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RESUMO 

 

No Brasil, a pós-graduação stricto sensu foi instituída formalmente em 1965, com objetivo de 

formar professores de nível superior, cientistas e outros quadros técnico-administrativos 

importantes para o desenvolvimento do país. Embora a pós-graduação tenha, ao longo dos 

anos, incorporado outros objetivos, a formação de professores e de cientistas permanece como 

sua principal finalidade. Desde 1976, a CAPES avalia periodicamente os cursos de mestrado e 

doutorado existentes no país, com vistas a certificar a qualidade desses cursos e gerar dados 

que orientem a distribuição de recursos entre eles. Por meio dessa avaliação os programas são 

ranqueados e recebem, atualmente, notas de 1 a 7; as notas mais altas, 6 e 7, são atribuídas 

exclusivamente aos programas de excelência. O “sucesso” e a “qualidade” atuais da pós-

graduação nacional são frequentemente creditados a essa sistemática avaliativa. Tendo no 

horizonte esses aspectos (i.e., os objetivos da pós-graduação e os objetivos da avaliação 

conduzida pela CAPES), este estudo teve por finalidade avaliar a formação científico-docente 

de alunos matriculados em programas nota 7 do estado de São Paulo. Para tanto, 10 

doutorandos foram submetidos a uma avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente e o fazer científico; nessa avaliação, buscou-se identificar se, 

como e em que medida os comportamentos de interesse foram aprendidos. Informações sobre 

a relação orientador-orientando, os cortes orçamentários na área de C&T, o crescimento de 

práticas negacionistas e anticientíficas e a influência desses fenômenos sobre a formação 

científico-docente também foram coletadas. Esses dados, obtidos por meio de entrevistas 

semiestruturadas, foram transcritos e submetidos à interpretação analítico-comportamental. A 

análise dos dados sugere que a formação científico-docente a que os participantes tiveram 



 

 

acesso é falha e deficiente. Os participantes não foram expostos a contingências de ensino do 

fazer docente e do fazer científico, mas foram expostos diretamente a contingências do fazer 

docente e do fazer científico. O contexto de aprendizagem prioritário do fazer docente foram 

os estágios supervisionados em docência e, do fazer científico, a relação orientador-

orientando. Os comportamentos que tipificam o fazer docente foram aprendidos, 

principalmente, por meio de imitação e, os que caracterizam o fazer científico, via regras e 

reforçamento diferencial. Os dados também indicam que o grau de aprendizagem dos 

participantes em relação aos comportamentos avaliados é baixo, o que sinaliza que as 

contingências a que eles foram expostos tiveram baixa efetividade em favorecer as 

aprendizagens devidas. Em síntese, sendo alunos de programas de excelência, os respondentes 

não tiveram acesso a uma formação excelente; dessa forma, os dados sugerem que a 

sistemática de avaliação dos programas não é capaz de avaliar, satisfatoriamente, a formação 

ofertada nesses espaços. Quanto à relação orientador-orientando, embora os participantes 

tenham avaliado positivamente a relação com seus respectivos orientadores, as informações 

coletadas evidenciam os efeitos da desprofissionalização da orientação acadêmica. Outrossim, 

os dados também indicam os efeitos deletérios que a crise orçamentária da ciência brasileira e 

a expansão do negacionismo científico e da anticiência têm sobre a formação stricto sensu.  

 

Palavras-chave: formação científica; formação docente; programas de pós-graduação de 

excelência; psicologia da ciência; análise do comportamento. 
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ABSTRACT 

 

In Brazil, the stricto sensu postgraduate course was formally instituted in 1965, with the 

objective of training higher education professors, scientists and other technical-administrative 

staff important for the country’s development. Although the postgraduate degree has, over the 

years, assumed other objectives, the training of professors and scientists remains its main 

purpose. Since 1976, CAPES periodically evaluates the master and doctoral courses existing 

in the country, with a view to certifying the quality of these courses and generating data that 

guide the distribution of resources among them. Through this evaluation, programs are ranked 

and currently receive grades from 1 to 7; the highest grades, 6 and 7, are awarded exclusively 

to programs of excellence. The current “success” and “quality” of national postgraduate 

degree are often credited to this evaluation system. With these aspects on the horizon (i.e., the 

objectives of the postgraduate course and the objectives of the evaluation conducted by 

CAPES), this study aimed to evaluate the scientific-teacher training of students enrolled in 

programs of excellence in the state of São Paulo (i.e., programs that received grade 7 in the 

last CAPES evaluation). To this end, 10 doctoral students underwent a behavioral assessment 

of the behaviors that characterize teaching practice and scientific practice; in this evaluation, 

we sought to identify if, how and to what extent the behaviors of interest were learned. 

Information on the mentor-student relationship, budget cuts in the area of S&T, the growth of 

denialist and antiscientific practices and the influence of these phenomena on scientific-

teacher training were also collected. These data, obtained through semi-structured interviews, 

were transcribed and submitted to behavior-analytic interpretation. Data analysis suggests that 

the scientific-teacher training to which the participants had access is flawed and deficient. 



 

 

Participants were not taught to teach or produce scientific knowledge but were directly 

exposed to contingencies of teaching practice and scientific practice. The priority learning 

context of the teaching practice was the supervised teaching internship and, of the scientific 

practice, the mentor-student relationship. The behaviors that typify the teaching practice were 

learned, mainly, through imitation and, those that characterize the scientific practice, through 

rules and differential reinforcement. The data also indicate that the participants’ degree of 

learning in relation to the evaluated behaviors is low, which indicates that the contingencies to 

which they were exposed had low effectiveness in favoring the proper learning. In summary, 

being students of excellent programs, the respondents did not have access to excellent 

training; thus, the data suggest that the postgraduate degree evaluation system is not capable 

of satisfactorily evaluating the training offered in these spaces. As for the mentor-student 

relationship, although the participants have positively evaluated the relationship with their 

respective professors, the information collected shows the effects of the deprofessionalization 

of academic guidance. Furthermore, the data also indicate the deleterious effects that the 

budget crisis of Brazilian science and the expansion of scientific denialism and antiscience 

have on stricto sensu training. 

 

Keywords: scientific training; teacher training; postgraduate programs of excellence; 

psychology of science; behavior analysis. 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Conta Hans Christian Andersen que, em um passado longínquo, havia um rei muito 

vaidoso e preocupado com suas vestimentas. Um dia, dois espertalhões chegaram ao reino e, 

apresentando-se como tecelões, afirmaram ao rei que eram capazes de produzir um tecido 

belo e mágico, que era visível apenas para os suficientemente bons e inteligentes. O rei logo 

contratou os falsos tecelões e solicitou a confecção de um traje com esse tecido especial. Os 

espertalhões aceitaram a oferta, montaram os teares e começaram a trabalhar com afinco. 

Acontece que não havia tecido mágico algum. Todos os que visitavam os teares não viam 

nada sendo produzido, mas não ousavam dizê-lo, temendo serem taxados de tolos ou 

estúpidos. O próprio rei visitou os teares e, mesmo sem ver nada, elogiou a beleza do tecido. 

Quando o traje ficou pronto, os falsos tecelões fingiram vestir o rei e este fingiu ver e gostar 

da nova vestimenta. Ávido por exibir seu novo traje e confiante da sua beleza, o rei saiu em 

procissão pelo reino. As pessoas, sabendo das propriedades mágicas do tecido, também 

elogiaram a nova roupa de rei, mesmo sem ver roupa alguma. Ninguém ousava dizer que não 

via nada, até que uma criança gritou: “o rei está nu!”. O pai tentou rapidamente desdizer a 

criança, mas a verdade correu entre os presentes. Nesse momento, conta Andersen, todos 

perceberam que foram enganados, inclusive o rei. Sendo vaidoso como era, no entanto, o rei 

continuou em procissão.  

O breve relato é um resumo do conto A roupa nova do imperador, publicado no século 

XIX por Andersen (1805-1875). Sua menção aqui se justifica pela natureza dos resultados 

obtidos nesta investigação: como o(a) leitor(a) verá, a formação ofertada em programas de 

excelência e o atual modelo de avaliação dos programas de pós-graduação estão nus.  

Vale lembrar que a pós-graduação stricto sensu foi instituída no Brasil em 1965 e que, 

desde a sua criação, assume como finalidade primária a formação de professores de nível 

superior e de cientistas (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). Em 1976, a Coordenação de 
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) passou a submeter os programas de 

pós-graduação a avaliações periódicas (BALBACHEVSKY, 2005), com os objetivos de 

diagnosticar e certificar a qualidade desse nível de ensino e de orientar a distribuição de 

recursos entre os programas (BALBACHEVSKY, 2005; BRASIL, 2017, 2019). Essa 

sistemática avaliativa é inclusivamente considerada a grande responsável pelo “sucesso” 

alçado pela pós-graduação brasileira na contemporaneidade (BALBACHEVSKY, 2005; 

BRASIL, 2019). No modelo de avaliação atual, os programas são ranqueados e recebem notas 

de 1 a 7; sendo as notas mais altas, 6 e 7, reservadas a programas de excelência, que 

apresentam um desempenho equivalente ao mais alto padrão internacional de qualidade 

(BRASIL, 2017).  

Grosso modo, é desse cenário que emerge a pergunta que esta pesquisa buscou 

responder. Considerando os objetivos da pós-graduação e os objetivos da avaliação dos cursos 

pós-graduados, este trabalho teve por fim avaliar a formação científico-docente ofertada em 

programas que são considerados de excelência pela avaliação da CAPES; e avaliar a formação 

científico-docente é avaliar se os programas estão cumprindo com seus objetivos formativos. 

Para tanto, 10 doutorandos de programas nota 7 do estado de São Paulo foram submetidos a 

uma avaliação comportamental dos comportamentos que caracterizam o fazer docente e o 

fazer científico. Durante a avaliação, buscou-se coletar informações que permitissem 

examinar se os comportamentos de interesse foram aprendidos, como eles foram aprendidos e 

em que medida o foram. Na sequência, essas informações, coletadas por meio de entrevistas 

semiestruturadas, foram transcritas e submetidas à interpretação analítico-comportamental.  

Os dados sugerem que tanto a formação docente quanto a formação científica a que 

esses alunos tiveram acesso são falhas e deficientes. Os participantes, mesmo sendo alunos de 

cursos stricto sensu e mesmo sendo alunos de programas de excelência, não foram ensinados 

a ensinar e não foram ensinados a produzir conhecimento científico novo. Esses resultados 
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permitem a afirmação de que a formação stricto sensu é frequentemente uma formação 

desamparada: a responsabilidade das aprendizagens relativas ao fazer docente e ao fazer 

científico é, muitas vezes, exclusiva do aluno. Além disso, as falhas identificadas em relação à 

formação recebida pelos participantes impedem a tipificação dessa formação como excelente. 

Em decorrência, é possível questionar a capacidade da sistemática de avaliação da pós-

graduação em avaliar a formação ofertada nos programas e em avaliar se os programas estão 

cumprindo com seus objetivos formativos. Tal como o rei do conto de Andersen, há aspectos 

relacionados à pós-graduação brasileira que estão nus – e mimetizando a criança do conto, os 

resultados deste estudo ajudam a denunciar essa nudez1.  

É possível, no entanto, que a nudez do rei não seja a denúncia prioritária deste estudo. 

Condições de natureza política e econômica – que são exógenas aos programas de pós-

graduação, mas que incidem e influenciam a formação ofertada nesses espaços (e.g., 

BURTON, 1980) – também foram contempladas na análise. A inclusão desses dados no 

estudo torna especialmente oportuna a menção a Hipátia, a primeira matemática de quem a 

história tem registro (GARCIA; OTERO-GARCIA, 2018). Recordar a sua figura e a sua 

história tem, como se verá, particular relevância nos tempos atuais e no âmbito deste trabalho. 

Cientista, mulher e também filósofa, astrônoma e professora, Hipátia viveu entre os 

séculos IV e V, em Alexandria, e seu trabalho trouxe numerosas contribuições para o mundo 

moderno (BARBOSA, 2019; FERNANDES, 2020; GARCIA; OTERO-GARCIA, 2018; 

SILVEIRA; CHAGAS, 2019). Vestígios históricos sugerem que Hipátia desenvolveu ou 

participou do desenvolvimento de uma série de instrumentos científicos, entre os quais o 

astrolábio e o hidrômetro; Hipátia também teria descoberto novas formas de executar divisões 

                                                           
1 As informações obtidas na avaliação comportamental foram analisadas por informante, isto é, os dados 

coletados com cada entrevistado foram avaliados separadamente. A extensão desse trabalho se deve, em grande 

parte, a essa opção metodológica. Com as informações de cada respondente coligidas em um único tópico, o 

leitor estará em melhores condições de compreender quais resultados foram obtidos com cada participante. Em 

contrapartida, como se observa padrões formativos que se repetem a despeito da área, PPG ou IES do aluno, a 

leitura pode – em alguns momentos – tornar-se repetitiva. Essa repetição, vale sublinhar, é um importante dado 

deste estudo. Assim, não desista, leitor(a)! Persevere. A análise por informante foi realizada justamente para 

destacar e evidenciar a ocorrência desses padrões.  
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matemáticas e tinha trânsito na política, na arte, na música e na literatura (BARBOSA, 2019; 

FERNANDES, 2020). A despeito de sua importância e das suas contribuições para a 

sociedade da época, Hipátia viu sua liberdade de cátedra ser cada vez mais ameaçada pela 

religião cristã, que se estabelecia, naquele momento, como poder político dominante no 

Império Romano (BARBOSA, 2019). Pagã, “defensora do racionalismo científico” e “uma 

figura política influente, Hipátia não aceitou abandonar suas ideias e converter-se ao 

cristianismo” (SILVEIRA; CHAGAS, 2019, p. 38). Em decorrência, suas ações logo 

passaram a ser negativamente associadas ao paganismo (FERNANDES, 2020).  

