais, a ANPEC exerce a função de definição e legitimação do conhecimento na área
através de dois principais mecanismos. O primeiro deles é o encontro anual, que
estabelece os padrões de excelência. O segundo, o exame unificado, que submete todos
os estudantes que desejam cursar a pós-graduação e, portanto, a própria pós-graduação, a
este mesmo critério de qualidade.
Considerando a importância da ANPEC na definição do que é saber econômico
no Brasil, criamos um banco de dados com os currículos Lattes de todos os professores
dos Programas de Pós-Graduação em economia que utilizam o exame unificado da
ANPEC como critério de seleção do seu corpo discente. Para fins desta pesquisa, nos
limitaremos ao quadro de professores permanentes em cada programa. Dessa forma,
descartamos da análise os professores visitantes e colaboradores. A listagem de
professores por programa de pós-graduação foi levantada manualmente no dia
12/03/2018. No dia 02/04/2018 baixamos todos os currículos dos professores dos
programas de pós-graduação que serão utilizados neste trabalho. Qualquer variação no
corpo docente que tenha ocorrido durante este período será desconsiderada, uma vez que
terá pouca relevância para o resultado final da análise.
Por se tratar por uma pesquisa em desenvolvimento, selecionamos para análise os
docentes dos programas de pós-graduação que, na última avaliação da CAPES recebera
nota 7 (FGV-RJ, FGV-SP, PUC-RJ, USP), nota 6 (UCB, UFF, UFMG, UFRJ, UNB,
UNICAMP) e nota 3 (ME-UFAL, PPE-UERN, PPE-UFG, PPEA-UFOP, PPED-

UNIFESP, PPE-UEL, PPE&D-UFSM, PPGEC-UFSCAR, PPGECO-UFRN, PPGEMarFURG, PUC-SP, Unioeste). Ou seja, trabalhamos com 22 dos 57 programas da área
vinculados à ANPEC. Também analisaremos apenas os doutorados concluídos pelos
docentes de cada universidade. Não consideramos nos nossos dados os docentes em que
os currículos Lattes não puderam ser rastreados, tampouco aqueles que não indicam
terem concluído doutorado em seus currículos. Os doutorados são contatos por
quantidade total. Assim, se um docente, por exemplo, concluiu dois doutorados em
universidades diferentes, estes dois doutorados aparecerão nos dados da mesma forma
que apareceriam se dois docentes tivessem concluído um doutorado cada.
Através do software de análise de redes Gephi relacionamos as universidades em
que os docentes estão vinculados com aquelas em que concluíram as suas pósgraduações. Os nódulos no Gephi representam àqueles indivíduos que queremos
relacionar e as arestas as relações estabelecidas entre eles. Em outras palavras, os nódulos
são as universidades e as arestas são medidas pela quantidade de idas ou vindas destas
universidades no quesito doutoramento.
De forma a tornar os gráficos de rede mais didáticos, organizamos as cores das
letras por “grau de saída” no Gephi. Esta ferramenta permite com que organizemos os
dados considerando os nódulos (entendidos como universidades) que mais exportam
relações. O grau de saída permite que visualizemos com mais clareza os programas nota
7, 6 ou 3 que estamos investigando, e que estão em rosa nos grafos. Os demais
programas de pós-graduação estão em azul.
O tamanho da letra, por sua vez, está organizado de acordo com o “grau de
entrada”. Ou seja, quanto maior a letra da fonte no gráfico, mais este recebeu os docentes
das universidades analisadas para que estes fizessem seus doutorados. Organizamos,
ainda, as estatísticas de “grau de entrada” formadas pelo Gephi em tabelas de barra do
Excel para que possamos ver com mais clareza o peso de cada universidade na formação
dos docentes das universidades pesquisadas.