Como cientista e mulher, a figura de Hipátia incomodava especialmente um bispo de 

Alexandria, Cirilo, que participava da disputa pelo poder na região. O desagrado do bispo por 

Hipátia parece ter se intensificado quando cálculos astronômicos da filósofa projetaram a 

Semana Santa para uma data diferente daquela divulgada por Cirilo (BARBOSA, 2019). Essa 

divergência colocou sob suspeição a competência do bispo como autoridade religiosa e 

política. Em resposta, Cirilo promoveu, no interior da comunidade cristã, uma campanha de 

ataques contra Hipátia, associando-a a entidades demoníacas (BARBOSA, 2019). Hipátia 

tornou-se alvo frequente de hostilidades e, em uma emboscada, teve sua vida precocemente 

interrompida. A primeira matemática da história foi morta em um crime brutal, perpetrado por 

cristãos fanáticos (BARBOSA, 2019; FERNANDES, 2020; GARCIA; OTERO-GARCIA, 

2018; SILVEIRA; CHAGAS, 2019). Hipátia – e também a ciência – foram vítimas da 

intolerância, do fanatismo, da desinformação. Como destacam Silveira e Chagas (2019), o 

assassinato de Hipátia não visava apenas encerrar a vida da matemática, mas buscava 

“eliminar todo e qualquer pensamento que aquele corpo” possuía (p. 38).  

Embora os tempos correntes sejam outros e a humanidade já tenha desfrutado 

longamente das benesses da ciência (SAGAN, 1996), o poder político contemporâneo volta a 

tentar silenciar ou sufocar afirmações científicas “inconvenientes” (BARBOSA, 2019). A 
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ciência brasileira, em particular, tem sido alvo de ataques em múltiplas frentes (ESCOBAR, 

2021). No país, a atividade científica é atualmente desenvolvida sob condições hostis, que 

colocam a liberdade acadêmica e a segurança física, emocional, financeira e institucional dos 

cientistas em risco (ESCOBAR, 2021). Cientistas são perseguidos e intimidados por milícias 

digitais; são vítimas de fake news; são ameaçados de morte ou sofrem ataques físicos em 

função dos resultados de suas investigações; abandonam pesquisas ou se recusam a assinar 

artigos científicos por temerem represálias; são ameaçados de demissão ou demitidos por 

críticas ao governo; são desacreditados; têm homenagens cassadas ou perdem financiamento 

em razão dos resultados de seus estudos (ESCOBAR, 2021; HALLAL, 2021; NOGRADY, 

2021; SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA, 2021; 

STEVANIM, 2021; TOLLEFSON, 2019).  

Adicionalmente, o sistema nacional de ciência e tecnologia vive uma importante crise 

orçamentária (ANGELO, 2019; ESCOBAR, 2021; HALLAL, 2021; OLIVEIRA et al., 2020; 

QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020; RODRIGUES, 2021; TAYLOR, 2021; TOLLEFSON, 

2019, 2020), iniciada em governos anteriores e agravada pelo atual governo (TOLLEFSON, 

2019). A restrição orçamentária tem comprometido até mesmo a manutenção de serviços 

básicos e laboratórios de pesquisa estão fechando (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020). Ainda 

como consequência desse cenário, observa-se que a produção científica brasileira está 

diminuindo (OLIVEIRA et al., 2020; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020), que o número de 

alunos em cursos de mestrado e doutorado está em queda e que o êxodo de cientistas para o 

exterior, a diáspora científica, está se intensificando (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020). Em 

referência a Darcy Ribeiro, Quintans-Júnior et al. (2020) afirmam que a crise pela qual a 

ciência brasileira passa não é uma crise, mas um projeto. 

Os ataques sofridos pelos cientistas brasileiros contemporâneos lembram aqueles dos 

quais Hipátia se tornou alvo (BARBOSA, 2019). Essas contingências relativas a variáveis 
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exógenas aos programas, e que são de natureza política e econômica, também foram 

consideradas neste estudo. Os participantes foram inqueridos quanto aos cortes orçamentários 

nas áreas de ciência e tecnologia, quanto ao crescimento das práticas negacionistas e 

anticientíficas e quanto às perspectivas para o futuro, como futuros cientistas e docentes de 

nível superior. As respostas dos entrevistados evidenciam alguns dos efeitos de uma formação 

científico-docente que ocorre sob tais condições. Os participantes relataram desamparo, medo, 

frustração; descreveram a falta de condições para planejar o futuro, para trabalhar, para 

sonhar, e aventaram a possibilidade de desistir: seja do objetivo de ser cientista no Brasil seja 

do objetivo de ser cientista. O futuro da ciência brasileira está em risco – e essa talvez seja a 

denúncia que requeira, com mais urgência, atenção. 

Em resumo, este trabalho trata de variáveis endógenas e exógenas aos programas de 

pós-graduação e oferece uma análise comportamentalista das condições formativas 

disponíveis em programas de excelência do estado de São Paulo. Desde que se debruça sobre 

a formação de cientistas e oferece uma análise psicológica desse fenômeno, esta pesquisa 

também se enquadra entre os estudos psicológicos metacientíficos; mais especificamente, é 

uma investigação inscrita no âmbito da psicologia comportamentalista da ciência (GUAZI; 

LAURENTI; CÓRDOVA, 2021).  

À leitora e ao leitor do futuro, uma esperança: espero que vocês se encontrem em 

condições melhores do que as descritas nesta tese e que se assemelham ao contexto no qual 

Hipátia estava inserida; espero que as informações aqui disponíveis tenham para vocês, do 

futuro, apenas um valor histórico. À leitora e ao leitor contemporâneos, uma expectativa: 

espero que este trabalho os ajude a entender um pouco mais as contingências atuais que 

participam da formação científico-docente no Brasil. 
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2. INTRODUÇÃO  

 

Desde os anos de 1930 algum tipo de treinamento pós-graduado era oferecido por 

universidades brasileiras. Essas atividades em nível de pós-graduação ocorriam de modo 

informal, centravam-se na relação professor-aluno e se tratavam, especialmente, de iniciativas 

pontuais e isoladas de professores estrangeiros que atuavam no Brasil (BALBACHEVISKY, 

2005; SGUISSARDI, 2006). À época, faltava clareza a respeito da natureza e das finalidades 

dos estudos pós-graduados (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005), de modo que as primeiras 

experiências nesse nível de ensino tiveram um impacto irrisório sobre o ensino superior do 

país (BALBACHEVISKY, 2005). A instituição formal do Sistema Nacional de Pós-

graduação (SNPG) ocorreu apenas posteriormente, na década de 1960. Em 1961, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional2 incluiu a pós-graduação como uma modalidade de 

ensino de nível superior e, em 1965, o parecer nº 977, do extinto Conselho Federal de 

Educação (CFE), normatizou e regulamentou as características e os objetivos dos cursos pós-

graduados3 (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005; CURY, 2005).  

A redação4 do parecer nº 977 ocorreu em resposta a um requerimento do então 

Ministro da Educação e Cultura, Flávio Suplicy de Lacerda (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005; 

CURY, 2005). Por meio de um aviso ministerial, Lacerda solicitou ao CFE a conceituação e 

definição dos cursos pós-graduados mencionados na Lei de Diretrizes e Bases, em vista da 

                                                           
2 Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 (BRASIL, 1961). 
3 O parecer nº 977 normatiza e diferencia duas modalidades de pós-graduação: a lato sensu e a stricto sensu 

(ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). A primeira se refere a qualquer curso realizado após a conclusão da 

graduação, com vistas à especialização eminentemente prático-profissional do aluno; cursos de especialização e 

aprimoramento são exemplos de estudos pós-graduados lato sensu. A modalidade stricto sensu, constituída por 

cursos de mestrado e doutorado, tem natureza acadêmica, visa a formação científica e cultural do alunado e 

confere grau acadêmico (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). Como explicitam Botomé e Kubo (2002), os cursos 

stricto sensu formam cientistas e professores de nível superior, isto é, preparam o aluno “para o exercício de 

outras duas profissões, diferente daquela para a qual um curso de graduação prepara” (p.15). Este estudo se 

ocupa da pós-graduação stricto sensu e da formação ofertada pelos cursos dessa modalidade. 
4 O parecer nº 977 foi lavrado pela Câmara de Ensino Superior do CFE e aprovado em 03 de dezembro de 1965. 

O parecer é assinado por Antônio Ferreira de Almeida Júnior, Newton Sucupira, Clóvis Salgado, José Barreto 

Filho, Maurício Rocha e Silva, Durmeval Trigueiro, Alceu Amoroso Lima, Anísio Teixeira, Valnir Chagas e 

Rubens Maciel. Almeida Júnior era, então, o presidente da Câmara de Ensino Superior e Newton Sucupira foi o 

relator do parecer (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). 
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necessidade de implantar essa modalidade de ensino no Brasil (ALMEIDA JÚNIOR et al., 

20055; CURY, 2005). De acordo com o Ministro do então governo Castelo Branco, a 

instauração da pós-graduação no país seria fundamental para: 

 

1) formar professorado competente que possa atender à expansão quantitativa do 

nosso ensino superior garantindo, ao mesmo tempo, a elevação dos atuais níveis de 

qualidade; 2) estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da 

preparação adequada de pesquisadores; 3) assegurar o treinamento eficaz de técnicos 

e trabalhadores intelectuais do mais alto padrão para fazer face às necessidades do 

desenvolvimento nacional em todos os setores. (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005, p. 

165) 

 

Essas necessidades, sumariadas pelo Ministro Lacerda, são então apresentadas, no 

parecer nº 977, como os principais objetivos dos cursos stricto sensu (CUNHA, 1974; CURY, 

2005). Importa notar que a criação formal da pós-graduação brasileira, viabilizada pela 

promulgação desse parecer, ocorreu após o golpe militar de 1964. Em aparente contradição, 

no Brasil, a pós-graduação se instituiu com apoio do regime militar e experimentou 

crescimento expressivo durante os anos de chumbo (BALBACHEVSKY, 2005; KUENZER; 

MORAES, 2005; MORAES, 2002). Havia, conforme Kuenzer e Moraes (2005), uma aliança 

tácita “entre as elites militares de direita e as elites acadêmicas, intelectuais e cientistas de 

esquerda” (p. 1344), os quais compartiam ambições nacionalistas e reconheciam a 

centralidade da ciência e da tecnologia na construção de uma nação soberana.  

Como o desenvolvimento científico e tecnológico do país estava condicionado à 

disponibilidade e atuação de recursos humanos altamente qualificados (BALBACHEVSKY, 

2005; KUENZER; MORAES, 2005; MORAES, 2002), aos cursos pós-graduados coube a 

responsabilidade de formar cientistas, professores de nível superior e “outros quadros técnico-

administrativos” cruciais para o desenvolvimento do país (CURY, 2005, p. 11). Por essa 

                                                           
5 A Revista Brasileira de Educação, em seu trigésimo volume, publicado em 2005, reproduziu na íntegra o 

parecer nº 977/1965 do CFE na seção Documento (ver ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005); optou-se por citar a 

publicação da Revista Brasileira de Educação ao invés do arquivo disponível no sítio da CAPES 

(http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=314#anchor) pelo primeiro ser paginado, 

facilitando assim a realização de citações diretas.  

 

http://cad.capes.gov.br/ato-administrativo-detalhar?idAtoAdmElastic=314#anchor
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razão, especialmente a partir dos anos de 1970, a pós-graduação tornou-se foco de numerosas 

políticas de apoio governamental e financeiro e começou um processo de expansão e 

consolidação (BALBACHEVSKY, 2005; KUENZER; MORAES, 2005; MORAES, 2002).  

Os programas de pós-graduação passaram a ser avaliados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em 1976. A avaliação visava, 

inicialmente, diagnosticar e orientar o desenvolvimento dos programas, no sentido de 

assegurar que os cursos pós-graduados progredissem “em uma certa direção desejada” 

(NEVES, 2002, p. 6). Isso atendia a parte das políticas para a pós-graduação, previstas e 

sistematizadas no I Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG), com prazo de vigência entre 

1975 e 1979. O Plano determinava a subordinação do crescimento da pós-graduação ao 

planejamento estatal, visto que o crescimento dessa modalidade de ensino se dava, até aquele 

momento, de forma espontânea e desordenada (FRANÇA, 2012; IVASHITA; VIEIRA, 2017; 

KUENZER; MORAES, 2005).  

No I PNPG, as finalidades da pós-graduação, que justificaram a redação do parecer nº 

977, foram reiteradas. Contudo, considerando a expansão do ensino superior brasileiro 

naquele momento e o quantitativo de professores universitários sem pós-graduação, o I Plano 

estabeleceu como principal meta a formação de docentes de nível superior (HOSTINS, 2006; 

KUENZER; MORAES, 2005; MORAES, 2002). Segundo Kuenzer e Moraes (2005), a 

centralidade da docência na pós-graduação era evidenciada à época pela estrutura curricular 

dos cursos de mestrado e doutorado; os pós-graduandos tinham contato com a pesquisa 

somente para a elaboração das teses e dissertações, o que ocorria após a conclusão das 

disciplinas. No II PNPG (1982-1985), as funções da pós-graduação foram mantidas, mas foi 

dada especial atenção à qualidade do ensino na graduação e nos cursos pós-graduados; o 

aprimoramento da avaliação dos programas pós-graduação tornou-se, desse modo, prioritário 

(FRANÇA, 2012; HOSTINS, 2006; IVASHITA; VIEIRA, 2017; KUENZER; MORAES, 
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2005). No decorrer da década de 1980, o sistema avaliativo da CAPES foi aperfeiçoado e 

passou por um processo de institucionalização e consolidação.  

Promulgado já na Nova República, o III PNPG (1986-1989) retomou os objetivos 

originais da pós-graduação, mas concedeu maior ênfase à pesquisa e à formação de cientistas. 

Com vistas a contribuir com a conquista da autonomia nacional e garantir a independência 

econômica do país, metas da Nova República, o III PNPG reiterou a responsabilidade dos 

cursos pós-graduados na formação de cientistas altamente qualificados – os quais 

viabilizariam o pleno desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro (FRANÇA, 2012; 

IVASHITA; VIEIRA, 2017; KUENZER; MORAES, 2005). O Plano destacou a importância 

estratégica da pós-graduação para a consecução dos objetivos da Nova República e 

determinou a integração dessa modalidade de ensino ao sistema nacional de ciência e 

tecnologia (CABRAL et al., 2020; KUENZER; MORAES, 2005). Vale sublinhar que, ao 

enfatizar a formação para a pesquisa, o III PNPG prescrevia uma inversão em relação às 

prioridades formativas dos cursos stricto sensu. Tais determinações não foram, todavia, 

suficientes para alterar a tradição dos estudos pós-graduados, que se centravam à época no 

magistério superior (KUENZER; MORAES, 2005). 

O IV PNPG, com vigência aproximada entre 1990 e 2002, embora não tenha sido 

oficializado, serviu de norte para diversas ações realizadas no âmbito do SNPG durante a 

década de 1990 (FRANÇA, 2012; HOSTINS, 2006; IVASHITA; VIEIRA, 2017). Entre as 

ações de maior destaque, estava a reestruturação do sistema de avaliação dos programas de 

pós-graduação. Nos anos de 1990, se tornou premente a criação de um novo sistema, visto 

que o modelo vigente perdera a capacidade de discriminar a excelência: nas avaliações do 

período, a maioria dos cursos pós-graduados classificou-se em altas posições 

(BALBACHEVSKY, 2005; NEVES, 2002). Como a avaliação, a princípio, objetivava 

coordenar a implantação e o desenvolvimento da pós-graduação, com o tempo, todos os 



25 

 

programas alçaram o patamar sugerido e desejado; o que explicava o volume de programas 

com bons resultados e evidenciava a necessidade de reformulação do sistema avaliativo 

(NEVES, 2002). 

Em 1998, durante a avaliação do biênio 1996-1997, a CAPES introduziu um novo 

modelo de avaliação que se consolidou nos anos seguintes. Esse sistema avaliativo, mais 

rígido, se caracterizou por enfocar, sobremaneira, a produção científica docente e discente 

(BALBACHEVSKY, 2005; KUENZER; MORAES, 2005; MORAES, 2002). Kuenzer e 

Moraes (2005) destacam que a implantação do novo modelo de avaliação promoveu e 

concretizou a mudança que havia sido determinada pelo III PNPG: a pesquisa e a produção 

científica tornaram-se foco prioritário e privilegiado da pós-graduação stricto sensu, alteração 

que implicou na secundarização da docência. Para as autoras, esse redirecionamento nas 

metas da pós-graduação é emblemático do papel indutor do Estado brasileiro nesse nível de 

ensino. 

O V PNPG (2005-2010) iterou os objetivos da pós-graduação anunciados no parecer 

nº 977 e, pela primeira vez, atribuiu a esse nível de ensino a responsabilidade pela 

qualificação de professores da educação básica. O documento discutiu ainda o papel da pós-

graduação na formação de recursos humanos para setores externos à academia, incentivou a 

criação de mestrados profissionais6, expressou a necessidade de manutenção, fortalecimento e 

aperfeiçoamento do sistema de avaliação dos programas, entre outros aspectos (FRANÇA, 

2012; IVASHITA; VIEIRA, 2017; KUENZER; MORAES, 2005). No VI PNPG (2011-2020), 

as finalidades da pós-graduação apresentadas nos planos anteriores foram mantidas. O VI 

Plano enfatizou o papel do SNPG na educação básica e na formação de quadros aptos a 

                                                           
6 A pós-graduação stricto sensu abrange duas vertentes formativas: a acadêmica e a profissional (FIALHO; 

HETKOWSKI, 2017). Os mestrados e doutorados acadêmicos centram-se na formação de quadros (cientistas e 

professores de nível superior) para atuarem no contexto acadêmico-universitário. Já os mestrados e doutorados 

profissionais visam formar recursos humanos altamente qualificados para atuarem em setores externos à 

academia (e.g., setores produtivos e empresariais públicos e privados). O mestrado profissional foi instituído na 

década de 1990 e o doutorado profissional em 2017 (AMORIM; SANTANA; GÖTTEMS, 2019). Neste estudo, 

a análise se centrará na formação ofertada por doutorados (e mestrados) acadêmicos.  
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atuarem em serviços públicos ou privados, externos ao ambiente universitário; destacou a 

importância da internacionalização dos programas stricto sensu e incentivou a cooperação 

internacional na produção de conhecimento científico (CABRAL et al., 2020; IVASHITA; 

VIEIRA, 2017). 

Como o exame dos Planos Nacionais de Pós-Graduação7 demonstra, ainda que as 

finalidades da pós-graduação tenham sido ampliadas com a consolidação desse nível de 

ensino, a formação de cientistas e de professores para o magistério superior manteve-se como 

um dos objetivos centrais dos programas stricto sensu (BRASIL, 2020). Em razão das 

políticas implementadas para esse nível de ensino, no entanto, a pós-graduação apresentou um 

movimento pendular que se caracterizou, em um primeiro momento, pela priorização da 

formação de professores e, posteriormente, pelo enfoque na formação de cientistas 

(FRANÇA, 2012; KUENZER; MORAES, 2005; SGUISSARDI, 2006).  

Esse movimento pendular sugere que a pós-graduação, ao longo de sua história, não 

obteve sucesso em oferecer adequadamente uma formação integral ao seu alunado. Adotando 

a definição de Sguissardi (2006), uma formação integral implicaria uma estrutura e 

organização curricular que distribuíssem equitativamente as atividades formativas entre o 

magistério superior e a pesquisa; uma formação que, sem estabelecer prioridades, capacitasse 

os alunos a atuarem com eficácia tanto na docência universitária quanto na produção de 

conhecimento científico. Contudo, a literatura e os próprios PNPG evidenciam a ausência 

desse equilíbrio nos cursos stricto sensu (e.g., FRANÇA, 2012; KUENZER; MORAES, 2005; 

SGUISSARDI, 2006). 

                                                           
7 Embora o prazo de vigência do VI PNPG tenha encerrado em 2020, a construção de um novo PNPG ainda não 

foi iniciada (MARQUES, 2021; TOMANARI, 2021). Considerando que os Planos Nacionais de Pós-graduação 

representam alguns dos principais documentos norteadores das políticas públicas para a pós-graduação no Brasil 

e são publicados em série desde a década de 1970 (CORRÊA; RIBEIRO, 2013; FRANÇA, 2012; HOSTINS, 

2006; IVASHITA; VIEIRA, 2017), a ausência de um novo Plano ameaça o desenvolvimento e o próprio futuro 

da pós-graduação stricto sensu brasileira (MARQUES, 2021; TOMANARI, 2021). 
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De todo modo, na atualidade, a pós-graduação brasileira desfruta de grande 

visibilidade e reconhecimento em âmbito nacional e internacional (BALBACHEVSKY, 2005; 

BRASIL, 2020). Em meio às numerosas fragilidades e falhas do sistema educacional 

brasileiro, a literatura descreve a pós-graduação stricto sensu como um caso de sucesso no 

interior desse sistema (BRASIL, 2020; MORITZ; MORITZ; MELO, 2011; SGUISSARDI, 

2006), a caracterizando como “o orgulho da comunidade acadêmica do Brasil” 

(BALBACHEVSKY, 2005, p. 284). Na literatura, “a destacada qualidade da pós-graduação” 

(VERHINE; DANTAS, 2009, p. 296) é atestada recorrendo-se a expressiva expansão do 

SNPG em um período de tempo relativamente curto, ao número crescente de mestres e 

doutores titulados no país, ao crescimento exponencial das publicações científicas nacionais, 

ao aumento do impacto da produção científica brasileira no cenário internacional, entre outros 

aspectos (BALBACHEVSKY, 2005; BRASIL, 2020; MORITZ; MORITZ; MELO, 2011; 

VERHINE; DANTAS, 2009). 

As conquistas da pós-graduação brasileira são frequentemente creditadas às avaliações 

a que os programas são submetidos periodicamente (BALBACHEVSKY, 2005; BARATA, 

2019; BRASIL, 2020; VERHINE; DANTAS, 2009) – como mencionado, essa prática foi 

iniciada em 1976. Desde o início, os resultados da avaliação dos cursos stricto sensu foram 

empregados para orientar a alocação de recursos entre os programas (BALBACHEVSKY, 

2005; VERHINE; DANTAS, 2009) e fundamentar as decisões de credenciamento ou 

recredenciamento dos cursos8 (SGUISSARDI, 2006). A sistemática de avaliação conduzida 

pela CAPES atuou e atua como um processo de acreditação dos programas e também como 

elemento definidor da qualidade da pós-graduação stricto sensu (SGUISSARDI, 2006), já que 

a qualidade dos programas é aferida e atestada por meio dos critérios contemplados nessa 

avaliação.  

                                                           
8 O sistema avaliativo da CAPES também se caracteriza, desde sua implantação, como um sistema assentado na 

revisão por pares; conforme Castro e Soares (1983), “os pares têm sido a única fonte dos julgamentos” na 

apreciação dos programas stricto sensu (p. 65). 
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O modelo de avaliação, introduzido pela CAPES no final da década de 1990, enfatizou 

adicionalmente o papel regulador e controlador dessa agência (e do estado) sobre os 

programas stricto sensu. A CAPES atualmente controla, regula, premia, pune, exclui e 

confere prestígio aos programas de pós-graduação por meio das avaliações, o que as torna 

uma das políticas com maior impacto nesse nível de ensino (MORITZ; MORITZ; MELO, 

2011; SGUISSARDI, 2006). Por essa razão, uma breve retrospectiva histórica da avaliação da 

pós-graduação brasileira se faz necessária.  

Ainda que a sistemática de avaliação da pós-graduação seja, continuamente, objeto de 

análise, revisão e aperfeiçoamento, em linhas gerais, apenas dois modelos avaliativos foram 

empregados pela CAPES até o momento. No primeiro modelo, que vigeu de 1976 a 1995, os 

cursos de mestrado e doutorado eram considerados a unidade básica da pós-graduação e, 

portanto, eram examinados isoladamente (HORTA; MORAES, 2005). Na avaliação, os 

cursos recebiam conceitos referentes a uma escala alfabética com cinco níveis: A, B, C, D e 

E; o conceito A era atribuído aos cursos com melhor qualidade e o conceito E, aos cursos com 

desempenho fraco ou insuficiente (BRASIL, 2019; CABRAL et al., 2020; CASTRO; 

SOARES, 1983; VOGEL, 2015). Até 1983, as avaliações eram anuais (CASTRO; SOARES, 

1983) e passaram a ser realizadas com periodicidade bienal a partir de 1984 (VOGEL, 2015). 

Já no primeiro modelo, a avaliação da pós-graduação era baseada em informações 

apresentadas pelos cursos à CAPES (CLOSS, 2002; MEDEIROS, 2016). A agência solicitava 

aos mestrados e doutorados o preenchimento de formulários que deveriam, na sequência, ser 

retornados a ela. As informações solicitadas se relacionavam à qualificação docente, à 

produção científica individual dos professores, às disciplinas ofertadas pelos cursos, ao 

número de alunos admitidos e titulados e incluíam a solicitação de cópias de algumas 

dissertações ou teses (CLOSS, 2002). Esses dados correspondiam aos critérios gerais 
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considerados na avaliação, mas poderiam ser adaptados para atender as especificidades das 

áreas (CLOSS, 2002).  

Todavia, os critérios efetivamente utilizados por cada área, a forma pela qual eram 

analisados e pontuados, e como os consultores, responsáveis pela avaliação, atribuíam os 

conceitos finais, eram informações de acesso restrito e, em geral, desconhecidas pela 

comunidade acadêmica e não acadêmica (CASTRO; SOARES, 1983; CASTRO, 2002a; 

MEDEIROS, 2016; VOGEL, 2015). A apreciação dos cursos ocorria, à época, “a portas 

fechadas” (CASTRO, 2002a, p. 92). Ainda que os resultados da avaliação fossem coerentes 

(e.g., havia coerência entre o conceito obtido e a reputação do curso), a falta de clareza e 

transparência na geração dos resultados permite a descrição desse modelo avaliativo inicial 

como uma “‘caixa preta’” (CASTRO; SOARES, 1983, p. 66). 

O sistema avaliativo da pós-graduação, em sua gênese, também se caracterizou por 

restringir o acesso aos resultados da avaliação: o acesso a esses dados era, a princípio, 

reservado e restrito às agências federais (BRASIL, 2019). Posteriormente, foi permitido aos 

cursos conhecer seus respectivos conceitos e apreciações (CASTRO; SOARES, 1983); 

depois, a CAPES passou a divulgar os resultados referentes aos cursos que haviam recebido 

os conceitos A ou B, em um esforço para aumentar a transparência do processo avaliativo 

(CASTRO, 2002a; CASTRO; SOARES, 1983). A restrição a divulgação dos resultados da 

avaliação foi finalmente revista em 1982. Nesse ano, a lista com os cursos classificados com o 

conceito E, na então última avaliação da CAPES, foi vazada para O Estado de São Paulo e 

publicada pelo jornal9. O vazamento dessas informações provocou uma importante crise na 

comunidade acadêmica e mobilizou a opinião de diferentes setores sociais (CASTRO; 

SOARES, 1983; SANTANA, 2002). Em resposta, nas avaliações seguintes, a CAPES 

começou a divulgar publicamente os resultados obtidos pelos cursos stricto sensu, 

                                                           
9 Publicada em 24 de junho de 1982, a matéria d'O Estado de São Paulo tinha por título “‘Livro negro’ revela 

maus cursos de pós-graduação” (LIVRO, 1982). 