ANÁLISE DE REDES DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
ECONOMIA
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Os gráficos a seguir descrevem a internacionalização dos programas de pósgraduação em economia nota sete. Antes de prosseguirmos com a análise dos dados,
contudo, precisamos fazer uma ressalva sobre as características deste agrupamento
específico. Todas as universidades que o compõem estarem localizadas no Rio de Janeiro
ou em São Paulo. Além disso, maioria das mesmas é privada, apesar deste segmento
específico representar cerca de 12% do montante de universidades de pós-graduação em
economia vinculadas à ANPEC.
Para o tratamento dos dados, consideramos a quantidade total de graduações,
mestrados e doutorados. Assim, docentes com duas formações por modalidade tiveram
essa formação contabilizada tal qual seria se esta fosse correspondente a dois docentes
com uma formação por modalidade cada. O nosso objetivo é situar o perfil da
internacionalização da área, definida pelo relatório de área como bem-sucedida, em
termos práticos. Devido à especial relevância do Reino Unido na formação dos docentes
da área, situamos este país em uma categoria a parte da Europa.
A partir dos gráficos a seguir queremos responder a seguinte pergunta: em que
país os docentes dos programas analisados se formaram?

Algumas informações podem ser diretamente depreendidas dos gráficos
apresentados. Em primeiro lugar, a maioria dos docentes se graduou no Brasil. Em
segundo lugar, quanto maior o grau de especialização, maior a quantidade de docentes
que buscou capacitação acadêmica e profissional no exterior. Em terceiro lugar, exterior
é definido essencialmente como Estados Unidos e Reino Unido, sendo os Estados Unidos
o destino mais procurado pela maioria dos docentes de todos os programas de pósgraduação nota 7 em economia. Em todos os casos, mais da metade dos docentes deste
segmento de programas escolheram este país como destino para a conclusão dos seus
doutorados.
Podemos ainda ressaltar a ausência total de formações na Europa dentre os
docentes da FGV-RJ, PUC-RJ e USP. Na FGV-SP as formações no continente - com
exceção do Reino Unido – correspondem a cerca de 6% dos mestrados e a 8% do número
total de doutorados dos seus docentes. Estes dados indicam que o Velho Mundo, ao
menos no que se refere às ciências econômicas, deixou de ser o centro principal de
capacitação da elite intelectual brasileira.

Através da rede feita com o programa Gephi, é possível identificar quais são as
universidades centrais no universo de maior prestígio na economia. Estes dados são
corroborados pelo gráfico a seguir, que mostra a organização das universidades a partir
da quantidade total de docentes dos programas nota 7 da área. Como podemos ver, a USP
é a universidade que mais forma docente, seguida da FGV-SP, de quatro universidades
americanas e uma inglesa: Chicago University, University of California System,
University of Illinois System, Princeton University e London School of Economics.

A partir destas informações, percebemos que a maioria dos docentes do
agrupamento de programas de pós-graduação de maior prestígio não concluíram seus
doutorados no Brasil.
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Os gráficos a seguir descrevem a dispersão dos docentes dos programas de pósgraduação nota 6 por país, contadas por quantidade total de formações por programa em
cada estágio específico da especialização acadêmica – graduação, mestrado e doutorado.
Assim como para os programas nota sete, o critério internacionalização também é
aplicado ao seguimento de programas que analisaremos a seguir. Mas, como podemos
ver, a internacionalização dos docentes é menos intensa do que no caso dos programas
nota sete, apesar de mais diversificada.
Regionalmente, as universidades desse agrupamento estão restritas ao sudeste e
ao centro-oeste. Apenas a Universidade Católica de Brasília é privada.

Entre todos os programas deste agrupamento, a UNB é a que tem maior taxa de
internacionalização no doutorado: 55,81% dos seus docentes o concluíram no exterior,
sendo 32,56% apenas nos Estados Unidos. Contudo, esta é a única universidade que tem,
em algum estágio da formação, uma taxa maior de docentes que a concluíram no exterior
do que no Brasil, o que indica um padrão bem diferente das universidades nota sete da
CAPES.
Apesar de não podermos falar que existe efetiva e ampla diversificação em locais
de formação dentre os programas nota 6, a proporção de formados nos Estados Unidos
dentre os formados no exterior é menor entre esse agrupamento. Na UNICAMP, por
exemplo, não houve nenhum doutorado nos Estados Unidos, contra cerca de 9% dos
doutorados no Reino Unido. Ainda sobre a UNICAMP, cerca de 90% dos doutorados
foram concluídos no Brasil, o que representa a maior taxa de títulos nacionais dentre
todos os doutorados dos programas nota seis e nota sete.
Além disso, nenhum docente da UFF concluiu alguma etapa da sua formação nos
Estados Unidos. Na UFRJ, ainda, os doutorados nos Estados Unidos (6,90%) perdem em

quantidade para os doutorados concluídos no Reino Unido (9,20%) e no restante da
Europa (10,34%).
As peculiaridades do subagrupamento formado pela UNICAMP, UFRJ e UFF
não se restringem aos seus docentes estarem menos inseridos no circuito americano no
que se refere às etapas de formação consideradas. Conforme podemos ver no grafo a
seguir, existe uma relação fortíssima entre essas universidades, o que indica que cada
uma delas formou uma considerável parte dos docentes da outra:

Apesar das universidades americanas e inglesas formarem menor proporção dos
docentes dos programas nota 6, os programas de maior centralidade na rede dos fluxos de
doutorado estão localizadas nos Estados Unidos e no Reino Unido.