30 

 

aumentando a transparência do processo avaliativo e tornando possível o monitoramento, pela 

sociedade, do desenvolvimento da pós-graduação nacional (BRASIL, 2019; SANTANA, 

2002).  

Como assinalado, na avaliação referente ao biênio 1996-1997, a CAPES introduziu 

um novo modelo avaliativo – o qual ainda está em vigência. No atual modelo, os programas 

de pós-graduação, compostos pelos cursos de mestrado e doutorado, passaram a ser 

considerados a nova unidade básica da pós-graduação e, portanto, a nova unidade de análise 

(HORTA; MORAES, 2005; KUENZER; MORAES, 2005). A escala alfabética de cinco 

níveis foi substituída por uma escala numérica com sete níveis, composta por notas de 1 a 7. 

As notas 6 e 7 são reservadas aos programas de excelência, que atendem aos parâmetros 

internacionais de qualidade; a nota 5 equivale ao conceito A da escala anterior e é a nota 

máxima atribuída a programas que oferecem apenas curso de mestrado; a nota 3 se refere ao 

padrão de qualidade mínimo que os programas devem apresentar para manter o 

credenciamento no SNPG; e as notas 1 e 2 indicam um desempenho fraco ou insuficiente e 

resultam no descredenciamento do programa (BRASIL, 2017, 2019; HORTA; MORAES, 

2005; MORAES, 2002). 

Essa nova sistemática de avaliação é também organizada em etapas: em um primeiro 

momento, todos os programas são avaliados e classificados entre os primeiros cinco níveis da 

escala (i.e., recebem notas de 1 a 5); na etapa seguinte, os programas que possuem doutorado 

e receberam nota 5 na primeira etapa, são reavaliados e reclassificados entre as notas 5, 6 e 7; 

na terceira etapa, o Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC-ES), da 

CAPES, aprecia e revisa os resultados das duas etapas iniciais, com competência para alterar 

a classificação atribuída aos programas e para homologar os resultados (BRASIL, 2017; 

HORTA; MORAES, 2005). O novo modelo avaliativo adotou ainda a periodicidade trienal 
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(primeiro triênio avaliado: 1998-2000), a qual foi alterada em 2013, quando as avaliações 

passaram a ser realizadas quadrienalmente (primeiro quadriênio avaliado: 2013-2016). 

Em outra mudança relevante, o atual sistema avaliativo introduziu uma ficha de 

avaliação única, padronizada e comum a todas as áreas. Essa ficha contém as dimensões 

(quesitos) e subdimensões (itens) a serem contempladas na avaliação e que constituem os 

critérios em relação aos quais todos os programas stricto sensu serão avaliados10 (BRASIL, 

2019; VERHINE; DANTAS, 2009). Como cada área de avaliação tem particularidades e 

especificidades, é admitida certa adaptação da ficha às características das áreas; essa 

adaptação deve ocorrer, no entanto, dentro de limites previamente estabelecidos pela 

CAPES11. A flexibilização da ficha visa preservar e considerar, na apreciação dos programas, 

as particularidades de cada disciplina ou de cada conjunto de disciplinas; e os limites para a 

flexibilização buscam assegurar que cada nota corresponda “ao mesmo nível de qualidade” 

nas mais diversas áreas (BRASIL, 2017, p. 51). Isto é, um programa nota 7 na área de 

Filosofia deve apresentar um desempenho equivalente a um programa nota 7 nas áreas de 

Engenharias I, Astronomia/Física, Educação, Artes etc. As fichas de avaliação, com essas 

adaptações, são oficializadas nos “Documentos de área”, os quais são geralmente publicados 

ao fim do ciclo de avaliação (e.g., BRASIL, 2016a; BRASIL, 2016b). Em todas as áreas, os 

quesitos e itens da ficha de avaliação devem ser avaliados de acordo com a escala conceitual 

Muito Bom (MB), Bom (B), Regular (R), Fraco (F) e Insuficiente (I) (BRASIL, 2017). 

A ficha de avaliação empregada nos triênios 1998-2000 (Anexo A) e 2001-2003 

(Anexo B) contou com 28 itens agrupados em sete quesitos. À época, os quesitos 

contemplados foram: (1) Proposta do Programa; (2) Corpo Docente; (3) Atividades de 

                                                           
10 No limite, os quesitos e itens da ficha de avaliação definem o que é considerado qualidade e excelência na pós-

graduação (SGUISSARDI, 2006). 
11 A adaptação da ficha às especificidades das áreas prevê, com a observância dos limites estabelecidos pela 

CAPES, a atribuição de pesos aos itens e quesitos, a definição e interpretação dos itens da ficha (e.g., quais 

dados correspondem a cada item e como esses dados serão medidos e ranqueados) e a eventual inclusão de 

novos itens no instrumento (pelo menos até o triênio 2010-2012) (BRASIL, 2017, 2019). 
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Pesquisa; (4) Atividades de Formação; (5) Corpo Discente; (6) Teses e Dissertações e (7) 

Produção Intelectual (BRASIL, 2019). Após a avaliação trienal de 2004 (triênio 2001-2003), 

a ficha de avaliação foi rediscutida e simplificada (BRASIL, 2019; VERHINE; DANTAS, 

2009). A reformulação desse instrumento buscou diminuir o número de quesitos e itens 

avaliados e enfatizar a avaliação dos produtos e dos resultados dos programas stricto sensu, 

posto a dificuldade em examinar adequadamente seus insumos e processos (BRASIL, 2019; 

VERHINE; DANTAS, 2009). A segunda versão da ficha de avaliação foi utilizada no triênio 

2004-2006, e contava com apenas cinco quesitos e 22 itens (Anexo C). Os sete quesitos da 

ficha inicial foram condensados em quatro: (1) Proposta do Programa; (2) Corpo Docente; (3) 

Corpo Discente, Teses e Dissertações e (4) Produção Intelectual; e um novo quesito, (5) 

Inserção Social, foi incluído na ficha (BRASIL, 2019; VERHINE; DANTAS, 2009). O 

quesito “Inserção Social” recebeu, nesse primeiro momento, um peso de apenas 10% na nota 

final; o quesito “Proposta do Programa” não recebeu peso; e foi proposto o peso individual de 

30% aos quesitos 2, 3 e 4 (BRASIL, 2019).  

A ficha de avaliação passou por uma nova revisão após o término da avaliação trienal 

de 2007 (triênio 2004-2006), o que resultou em mais uma simplificação desse instrumento. A 

estrutura básica da ficha, com os cinco quesitos, foi mantida, mas houve uma redução de 22 

para 18 itens. Essa terceira versão foi empregada nos triênios 2007-2009 (Anexo D) e 2010-

2012 (Anexo E) e no quadriênio 2013-2016 (Anexo F) (BRASIL, 2019). Com essa nova 

ficha, os quesitos (3) Corpo Discente, Teses e Dissertações e (4) Produção Intelectual 

assumiram uma importância central na avaliação dos programas, perfazendo, em conjunto, 

um peso total de 70% na nota final; os quesitos (2) Corpo Docente e (5) Inserção Social 

assumiram os 30% restantes. O quesito (1) Proposta do Programa, manteve-se sem peso, mas 

passou a impor travas na definição da nota: um programa com conceito “Fraco” ou 
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“Insuficiente” nesse quesito, por exemplo, não poderia obter nota final superior a 3 (BRASIL, 

2019; VERHINE; DANTAS, 2009) 12. 

Como o novo modelo avaliativo prevê a mensuração e classificação da inserção 

internacional dos programas, a CAPES buscou, inicialmente, validar esse modelo por meio de 

consulta a acadêmicos do exterior. O objetivo era averiguar se o que se considerava, no país, 

como “qualidade internacional” correspondia ao “mesmo nível dos bons programas de países 

desenvolvidos” (SPAGNOLO; CALHAU, 2002, p. 5). Assim, na avaliação trienal de 2001 

(triênio 1998-2000), a CAPES convidou 18 especialistas estrangeiros para acompanhar e 

posteriormente apreciar a sistemática de avaliação recém-introduzida (SGUISSARDI, 2006; 

SPAGNOLO; CALHAU, 2002). As observações desses especialistas foram sumariadas por 

Spagnolo e Calhau (2002), e publicadas no boletim informativo Infocapes. Em linhas gerais, o 

novo modelo avaliativo foi bastante elogiado pelos consultores externos, que ressaltaram sua 

                                                           
12 Em 2015, a ficha de avaliação tornou-se novamente alvo de discussão e análise. Com vistas, entre outros 

aspectos, a simplificar ainda mais esse instrumento e aumentar a ênfase sobre os resultados da formação stricto 

sensu, uma nova versão da ficha foi criada (BRASIL, 2019). A nova ficha de avaliação conta com apenas 12 

itens, distribuídos em três quesitos: (1) Programa; (2) Formação e (3) Impacto na Sociedade (Anexo G). Essa 

quarta versão do instrumento foi introduzida na avaliação quadrienal de 2021 (quadriênio 2017-2020). 

Importa destacar que o calendário da avaliação quadrienal de 2021 previa a divulgação dos resultados para 

dezembro de 2021 (BRASIL, 2021a). Contudo, em um evento inédito na história da avaliação da pós-graduação 

brasileira, a avaliação foi suspensa por decisão judicial liminar em setembro de 2021 – à época, o processo 

avaliativo já estava em sua fase final (MARQUES, 2021). A determinação de suspensão, exarada pela juíza 

Andrea Araújo Peixoto, da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro, ocorreu em resposta a uma ação civil pública 

movida pelo Ministério Público Federal. A ação questiona a licitude da sistemática de avaliação conduzida pela 

CAPES, posto que essa sistemática adotaria critérios “novos” ao fim do ciclo avaliativo e os aplicaria 

retroativamente, inviabilizando a adequação dos programas stricto sensu a tais critérios (MARQUES, 2021). 

Vale reiterar que os itens e quesitos contemplados em cada avaliação são, no atual modelo avaliativo, 

determinados na ficha de avaliação. As discussões para a construção da atual ficha de avaliação foram iniciadas 

em 2015 (BRASIL, 2019) e a nova versão do instrumento foi aprovada já em 2018, durante a 182º Reunião do 

CTC-ES (BRASIL, 2018). Como mencionado, a ficha de avaliação passa por determinadas alterações para se 

adequar às características das áreas – e são precisamente essas fichas, com adequações, que são publicadas ao 

fim do ciclo avaliativo. O leitor deve se lembrar, no entanto, que essa calibragem da ficha ocorre dentro dos 

limites especificados pela CAPES e não implica em qualquer mudança substancial nos quesitos e itens 

considerados na avaliação – o que torna as alegações do Ministério Público Federal improcedentes (MARQUES, 

2021).  

No início de dezembro de 2021, em revisão da decisão liminar que suspendeu a avaliação quadrienal, o juiz 

titular da 32ª Vara Federal do Rio de Janeiro autorizou a retomada do processo avaliativo. No entanto, o 

magistrado manteve a restrição à divulgação dos resultados finais da avaliação (BRASIL, 2021b).    

As incertezas quanto à continuidade e conclusão da avaliação se somam às demais condições hostis sob as quais 

cientistas e pós-graduandos trabalham e se formam na atualidade (ESCOBAR, 2021). Mais uma vez é válido 

frisar que a sobrevivência da ciência brasileira e o futuro da pós-graduação estão em risco.  
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objetividade, transparência, abrangência, coerência, pertinência, relevância, entre outras 

questões.  

Para além de destacar os aspectos positivos, os especialistas estrangeiros também 

identificaram algumas falhas desse modelo de avaliação (SPAGNOLO; CALHAU, 2002). 

Parte delas, ao longo do tempo, foi corrigida pela CAPES. Por exemplo: o impacto dos 

programas (e.g., social, econômico) e a infraestrutura dos cursos stricto sensu (e.g., 

bibliotecas, laboratórios), indicadores não contemplados nos primeiros triênios, foram 

introduzidos na ficha de avaliação já na avaliação trienal de 2007 (Anexos C, D, E, F, G); 

adicionalmente, a autoavaliação dos programas e a satisfação discente com a formação 

recebida, antes desconsideradas, também passaram a compor a ficha de avaliação no 

quadriênio 2017-2020 (Anexo G). 

Outros pontos críticos da sistemática de avaliação, identificados pelos consultores 

externos (SPAGNOLO; CALHAU, 2002), receberam menor atenção e não foram, até o 

momento, adequadamente corrigidos ou amenizados13. Conforme Spagnolo e Calhau (2002), 

os especialistas criticaram a ausência dos processos formativos entre os critérios de avaliação 

dos programas: não se examinou, por exemplo, se o aprendizado dos alunos realmente 

ocorreu, em que condições ocorreu e qual foi o alcance desse aprendizado. Os especialistas 

também consideraram discutível a assunção, estabelecida pelo modelo, de que artigos 

publicados são evidências inequívocas da qualidade do ensino e da aprendizagem do fazer 

científico; e denunciaram a obliteração da formação de professores de nível superior na 

avaliação dos programas (SPAGNOLO; CALHAU, 2002).  

Essas deficiências persistiram mesmo com o contínuo aprimoramento do atual modelo 

de avaliação (BARATA, 2019). O exame das fichas de avaliação, empregadas nas avaliações 

trienais de 2004, 2007, 2010 e 2013 e na avaliação quadrienal de 2017, ainda vigente, indica 

                                                           
13 Considerando os objetivos deste estudo, serão discutidos aqui apenas três desses pontos; para conhecer os 

demais aspectos discutidos pelos especialistas, consulte Spagnolo e Calhau (2002) e também Sguissardi (2006). 
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que os processos de ensino e aprendizagem não foram propriamente avaliados ao longo do 

período (Anexos B, C, D, E e F)14. A formação científica foi contemplada na avaliação, mas 

sua apreciação se deu prioritariamente por meio da análise de publicações (e.g., artigos 

científicos, livros, capítulos de livros), consideradas “produtos” dessa formação (BARATA, 

2019). A ficha de avaliação do quadriênio 2013-2016 (Anexo F) previa, por exemplo, a 

aferição da qualidade das teses e dissertações por meio de publicações, as quais não 

necessariamente precisariam ser derivadas das primeiras (e.g., BRASIL, 2016a, 2016b). A 

formação docente, ou seus potenciais produtos, também se mantiveram obliterados no período 

(Anexos B, C, D, E e F). Ressalta-se que, dada a possibilidade de flexibilização da ficha às 

particularidades das áreas, eventualmente, elementos relacionados à formação docente (e.g., a 

presença de disciplinas didático-pedagógicas) apareceram entre os critérios examinados por 

áreas de avaliação específicas (e.g., Educação Física – BRASIL, 2016c; Psicologia – 

BRASIL, 2016d). Se a flexibilização da ficha de avaliação visa o atendimento e a adequação 

do instrumento às características das áreas, na avaliação dos programas, a formação docente 

tem sido tratada como uma especificidade de área e não como um dos objetivos centrais do 

SNPG. 

Em vista do seu impacto sobre os programas stricto sensu, identificar as características 

do sistema avaliativo da CAPES é de especial relevância. Como a acreditação, a concessão de 

recursos financeiros, de prestígio e de outros benefícios estão condicionadas ao desempenho 

dos programas nessa sistemática, a avaliação da pós-graduação também atua como um indutor 

de conformação e homogeneização (SGUISSARDI, 2006). Isso porque os programas, a 

despeito da área, aprendem “a dar à CAPES o que ela quer” (SPAGNOLO; CALHAU, 2002, 

p. 14). Segundo Sguissardi (2006), com a consolidação do atual modelo avaliativo, os 

                                                           
14 A ausência dos processos formativos e da formação docente entre os critérios avaliativos, bem como a ênfase 

nos resultados e produtos (BRASIL, 2019), permanecem como características da ficha de avaliação empregada 

no quadriênio 2017-2020 (Anexo G). No entanto, considerando que a avaliação quadrienal de 2021 ainda não foi 

concluída (MARQUES, 2021) e que os resultados da avaliação quadrienal de 2017 continuam vigentes, 

centraremos nossa análise especialmente nas fichas de avaliação empregadas até o quadriênio 2013-2016. 
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programas conformaram-se aos indicadores contemplados na avaliação: os itens e quesitos 

sumariados na ficha de avaliação passaram a nortear o desenvolvimento e a definir a agenda 

dos cursos stricto sensu. Assim, a ausência do magistério superior e dos processos de ensino e 

aprendizagem entre os critérios avaliados, bem como a ênfase sobre os produtos da formação 

científica, podem resultar em uma menor preocupação com a docência e com os processos 

formativos em si e em uma concentração de esforços na produção de “produtos” científicos 

(e.g., artigos, capítulos de livros, livros). 

Sob essa perspectiva, os programas de pós-graduação de excelência também espelham 

aqueles critérios que, no atual sistema avaliativo, qualificam a excelência. Na avaliação 

quadrienal de 2017 (quadriênio 2013-2016), por exemplo, a nota 6 foi atribuída a programas 

que obtiveram o conceito “Muito Bom” em todos os quesitos e na maioria dos itens da ficha 

de avaliação; e a nota 7 foi reservada a programas que obtiveram o conceito “Muito Bom” em 

todos os quesitos e itens contemplados no processo avaliativo (Anexo F) (BRASIL, 2017). 

Além disso, para a concessão das notas 6 e 7, foi exigido que os programas apresentassem 

“desempenho equivalente ao dos centros internacionais de excelência da área”; “nível de 

desempenho diferenciado em relação aos demais programas da área no que se refere à 

formação de doutores e à produção intelectual”; “solidariedade com programas não 

consolidados ou com países que apresentam menor desenvolvimento na área”; e “nucleação 

de novos programas no país e exterior” (BRASIL, 2017, p. 51). 

Adicionalmente, os programas elegíveis para as notas 6 e 7 são notadamente avaliados 

em relação ao seu grau de internacionalização ou de inserção internacional (VOGEL, 2015). 

De acordo com o atual modelo, a internacionalização dos programas de excelência deve ser 

robusta e institucionalizada, especialmente em programas nota 7 (BRASIL, 2016d). Os 

indicadores de internacionalização, apreciados no quadriênio 2013-2016, foram listados nos 

documentos de áreas, em seções voltadas especificamente para a definição desses critérios 
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(e.g., BRASIL, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d). Mesmo que sejam observadas particularidades, 

os indicadores avaliados frequentemente incluem: a internacionalização da produção 

científica, expressa pela publicação em revistas estrangeiras e por produções com parcerias 

internacionais; mobilidade de alunos e professores para instituições estrangeiras e de alunos e 

professores de instituições estrangeiras para o programa sob análise; participação em reuniões 

científicas internacionais relevantes; participação em equipe editorial e atuação como 

parecerista em periódicos estrangeiros; orientação de estágio pós-doutoral; premiações 

internacionais; entre outros (e.g., BRASIL, 2016a, 2016b, 2016c, 2016d). Dentre os critérios 

citados, a internacionalização da produção científica tem, com frequência, o maior peso 

(BRASIL, 2016a, 2016d; HORTA, MORAES, 2005). 

Considerando sua importância na avaliação dos programas stricto sensu, Vogel (2015) 

se refere, inclusive, à internacionalização como um dos quesitos da sistemática de avaliação 

da CAPES – ainda que ele não esteja arrolado na ficha de avaliação (e.g., Anexos D, E e F). 

Esse quesito teria a particularidade de ser apreciado apenas na segunda etapa do processo 

avaliativo, quando os programas, com curso de doutorado e que receberam nota 5 na primeira 

etapa, são reavaliados para a identificação dos programas elegíveis para as notas 6 e 7 

(BRASIL, 2017). No limite, o quesito internacionalização seria um quesito específico para a 

discriminação e classificação dos programas de excelência15.  

Conforme Spagnolo e Calhau (2002), deve haver coerência entre as políticas para a 

pós-graduação e as políticas para a avaliação desse nível de ensino – as últimas devem atender 

e estar subordinadas às primeiras. Nas palavras dos autores, “para desenhar uma boa política 

                                                           
15 Essa característica do atual modelo é criticada na literatura por representar uma descontinuidade no processo 

de avaliação, tanto em relação aos critérios quanto em relação ao quantitativo de programas examinados 

(HORTA; SOARES, 2005; PATRUS; SHIGAKI; DANTAS, 2018). Durante a avaliação quadrienal de 2017, por 

exemplo, na primeira etapa todos os programas foram avaliados em relação a (1) Proposta do Programa, (2) 

Corpo Docente, (3) Corpo Discente, Teses e Dissertações, (4) Produção Intelectual e (5) Inserção Social; e na 

segunda etapa, apenas os programas nota 5, com doutorado, foram avaliados em relação à internacionalização 

(HORTA; SOARES, 2005; PATRUS; SHIGAKI; DANTAS, 2018).  

Convém assinalar que a área de Psicologia, por exemplo, considera essa crítica improcedente (BRASIL, 2016d). 

De acordo com a área, a internacionalização foi um indicador contemplado transversalmente em todos os cinco 

quesitos da ficha de avaliação e, portanto, também foi examinada na primeira etapa do processo avaliativo. 
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de avaliação é indispensável ter claro que tipo de pós-graduação queremos e os rumos a serem 

tomados para seus futuros desenvolvimentos” (SPAGNOLO; CALHAU, 2002, p. 30). Os 

especialistas estrangeiros, consultados na avaliação trienal de 2001, identificaram já naquele 

momento algum descompasso entre as políticas para a pós-graduação e as políticas 

avaliativas. A ausência dos processos formativos e do magistério superior na sistemática de 

avaliação evidencia, por exemplo, uma certa independência entre aquilo que a avaliação 

avalia e aquilo que a pós-graduação admite como sendo seus objetivos. 

Decorrências do modelo de avaliação vigente, a priorização da formação para a 

pesquisa e a secundarização do magistério superior são amplamente documentadas na 

literatura (e.g., BARATA, 2019; BASTOS et al., 2011; CORRÊA; RIBEIRO, 2013; CUNHA, 

2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; JOAQUIM et al., 2011; LIMA; COSTA, 2017; 

MAGALHÃES et al., 2016; MARTINS, 2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; 

QUADROS et al., 2012; SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; 

ORLANDO; MEYER, 2017; WILLE, 2018). Quando ofertada pelos cursos de mestrado e 

doutorado, a formação docente frequentemente se restringe a estágios supervisionados em 

docência (LIMA; COSTA, 2017; SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010).  

De acordo com Lima e Leite (2019), os estágios supervisionados em docência foram 

incluídos entre as atividades curriculares dos cursos stricto sensu no final da década de 1990. 

Por meio do Ofício Circular nº 28/1999, emitido em 26 de fevereiro de 1999, a CAPES tornou 

obrigatória a realização do Estágio de Docência a todos os beneficiários do Programa de 

Demanda Social (LIMA; LEITE, 2019). Como destacam Paiva, Sousa e Souza (2021), o 

Programa de Demanda Social é considerado o maior programa nacional de cessão de bolsas 

de estudo para a pós-graduação. Formalizado na década de 1970 (PAIVA; SOUSA; SOUZA, 

2021), esse programa concede bolsas de mestrado e doutorado, visando a formação de 

recursos humanos de alto nível para o país (BRASIL, 2000, 2002; LIMA; LEITE, 2019; 
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PAIVA; SOUSA; SOUZA, 2021). A Portaria nº 52 da CAPES, de 26 de maio de 2000, 

regulamentou a obrigatoriedade do Estágio de Docência para bolsistas de Demanda Social, 

estabelecendo-o como um dos critérios para a cessão das bolsas de estudo (BRASIL, 2000). 

Com a Portaria nº 52, de 26 de setembro de 2002, a CAPES sistematizou algumas orientações 

mais detalhadas a respeito do Estágio de Docência, e destacou que esse estágio “é parte 

integrante da formação do pós-graduando, objetivando a preparação para a docência, [e] a 

qualificação do ensino de graduação” (BRASIL, 2002, p. 26).  

Importa notar que a criação do Estágio de Docência, no âmbito da pós-graduação, é 

contemporânea à introdução da atual sistemática de avaliação dos programas stricto sensu. Ao 

inaugurar um modelo de avaliação que torna a pesquisa e a formação de cientistas prioritárias 

na pós-graduação (FRANÇA, 2012; KUENZER; MORAES, 2005; SGUISSARDI, 2006) e, 

concomitantemente, criar o Estágio de Docência, a CAPES parece restringir ou induzir a 

circunscrição da formação docente a estágios dessa natureza. Como referido, essa restrição de 

atividades formativas para a docência é relatada na literatura (LIMA; COSTA, 2017; SILVA; 

BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010). Além disso, uma vez que o Estágio de 

Docência é obrigatório apenas para bolsistas de Demanda Social (BRASIL, 2002; LIMA; 

LEITE, 2019; PAIVA; SOUSA; SOUZA, 2021), a CAPES parece tornar, a partir da década 

de 1990, a formação docente uma característica curricular específica de apenas uma parcela 

do alunado stricto sensu.   

Se políticas para a pós-graduação induziram (e induzem) a secundarização da docência 

nesse nível de ensino, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996), em vigência, reafirma o papel dos cursos stricto sensu na formação de 

docentes para o magistério superior (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). Em seu artigo 66, a 

Lei nº 9.394/1996 prevê que a “preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em 
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nível de pós-graduação, prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”16 (BRASIL, 

1996). O artigo 52, dessa mesma Lei, também exige que ao menos um terço dos professores 

das Instituições de Ensino Superior (IES) tenha título de mestre ou doutor (BRASIL, 1996). 

Em conjunto, esses artigos legais reapresentam a formação de professores universitários como 

uma finalidade da pós-graduação stricto sensu. 

É relevante destacar ainda que, para além das determinações políticas e legais que 

alternadamente apresentam a formação docente como objetivo primário e secundário dos 

cursos pós-graduados, a formação para a educação superior, no país, permanece órfã de uma 

regulamentação que esclareça e pormenorize como esse processo formativo deve ocorrer 

(e.g., LOURENÇO; LIMA; NARCISO, 2016; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; SOARES; 

CUNHA, 2010). Como ilustra Fischer (2006), os programas não se ocupam da formação 

docente porque, muitas vezes, “não sabem exatamente como fazê-lo” (p. 195). Segundo 

Pimenta e Anastasiou (2014), prevalece uma certa noção de que o exercício do magistério 

superior não demandaria uma formação específica “no campo do ensinar” (p. 36); e de que o 

domínio de uma determinada área do conhecimento e o bom desempenho em determinado 

campo profissional seriam suficientes para assegurar uma boa prática docente. Coexiste ainda 

a defesa de que a formação científica seria o bastante para assegurar uma boa atuação docente 

na educação superior (CORRÊA; RIBEIRO, 2013; SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; 

ORLANDO; MEYER, 2017). 