Dentre as universidades nota sete, a USP é aquela que mais forma docentes do
grupo de programas nota 6, ocupando a 6ª posição dentre o total de formações do grupo.
Por sua vez, PUC-RJ ocupa a 8º posição, logo após a University of Cambridge. A FGVRJ está em 13º lugar em termos de formações totais, seguida da FGV-SP, em 21º. A
UCB, por sua vez, só formou um docente do grupo de docentes dos programas de pósgraduação nota sete.
Estes dados mostram que, embora as universidades nota sete façam parte do
grupo de universidades de maior prestígio na área, este prestígio não se converte em
centralidade. Ou seja, estas não foram, com exceção das USP, as universidades mais
procuradas pelos docentes dos programas de pós-graduação nota seis para a conclusão
dos seus doutorados. Na sua maioria, os doutorados foram concluídos nas próprias
universidades do grupo ou no exterior.
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Os programas de pós-graduação nota três são aqueles que receberem a nota
mínima para se manter em funcionamento. Em outros termos, ocupam o polo oposto na
escala de prestígio do total dos programas de pós-graduação. Conforme demonstram os
gráficos a seguir, estes programas são compostos, na sua maioria, por docentes que
construíram a sua trajetória acadêmica integralmente no Brasil.

De um total de doze programas de pós-graduação em economia nota 3, oito
programas estão desprovidos de docentes doutorados no exterior (UFRN, UFSM,
UFSCAR, UEL, UFAL, UERN, UNIFESP, UNIOESTE). A análise de redes permite
com que vejamos exatamente as universidades escolhidas pelos docentes do agrupamento
nota 3:

A USP é a maior formadora de docentes dos programas de pós-graduação nota
3. Isso indica que esta é a universidade, dentre todos os agrupamentos considerados nesta
pesquisa, com maior centralidade na formação de doutores. Dentre as universidades nota
7 na CAPES, é a quinta em formação de doutores do agrupamento de programas nota 3,
enquanto a FGV-SP está em 11º. A FGV-RJ não formou nenhum doutor deste
agrupamento de universidades.

Entre os programas de pós-graduação nota três parece haver uma centralidade de
universidades locais na formação dos seus docentes. Assim, a universidade com maior
centralidade para a Universidade Federal de Ouro Preto é a Universidade Federal de
Minas gerais. Seguindo a mesma lógica, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul
tem maior centralidade para a Universidade Federal de Santa Maria e para a
Universidade Federal do Rio Grande.

CONCLUSÃO
Este artigo é resultado de uma pesquisa em desenvolvimento. Portanto, os dados
coletados ainda estão em processo de análise e tratamento. Por essa razão, fizemos um
recorte dos programas de pós-graduação em economia situados em dois níveis diferentes.
Os programas nota 7 e 6 seriam, de acordo com o critério CAPES, os de maior prestígio e
excelência na área. Os programas nota 3, por outro lado, seriam aqueles que cumprem os
requisitos mínimos para permanecerem em funcionamento.
Sendo a internacionalização acionada como critério de excelência, nosso objetivo
neste artigo foi situar o que ela significa do ponto de vista da formação de docentes ao
mostrar exatamente em que universidades concluíram seus doutorados. Mostramos que
os programas mais qualificados tem um perfil de formação muito mais americanizado do
que os demais programas de pós-graduação.

Além disso, os dados indicaram que os programas mais bem conceituados não são
necessariamente os programas que mais formam docentes de programas de pósgraduação, o que levanta a hipótese – a ser trabalhada no desenvolvimento futuro dessa
pesquisa - de que a qualidade pode ser definida também pela inserção dos corpos
docentes no mercado de trabalho e em postos governamentais.
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