Em plano secundário e sem a regulamentação de seus processos formativos, a 

formação docente nos mestrados e doutorados é frequentemente caracterizada como 

insuficiente ou precária (e.g., FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; LIMA; COSTA, 2017; 

NAVARRO et al., 2021; SOARES; CUNHA, 2010). Soares e Cunha (2010), por exemplo, 

                                                           
16 Embora o texto legal afirme que a formação para o magistério superior deva ocorrer em nível de pós-

graduação, essa formação não necessariamente ou exclusivamente deve se dar em cursos stricto sensu; a Lei 

admite a possibilidade de ela ocorrer em cursos lato sensu (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). Ao fazê-lo, a Lei 

contraria o próprio parecer nº 977/1965 do CFE: como visto, os cursos lato sensu não visam a capacitação para 

uma nova profissão, mas apenas o aprimoramento de uma atuação para a qual o aluno já foi formado. 
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entrevistaram coordenadores e ex-coordenadores de dois programas de pós-graduação na área 

de Educação, com o objetivo de examinar a formação docente ofertada nesses espaços. Os 

resultados indicam que a formação docente não é tratada como uma prioridade pelos gestores 

e ocorre de forma muito limitada, restringindo-se à oferta de estágios em docência e a 

iniciativas isoladas de alguns professores. Ferraz, Mota e Lopes (2020) aplicaram 

questionários a mestrandos e doutorandos de Química, com vistas a identificar as 

contribuições dos estágios de docência e da tutoria para formação de professores de nível 

superior. Conquanto tenham sido consideradas atividades importantes pelos respondentes, os 

dados sugerem que os estágios e a tutoria são desenvolvidos sem a interlocução entre teoria e 

prática e sob um viés sobretudo prático.  

Lima e Costa (2017), por sua vez, convidaram alunos de diferentes programas de pós-

graduação em Engenharia para responderem questionários, a fim de analisar a formação de 

professores em cursos stricto sensu da área. Em geral, os dados denunciam ou a deficiência ou 

a quase ausência da formação docente nos programas contemplados no estudo; e para a 

maioria dos respondentes, os estágios em docência não são eficientes em formar profissionais 

para o magistério superior (LIMA; COSTA, 2017). Já Navarro et al. (2021), buscando 

descrever o perfil e o tipo de atuação profissional de egressos de um programa de pós-

graduação em Odontologia, enviaram questionários a mestres e doutores titulados pelo 

programa entre os anos de 2008 a 2019. Os resultados evidenciam que uma parcela 

representativa dos respondentes atua no magistério superior. Quanto aos aspectos negativos 

do programa, a “falta de preparo e prática na docência” foi o aspecto mais citado pelos 

participantes (NAVARRO et al., 2021, p. 16).  

Por outro lado, a formação científica no âmbito dos cursos stricto sensu é alvo de 

apreciações mais positivas na literatura (LIMA; COSTA, 2017; NASCIMENTO, 2018; 

PARDO et al., 2004; PARDO; COLNAGO, 2011; SILVA; BARDAGI, 2015). Pardo et al. 
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(2004), por exemplo, enviaram questionários a mestrandos de um programa de Física, com a 

finalidade de aferir como o alunado avaliava a formação para a pesquisa ofertada na pós-

graduação. Mais especificamente, os respondentes foram convidados a avaliar o seu “domínio 

sobre as diferentes etapas de realização da pesquisa” (PARDO et al., 2004, p. 71), 

considerando a escala “excelente”, “muito bom”, “bom”, “regular” e “ruim”. Não obstante 

tenham indicado pontos a serem melhorados, os participantes avaliaram positivamente a 

formação a que foram expostos. Com objetivo e estratégia metodológica similares, Pardo e 

Colnago (2011) aplicaram questionários a alunos de dois cursos de mestrado na área de 

Educação; os resultados obtidos também evidenciaram a satisfação dos respondentes com a 

formação científica recebida.  

Sendo o enfoque principal dos programas stricto sensu, a formação científica dispõe 

de diversos espaços formativos, como disciplinas, grupos de estudo, eventos científicos, 

relação orientador-orientando e bancas de qualificação e defesa (FISCHER, 2006; 

NASCIMENTO, 2018) – o inverso do observado em relação à formação docente (LIMA; 

COSTA, 2017; SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010). Como sumariam Lima 

e Costa (2017), os alunos da pós-graduação reconhecem que são mais bem preparados para 

atuarem como cientistas do que como professores. 

Na literatura, a formação científica se torna objeto de estudo com maior frequência, no 

entanto, quando busca-se examinar os efeitos do atual modelo avaliativo da CAPES sobre a 

formação de futuros cientistas (e.g., GUAZI; CARRARA; LAURENTI, 2020; MAURENTE; 

BAUM; KROEFF, 2020; NASCIMENTO, 2010; SGUISSARDI, 2006; SGUISSARDI; 

SILVA JÚNIOR, 2009; VOSGERAU; ORLANDO; MEYER, 2017). Para Sguissardi e Silva 

Júnior (2009), os doutores, titulados após a introdução desse atual modelo, parecem estar bem 

adaptados à competividade e às políticas avaliativas que valorizam sobremodo os “produtos” 

científicos (e.g., artigos). Diante de tais políticas, seriam, inclusive, as habilidades 
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relacionadas à produção de produtos científicos aquelas especialmente desenvolvidas na pós-

graduação (MAURENTE; BAUM; KROEFF, 2020; SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

Haveria, no limite, uma certa conformação da própria formação científica aos critérios 

contemplados na atual sistemática de avaliação dos programas stricto sensu (NASCIMENTO, 

2010). 

Vale destacar ainda que essa sistemática avaliativa, que tornou prioritária a formação 

de cientistas nas últimas duas décadas, também inaugurou “a concepção da pós-graduação 

como lócus privilegiado da pesquisa e da produção de conhecimento” (KUENZER; 

MORAES, 2005, p. 1351). A eleição do SNPG como lócus da produção de conhecimento 

científico ao invés de lócus da formação de novos cientistas pode comprometer, contudo, a 

aprendizagem dos últimos (BOTOMÉ; KUBO, 2002). De acordo com Botomé e Kubo 

(2002), essas atividades, muitas vezes, competem entre si e a formação científica pode se 

restringir, em alguns momentos, à atuação dos alunos como “técnicos de apoio e de execução 

de tarefas para auxiliar o pesquisador” veterano (p. 17). Ou seja, os esforços na pós-graduação 

poderiam, nesse caso, convergir mais para a produção científica do que para a formação de 

profissionais altamente qualificados (NASCIMENTO, 2010). 

A complexidade e a sutileza do fazer científico levantam, por fim, algumas questões 

sobre o quanto realmente temos condições de oferecer uma efetiva formação profissional de 

cientistas (SKINNER, 1956). Em termos psicológicos, afirma Mahoney (1979), sabemos mais 

sobre etilistas, religiosos e infratores da lei do que sabemos em relação ao cientista e à 

produção de conhecimento científico. Como se daria a formação para a pesquisa nesse 

cenário? Sabemos realmente como arranjar condições que possibilitem o aprendizado do fazer 

científico por parte do alunado dos cursos stricto sensu? Ou, como alerta Skinner (1956), 

apenas assumimos “que algumas das pessoas que frequentam nossa pós-graduação 

eventualmente se tornam cientistas?” (p. 221).  
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As informações sumariadas apresentam dados históricos a respeito da pós-graduação 

brasileira e especificam algumas de suas características atuais. Como discutido, desde a sua 

instituição formal, a pós-graduação stricto sensu visa formar cientistas e professores de nível 

superior. A despeito das condições sob as quais essa formação ocorre e das políticas que 

alternadamente priorizaram a docência e a pesquisa nesse nível de ensino, os diplomas dos 

cursos stricto sensu conferem a quem os detêm o privilégio de atuar como cientista e de 

exercer o magistério superior (CUNHA, 1974). Em vista disso, esta pesquisa objetivou avaliar 

a formação científico-docente ofertada em programas de excelência do estado de São Paulo. 

Usualmente, as investigações relativas à formação nesse nível de ensino enfocam ou a 

formação científica ou a formação docente (e.g., FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; LIMA; 

COSTA, 2017; NAVARRO et al., 2021; PARDO et al., 2004; PARDO; COLNAGO, 2011; 

SOARES; CUNHA, 2010). Neste estudo, a formação científica e a formação docente foram 

avaliadas conjuntamente, estratégia que permitiu o cotejamento dos resultados obtidos em 

relação a cada um desses enfoques formativos.  

O exame da formação científico-docente pode ser realizado por meio de diferentes 

estratégias metodológicas. Os estudos aqui citados utilizaram, por exemplo, fontes de 

informação diversas, como alunos (FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; LIMA; COSTA, 2017; 

PARDO et al., 2004; PARDO; COLNAGO, 2011), egressos (NAVARRO et al., 2021) e 

coordenadores (SOARES; CUNHA, 2010) de programas stricto sensu; e também 

empregaram diferentes técnicas de coleta de dados, como questionários (FERRAZ; MOTA; 

LOPES, 2020; LIMA; COSTA, 2017; NAVARRO et al., 2021; PARDO et al., 2004; 

PARDO; COLNAGO, 2011) e entrevistas (SOARES; CUNHA, 2010). Em outras pesquisas, 

a formação de professores e cientistas também foi investigada mediante apreciação da 

estrutura curricular dos cursos de mestrado e doutorado (HOSTINS, 2013; MEDEIROS; 

LETA, 2020). 
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Neste trabalho, a análise da formação científico-docente dos programas de interesse 

foi realizada por meio de uma avaliação comportamental (NELSON; HAYES, 1979) dos 

comportamentos que caracterizam o fazer docente e o fazer científico (BOTOMÉ, 1999). 

Com esse fim, alunos regulares de programas de excelência do estado de São Paulo foram 

submetidos à avaliação. Os comportamentos contemplados na análise correspondem, em 

grande medida, à caracterização comportamental do fazer docente e do fazer científico 

proposta por Botomé (1999). Nesse artigo, Botomé (1999) propõe um currículo estratégico 

para mestrados e doutorados, com vistas a viabilizar a capacitação de cientistas e de 

professores de nível superior17. A estrutura curricular apresentada conta com programas de 

ensino (i.e., disciplinas) específicos para o mestrado e para o doutorado, os quais teriam uma 

certa ordenação e deveriam ser distribuídos ao longo do prazo previsto para a formação de 

mestres e doutores. Para cada programa (i.e., disciplina), Botomé (1999) especifica os 

objetivos de ensino a serem alçados; e cada objetivo corresponde a um dos comportamentos 

que caracteriza ou o fazer docente18 ou o fazer científico19. Os comportamentos avaliados 

nesta pesquisa se referem, então, a uma versão adaptada dos objetivos dos programas de 

ensino (i.e., disciplinas), propostos por Botomé (1999), para a capacitação de cientistas e de 

profissionais para o magistério superior. 

                                                           
17 A estrutura curricular proposta por Botomé (1999) prevê, ainda, a capacitação para a atualização científica e 

para o aperfeiçoamento tecnológico. 
18 Com relação à formação de professores, Botomé (1999) descreve cinco programas de ensino: (1) “delimitar os 

objetivos de ensino e as aprendizagens necessárias para a sua consecução, a partir de necessidades de 

aprendizagem identificadas”; (2) “programar condições de ensino para o desenvolvimento das aprendizagens 

necessárias para a consecução de objetivos delimitados”; (3) “aplicar programas de ensino, avaliar a eficácia das 

condições programadas com procedimentos de pesquisa e corrigir programas de ensino a partir dos dados 

obtidos na sua aplicação”; (4) “transformar conhecimento em comportamento e transformar dados sobre o 

comportamento em conhecimento novo para uso em situações de ensino”; e (5) “desenvolver processos de 

produção de conhecimento científico sobre variáveis componentes de programas de ensino” (p. 110-111). 
19 Quanto à formação de cientistas, o autor propõe oito programas de ensino: (1) “delimitar problemas de 

pesquisa”; (2) “sistematizar conhecimento existente a respeito de um problema de pesquisa delimitado”; (3) 

“escolher o tipo e a técnica de observação a empregar para obter dados relativamente a um problema de 

pesquisa, de acordo com a natureza do problema delimitado”;  (4) “planejar o método e as técnicas de coleta de 

dados apropriados a um problema de pesquisa”; (5) “analisar e interpretar dados obtidos em relação ao problema 

de pesquisa que originou sua coleta”; (6) “planejar um processo de produção de conhecimento científico”; 

(7)“comunicar descobertas científicas para diferentes públicos”; e (8) “delinear como são e como podem ser 

constituídas as relações entre Ciência, Universidade e Sociedade como um sistema baseado em conhecimentos 

de diferentes formas e tipos” (BOTOMÉ, 1999, p. 108). 
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Em oposição ao atual sistema avaliativo da CAPES (e.g., Anexos A, B, C, D, E e F), 

na avaliação conduzida nesta investigação, os processos formativos foram priorizados em 

relação aos eventuais produtos desses processos. A avaliação dos processos formativos impõe, 

por certo, numerosas dificuldades (VERHINE; DANTAS, 2009; SPAGNOLO; CALHAU, 

2002). Ao priorizá-los, buscou-se apresentar um caminho alternativo para a avaliação dos 

programas stricto sensu ou, mais especificamente, buscou-se apresentar um outro modo de 

analisar se e em que medida os objetivos desse nível de ensino estão sendo cumpridos. Com 

isso, este estudo também visou lançar luz sobre as potenciais contribuições do instrumental 

comportamentalista para a avaliação da formação stricto sensu. Adicionalmente, uma vez que 

os programas de pós-graduação de excelência se tornam referência para os demais, “em 

decorrência de uma avaliação que lhes confere legitimidade” (HOSTINS, 2013, p. 416), 

examinar a formação ofertada por esses programas possibilita identificar algumas 

características formativas que estão sendo direta ou indiretamente eleitas pela CAPES como 

referência em qualidade. 

Por fim, considerando a relevância da relação orientador-orientando na formação de 

mestres e doutores (COSTA; SOUSA; SILVA, 2014; HOLLEY; CALDWELL, 2011; LEITE 

FILHO; MARTINS, 2006), o atual cenário político e econômico do país e suas influências 

sobre a ciência e a pós-graduação (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020), buscou-se avaliar se e 

como a relação orientador-orientando, a crise orçamentária da ciência brasileira e o 

crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas afetam a formação científica e a 

formação docente ofertadas em programas de pós-graduação de excelência. O exame da 

capacitação científico-docente realizado nesta pesquisa contemplou, portanto, variáveis 

endógenas e exógenas aos programas stricto sensu. 

 

3. OBJETIVOS 
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3.1. OBJETIVO GERAL 

  

Avaliar a formação científico-docente de doutorandos matriculados em programas de 

pós-graduação nota 7 do estado de São Paulo. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

– Avaliar se os participantes aprenderam os comportamentos que caracterizam o fazer 

docente ao longo da pós-graduação; 

– Especificar os contextos de aprendizagem e os processos por meio dos quais os 

participantes aprenderam os comportamentos que caracterizam o fazer docente; 

– Caracterizar o grau de aprendizagem dos participantes em relação aos 

comportamentos que caracterizam o fazer docente; 

– Avaliar se os participantes aprenderam os comportamentos que caracterizam o fazer 

científico ao longo da pós-graduação; 

– Especificar os contextos de aprendizagem e os processos por meio dos quais os 

participantes aprenderam os comportamentos que caracterizam o fazer científico; 

– Caracterizar o grau de aprendizagem dos participantes em relação aos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico; 

– Examinar se e como a relação orientador-orientando, a crise orçamentária da ciência 

brasileira e o crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas afetam a formação 

científica e a formação docente dos participantes.  

 

4. MÉTODO 

 

Neste estudo, para avaliar a formação científico-docente ofertada em programas de 

pós-graduação (PPG) de excelência, alunos de doutorado foram submetidos a uma avaliação 

comportamental dos comportamentos que caracterizam o fazer docente e o fazer científico. A 
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avaliação comportamental é definida como um conjunto de métodos que são empregados com 

a finalidade de identificar “unidades de resposta e suas variáveis controladoras” (NELSON; 

HAYES, 1979, p. 491; ver GRESHAM; WATSON; SKINNER, C., 2001). Avaliações dessa 

natureza são conduzidas, em geral, com propósito ulterior de intervir sobre o comportamento 

humano (ALTER et al., 2008; NELSON; HAYES, 1979), sendo usualmente utilizadas em 

contextos aplicados (e.g., na clínica, na escola) (ALTER et al., 2008; GRESHAM; WATSON; 

SKINNER, C., 2001; HAWKINS, 1979; NELSON; HAYES, 1979). Nesta pesquisa, a 

avaliação teve por objetivo examinar se as contingências presentes nos cursos stricto sensu 

possibilizaram, aos participantes, o aprendizado de comportamentos que tipificam o exercício 

do magistério superior e o fazer ciência; seu emprego não está, desse modo, comprometido 

com a proposição de quaisquer propostas de intervenção. 

Como esclarecem Nelson e Hayes (1979), a avaliação comportamental pode ser do 

tipo descritiva ou do tipo experimental. Ao passo que as avaliações descritivas descrevem 

padrões comportamentais, contribuindo com o desenvolvimento de métodos de avaliação e 

com a indicação de relações funcionais a serem verificadas empiricamente, as avaliações 

experimentais identificam as variáveis controladoras do comportamento de interesse 

(NELSON; HAYES, 1979) e permitem, portanto, a realização da análise funcional 

propriamente dita (ALTER et al., 2008). A avaliação comportamental conduzida neste 

trabalho é do tipo descritiva e empregou medidas indiretas de avaliação dos comportamentos 

que tipificam o fazer docente e o fazer científico. Conforme indica a literatura consultada, as 

avaliações descritivas diretas envolvem a observação in loco dos comportamentos de interesse 

e as avaliações indiretas incluem o emprego de entrevistas, questionários, escalas, checklist e 

de outros instrumentos com vistas a coletar as informações pertinentes à avaliação (ALTER et 

al., 2008; GRESHAM; WATSON; SKINNER, C., 2001; IWATA et al., 2000). As avaliações 

comportamentais descritivas indiretas se baseiam, em geral, na análise de relatos verbais 
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(IWATA et al.., 2000). Os dados pertinentes a esta pesquisa foram coletados por meio de 

entrevistas semiestruturadas realizadas com doutorandos de programas nota 7 do estado de 

São Paulo.  

O uso de relatos verbais na avaliação comportamental pode impor algumas limitações 

quanto ao alcance dos resultados obtidos (ALTER et al., 2008; GRESHAM; WATSON; 

SKINNER, C., 2001; IWATA et al., 2000). Desde que o comportamento verbal é um 

comportamento como qualquer outro, o relato verbal também é controlado por variáveis 

ambientais (CARRARA, 2008; BECKERT, 2007). Assim, o relato verbal de um indivíduo 

pode estar sob controle de outras variáveis que não aquelas associadas ao evento relatado, de 

modo que não exista ou exista apenas uma correspondência parcial entre aquilo que o 

indivíduo relata e aquilo que aconteceu ou que ele fez (BECKERT, 2007). A despeito dessas 

limitações, dados verbais podem constituir uma fonte de informação de especial relevância 

(LEME; BOLSONI-SILVA; CARRARA, 2009). A coleta de relatos pode, por exemplo, 

ajudar na descrição da história comportamental do indivíduo, pode viabilizar a investigação 

de numerosas variáveis concomitantemente e oferecer uma base sólida para pesquisas futuras 

(LEME; BOLSONI-SILVA; CARRARA, 2009). Adicionalmente, em determinadas situações, 

o relato verbal pode ser a única fonte de informação disponível ou viável (e.g., quando o 

objeto de estudo é um evento comportamental privado) (CARRARA, 2008). Se trata, 

portanto, de encontrar estratégias para amenizar ou contornar as limitações dos dados verbais 

e não de os descartar sumariamente (LEME; BOLSONI-SILVA; CARRARA, 2009). O relato 

verbal vem sendo historicamente utilizado em estudos analítico-comportamentais como dado 

básico de análise, o que reafirma sua importância na produção de conhecimento científico da 

área (LEME; BOLSONI-SILVA; CARRARA, 2009) e contextualiza seu uso neste trabalho. 

Em síntese, nesta pesquisa, foi executada uma avaliação comportamental descritiva 

indireta de comportamentos típicos do fazer científico e do fazer docente; a avaliação foi 
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conduzida mediante o uso de entrevistas semiestruturadas realizadas com alunos de doutorado 

de programas nota 7 e as informações coletadas são de natureza verbal. Nas subseções 

sequentes são descritas, em detalhes, as estratégias metodológicas empregadas ao longo do 

estudo.  

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 
 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências 

da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP), campus de Bauru, e 

obteve parecer favorável em reunião realizada em 14 de junho de 2018 (Parecer nº 

2.712.777). 

 

4.2 NATUREZA DA PESQUISA 
 

Se trata de um estudo empírico de natureza descritiva (DULOCK, 1993; NASSAJI, 

2015; NELSON; HAYES, 1979). Estudos descritivos objetivam “descrever um fenômeno e 

suas características” (NASSAJI, 2015, p. 129) e são considerados “estáticos ou estruturais, já 

que descrevem um estado de coisas existente” (NELSON; HAYES, 1979, p. 492). Conforme 

Hawkins (1979), em estudos desse tipo, “o pesquisador está simplesmente tentando descrever, 

responder à pergunta ‘o que normalmente acontece?’” (p. 512). Sob enfoque analítico-

comportamental, tanto as variáveis ambientais quanto a ação do organismo podem ser objeto 

de medição e descrição (HAWKINS, 1979). Neste trabalho, a formação científico-docente de 

doutorandos de programas de excelência foi descrita por meio de uma avaliação 

comportamental dos comportamentos que caracterizam o fazer docente e o fazer científico.  

 

4.3 LOCAL   
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Esta pesquisa foi realizada em quatro instituições de ensino superior (IES) públicas do 

estado de São Paulo: na Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), na Universidade de 

São Paulo (USP), na Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP) e na 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). 

 

4.4 PARTICIPANTES 
 

Participaram desta pesquisa 10 doutorandos que, à época da seleção dos participantes e 

da execução das entrevistas, estavam regularmente matriculados em PPG stricto sensu do 

estado de São Paulo, classificados com nota 7 na última avaliação da CAPES então disponível 

(i.e., referente ao quadriênio 2013-2016). Como a seleção dos participantes e a coleta dos 

dados ocorreram no primeiro semestre de 2020, os resultados da avaliação quadrienal de 2017 

ainda estavam em vigência no país. Os participantes deste estudo também eram bolsistas de 

doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  

A opção por participantes com o doutorado em andamento baseia-se na definição e nas 

características dos cursos de mestrado e doutorado descritas pelo parecer nº 977 do CFE 

(ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). O mestrado “correspondente ao primeiro nível da pós-

graduação” (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005, p. 171) e, portanto, à primeira etapa da 

formação profissional de cientistas e professores de nível superior. Já o doutoramento 

promove uma verticalização e ampliação das aprendizagens desenvolvidas nos cursos de 

mestrado (BOTOMÉ, 1999) e tem papel prioritário no desenvolvimento da capacidade de 

pesquisa e no preparo de profissionais que seguirão carreira acadêmico-científica (ALMEIDA 

JÚNIOR et al., 2005). Adicionalmente, o mestrado “não constitui condição indispensável à 

inscrição no curso de doutorado” (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005, p. 172). Por um lado, 

essa dispensabilidade dos cursos de mestrado relativiza a sua importância na formação de 

cientistas e de professores de nível superior e, por outro, reafirma a centralidade dos cursos de 
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doutorado na consecução dos próprios objetivos da pós-graduação brasileira. Em vista dessas 

questões, priorizar alunos de doutorado (e não de mestrado) na avaliação da formação 

científica e da formação docente de programas de excelência pode assegurar uma acurácia 

maior na descrição de algumas das características formativas desses PPG. 

Ainda que os programas nota 6 e 7 sejam considerados programas de excelência, pelos 

critérios da CAPES, há uma evidente superioridade dos programas nota 7 em relação aos 

programas nota 6 quanto ao desempenho e à qualidade alçados (BRASIL, 2017). Por essa 

razão e considerando os objetivos desta pesquisa, foram selecionados apenas alunos regulares 

de PPG nota 7 para este trabalho. A opção por alunos de doutorado com bolsa FAPESP é 

justificada, por sua vez, pelos critérios e requisitos especificados por essa agência para a 

concessão de bolsas e pela facilidade de acesso a informações que permitem identificar os 

bolsistas dessa Fundação20. Por fim, quanto ao tamanho da amostra, o número de 10 

participantes foi definido arbitrariamente. Considerando os objetivos deste estudo, os 

participantes também deveriam ter concluído, à época da seleção, ao menos quatro semestres 

do curso de doutorado21 e deveriam ter cursado mestrado no mesmo programa em que 

cursavam o doutorado22.   

Os doutorandos selecionados eram alunos regulares de 10 PPG diferentes, localizados 

em quatro IES públicas do estado de São Paulo (USP, UFSCAR, UNESP e UNICAMP). Os 

participantes, cinco do sexo feminino e cinco do sexo masculino, ingressaram no doutorado 

                                                           
20 Sendo o objetivo desta pesquisa “Avaliar a formação científico-docente de doutorandos matriculados em 

programas de pós-graduação nota 7 do estado de São Paulo”, talvez fosse mais apropriado selecionar alunos com 

bolsa CAPES para participar do estudo. Todavia, diante das dificuldades em encontrar informações públicas que 

permitissem identificar alunos de doutorado de programas nota 7 com bolsa CAPES, tanto via Portal de 

Transparência da CAPES (http://transparencia.capes.gov.br/transparencia/xhtml/index.faces) quanto via site dos 

PPG sorteados, optou-se pela seleção de bolsistas FAPESP para este trabalho. 
21 Como especifica o parecer nº 977, os mestrados e doutorados são organizados em duas fases: na primeira, os 

alunos devem realizar as disciplinas e demais atividades formativas previstas para cada curso e, na segunda, os 

alunos devem se dedicar à investigação que será descrita na dissertação ou tese (ALMEIDA JÚNIOR et al., 

2005). No doutorado, em geral, a primeira fase se estende ao longo dos quatro semestres iniciais. A opção por 

participantes que finalizaram essa etapa visou assegurar que a avaliação comportamental fosse conduzida apenas 

com alunos que cumpriram parte importante das atividades curriculares de seus cursos. 
22 Como o objetivo do estudo era avaliar a formação científico-docente ofertada por PPG de excelência, era 

fundamental garantir que os participantes tivessem se formado exclusivamente em programas nota 7. 

http://transparencia.capes.gov.br/transparencia/xhtml/index.faces
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entre os anos de 2015 e 2018 e tinham, em média, 30 anos à época da coleta de dados. A 

Tabela 1 sistematiza essas informações e oferece uma caracterização geral dos alunos23 que 

participaram da pesquisa. 

 
Tabela 1 – Sexo, idade, ano de ingresso no doutorado, PPG e IES de cada um dos entrevistados 

Participante Sexo Idade 

(anos) 

Ano de ingresso 

no doutorado 

Programa de Pós-

graduação  

IES 

P01 F 28 2016  Fisioterapia  UFSCAR 

P02 F 31 2016 Zoologia  USP 

P03 F 29 2017 Biociências e Biotecnologia 

Aplicadas à Farmácia 

UNESP 

P04 M 32 2015 Química UFSCAR 

P05 F 27 2017 Física USP 

P06 M 30 2016 Engenharia Elétrica USP 

P07 F 31 2016 Teoria e História Literária UNICAMP 

P08 M 28 2018 Biologia Animal UNESP 

P09 M 33 2017 Economia USP 

P10 M 31 2017 Filosofia USP 

 

Os programas contemplados neste trabalho foram selecionados mediante sorteio; e 

pertencem a nove áreas de avaliação e a sete grandes áreas diferentes, conforme a 

classificação dos campos de conhecimento proposta pela CAPES. A Tabela 2 especifica o 

PPG, a área de avaliação e a grande área do programa de cada um dos alunos submetidos à 

avaliação comportamental.  

 
Tabela 2 – Programa de pós-graduação, área de avaliação e grande área do programa de pós-graduação de cada 

um dos entrevistados 

Participante Programa de Pós-

graduação  

Área de avaliação  

(CAPES) 

Grande área 

(CAPES) 

P01  Fisioterapia  Educação Física Ciências da Saúde 

P02 Zoologia  Biodiversidade Ciências Biológicas 

P03 Biociências e Biotecnologia 

Aplicadas à Farmácia 

Farmácia 

 

Ciências da Saúde 

  

P04 Química Química Ciências Exatas e da Terra 

P05 Física Astronomia/Física Ciências Exatas e da Terra 

P06 Engenharia Elétrica Engenharias IV Engenharias  

P07 Teoria e História Literária Linguística e Literatura Linguística, Letras e Artes 

P08 Biologia Animal Biodiversidade Ciências Biológicas 

P09 Economia Economia Ciências Sociais Aplicadas 

P10 Filosofia Filosofia Ciências Humanas 

 

                                                           
23 Os participantes serão identificados por uma notação mnemônica composta pela letra P (i.e., Participante) e 

por um número de um a 10. 
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4.5 TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 
 

Considerando que a entrevista é uma técnica de coleta de dados frequentemente 

utilizada na avaliação comportamental (GRESHAM; WATSON; SKINNER, C., 2001; 

IWATA et al., 2000), neste estudo, essa técnica foi empregada para coletar as informações 

que interessavam à pesquisa. Segundo Gil (2008), a entrevista é uma “técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas”, com o objetivo de 

obter os dados pertinentes ao estudo (p. 109). Neste trabalho, foi utilizado o modelo de 

entrevista semiestruturada. Conforme DiCicco-Bloom e Crabtree (2006), as entrevistas 

semiestruturadas se organizam em torno de um roteiro de questões previamente elaborado e 

envolvem a realização de novas perguntas no decorrer da conversação entre entrevistador e 

informante (DICICCO-BLOOM; CRABTREE, 2006). Essas questões adicionais são feitas 

com a finalidade de esclarecer ou de obter mais detalhes a respeito de alguma informação 

apresentada pelo entrevistado (MCGRATH; PALMGREN; LILJEDAHL, 2019).  

 

4.5.1 Elaboração e testagem do roteiro de perguntas 

 

Em conformidade com as recomendações da literatura, o roteiro de perguntas foi 

elaborado com antecedência e foi submetido a testes antes da coleta dos dados oficiais (e.g., 

MCGRATH; PALMGREN; LILJEDAHL, 2019). As questões foram definidas e elaboradas 

com base no currículo para mestrados e doutorados proposto por Botomé (1999). Em um 

primeiro momento, os comportamentos que tipificam o fazer docente e o fazer científico e que 

seriam, para Botomé (1999), objetivos de ensino da formação stricto sensu, foram 

identificados. Na sequência, foram elaboradas questões com vistas a avaliar se e em que 

medida esses comportamentos foram aprendidos e sob quais condições esse aprendizado 

ocorreu. 
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Estruturalmente, o roteiro de perguntas foi organizado em blocos temáticos: o primeiro 

bloco voltado para a avaliação da formação docente do participante e, o segundo bloco, com 

questões que sondavam formação científica do aluno. Com a conclusão da versão inicial do 

roteiro de perguntas, o instrumento foi testado em três entrevistas-piloto, conduzidas com 

doutorandos de programas sediados na UNESP, campus de Bauru. Os alunos entrevistados 

eram bolsistas de doutorado da FAPESP e estavam regularmente matriculados em PPG nas 

áreas de Ciências da Motricidade (PPG nota 5), Comunicação (PPG nota 4) e Psicologia do 

Desenvolvimento e Aprendizagem (PPG nota 4)24. As entrevistas-piloto foram realizadas em 

março de 2020, via software de comunicação Skype. 

A cada entrevista-teste, o roteiro de perguntas era revisitado e ajustes eram feitos, com 

vistas a maximizar a compreensibilidade das questões. As perguntas a respeito da formação 

docente demandaram ajustes mais substanciais, que as distanciaram, em certa medida, da 

proposta de Botomé (1999). Mais especificamente, a versão final do instrumento preservou, 

em suas questões, uma tradição mais conteudista de ensino em nível superior; a qual se pauta, 

sobretudo, no conteúdo a ser ensinado e no tempo disponível para o ensino ou transmissão 

desse conteúdo – estrutura criticada por Botomé (1999) e por Botomé e Kubo (2002). Para 

esses autores, o processo de ensino-aprendizagem em cursos de graduação deve incluir uma 

terceira dimensão, que se refere, propriamente, à capacidade de atuar na vida profissional. 

Segundo Botomé e Kubo (2002), a capacidade de atuar diz respeito ao processo no qual “uma 

pessoa aprende a agir coerentemente com o conhecimento (as informações) a que teve acesso” 

(p. 9). Assim, o pós-graduando, como aprendiz de docente universitário, deveria aprender não 

apenas a selecionar, distribuir e apresentar um determinado conteúdo ao longo do tempo, mas 

também deveria aprender a ensinar seus futuros alunos a agirem em conformidade com o 

conteúdo com o qual entraram em contato (BOTOMÉ, 1999; BOTOMÉ; KUBO, 2002). 

                                                           
24 As notas dos PPG especificadas entre parênteses se referem aos resultados da avaliação da CAPES referente 

ao quadriênio 2013-2016, então vigentes. 
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Como observado, no entanto, a inclusão dessa terceira dimensão no roteiro de 

perguntas comprometeu a compreensibilidade do instrumento por parte dos entrevistados. 

Questões como “Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a identificar quais 

comportamentos os alunos de um curso de graduação precisam aprender para exercer 

adequadamente a profissão que escolheram depois de formados?” tiveram que ser refeitas, de 

diferentes formas, para que o entrevistado apresentasse uma resposta minimamente coerente 

com a pergunta realizada. Essa condição pode decorrer, dentre outras coisas, da prevalência 

da tradição conteudista nos ambientes de ensino e de formação de professores (BOTOMÉ, 

1999; BOTOMÉ; KUBO, 2002; GUSSO et al., 2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). 

Embora a proposta de Botomé (1999) seja pertinente e compatível com os princípios e 

pressupostos analítico-comportamentais, optou-se por excluir questões relativas ao 

aprendizado do ensino da capacidade de atuar do roteiro de perguntas, com o propósito de 

assegurar a compreensibilidade do instrumento por parte dos entrevistados.  

Além disso, caso o instrumento se mantivesse fiel à proposta de Botomé (1999), os 

dados coletados poderiam ser enviesados, com alta probabilidade de produção de resultados 

negativos, em vista, mais uma vez, da prevalência de organização do processo de ensino-

aprendizagem em termos de conteúdo e tempo (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; 

BOTOMÉ, 1999; BOTOMÉ; KUBO, 2002). Por fim, considerando as sugestões apresentadas 

pelos entrevistados ao longo das entrevistas-piloto, também foram acrescentadas questões 

referentes à relação entre orientado e orientador – o que ensejou a criação de um terceiro 

bloco de questões no roteiro de perguntas. 

  

4.5.2 Descrição do roteiro de perguntas 

 

Em sua versão final, o roteiro de perguntas (Apêndice A) utilizado nesta pesquisa foi 

organizado em três blocos temáticos: (i) o primeiro bloco foi constituído por questões gerais e 
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específicas a respeito da formação docente do aluno; (ii) o segundo bloco envolveu questões25 

gerais e específicas sobre a formação científica do entrevistado, e (iii) o terceiro bloco foi 

composto por perguntas mais genéricas, a respeito do cenário científico atual, das 

perspectivas de futuro do aluno e da sua relação com o(a) orientador(a). As questões do 

primeiro e do segundo blocos se referem, propriamente, ao instrumento de avaliação 

comportamental empregado nesta pesquisa e foram realizadas com o objetivo de coletar 

informações que permitissem a avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente e o fazer científico dos participantes. As questões do terceiro 

bloco, por outro lado, permitiram a coleta de informações contextuais mais amplas que 

potencialmente afetam a formação docente e a formação científica dos entrevistados.  

Em linhas gerais, as questões do primeiro e do segundo blocos objetivaram: (i) 

identificar  se o aluno aprendeu o comportamento de interesse (e.g., “Durante o mestrado ou 

doutorado você aprendeu a planejar metodologias de ensino que possibilitem que seus alunos 

aprendam aquilo que eles precisam aprender durante a disciplina?”); (ii) coletar informações 

complementares indicativas de correspondência entre o que o participante diz que fez e o que 

ele fez e aferir em que medida o aluno aprendeu o que ele diz que aprendeu (e.g., “Você 

poderia me descrever como você fez a revisão bibliográfica do seu projeto de doutorado?”) e, 

(iii) identificar o contexto e os processos responsáveis pela aprendizagem do comportamento 

de interesse (e.g., “Em que contexto você aprendeu a avaliar as suas estratégias de ensino?”). 

                                                           
25 Quanto ao Bloco II, é importante destacar que sempre que se mostrou necessário, as questões do roteiro foram 

adaptadas às características da área do conhecimento do participante; essa estratégia foi adotada para assegurar, 

inclusive, a compreensibilidade das questões pelos respondentes. As entrevistas demonstraram que há certa 

variabilidade, entre as disciplinas, em relação aos termos que são utilizados para designar elementos do processo 

científico. Diante desse cenário, antes de avaliar a aprendizagem do participante em relação a cada um dos 

comportamentos que caracterizam o fazer ciência, buscou-se descrever o comportamento que estava sendo 

avaliado e identificar o termo que era utilizado, na área do respondente, para designar aquela atividade – isso era 

feito, em geral, por meio da formulação de novas perguntas (e.g., “considerando o esforço de revisar e 

sistematizar o conhecimento disponível a respeito de um determinado tema, qual é o termo que vocês utilizam 

para se referir a essa atividade? Revisão bibliográfica? Estado da arte?”). Em função da resposta do respondente, 

a pergunta era adaptada (e.g., a pergunta “Durante o mestrado e o doutorado você aprendeu a fazer revisão 

bibliográfica a respeito de um tema de pesquisa selecionado?” poderia ser alterada para “Durante o mestrado e 

doutorado você aprendeu a fazer o estado da arte a respeito de um tema de pesquisa selecionado?”). Essas 

flexibilizações não comprometeram, em qualquer sentido, a integridade do instrumento. 
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Em relação ao bloco de formação científica, foram adicionadas perguntas com a finalidade de 

coletar informações indicativas de generalização do comportamento de interesse para além do 

contexto original de aprendizado (e.g., “Durante o mestrado ou doutorado você já planejou o 

método de outras pesquisas para além daquela descrita na dissertação e prevista para a 

tese?”).  

Os comportamentos que tipificam o fazer docente e o fazer científico, contemplados 

nos primeiro e segundo blocos do roteiro, estão sistematizados na Tabela 3.  

 
Tabela 3 – Comportamentos básicos do fazer docente e do fazer científico abordados no roteiro de perguntas 

Fazer docente Fazer científico 

Identificar e selecionar os objetivos gerais e específicos 

de uma disciplina 

Delimitar problemas de pesquisa 

Planejar metodologias de ensino Fazer revisão bibliográfica 

Executar as metodologias de ensino planejadas Planejar o método de uma pesquisa 

Avaliar as próprias estratégias de ensino Executar o método de uma pesquisa 

Corrigir falhas identificadas nas estratégias de ensino Redigir relatórios ou relatos de pesquisa 

Orientar alunos Divulgar descobertas científicas (público externo) 

 Escrever cientificamente 

 Avaliar trabalhos científicos de terceiros 

 

O terceiro bloco, por sua vez, foi constituído pelas seguintes questões: (i) “Na sua 

opinião, as características atuais do contexto científico brasileiro, que envolvem cortes 

orçamentários e cancelamento de editais e bolsas, afetam sua formação científica? Em caso 

afirmativo, como afeta?”; (ii) “Na sua opinião, considerando agora o cenário científico 

nacional e internacional, o crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas (a exemplo 

dos movimentos antivacina e terraplanista) afeta sua formação científica e acadêmica? Em 

caso afirmativo, como afeta?”; (iii) “Quais são suas perspectivas para o futuro?”; (iv) “Como 

é a sua relação com o orientador? Como essa relação afeta sua formação científica e 

docente?”; (v) “Você deseja comentar ou falar a respeito de mais alguma coisa?”. 

 

4.6 PROCEDIMENTOS  
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 Os procedimentos adotados neste estudo, em relação à seleção e contato com os 

participantes, à realização e transcrição das entrevistas e em relação à análise dos dados, serão 

detalhados na sequência.  

 

4.6.1 Procedimento de seleção dos participantes  

 

A seleção dos participantes ocorreu por meio de informações disponíveis no site da 

Plataforma Sucupira (https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/) e no site da Biblioteca Virtual 

da FAPESP (https://bv.fapesp.br/pt/). Primeiramente, foram identificados todos os programas 

de pós-graduação, do estado de São Paulo, que receberam nota 7 na avaliação quadrienal de 

2017 (quadriênio 2013-2016). A busca resultou na identificação de 83 programas de pós-

graduação stricto sensu pertencentes a IES paulistas. Em seguida, considerando esse 

resultado, foram selecionados 10 programas, mediante sorteio simples. Por meio da consulta a 

informações disponíveis na Plataforma Sucupira, foram identificadas as instituições e 

unidades institucionais às quais cada um dos programas sorteados pertence (e.g., o Programa 

de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos pertence a Faculdade de Engenharia de 

Alimentos da UNICAMP) e seus respectivos sites.  

Com a identificação das unidades institucionais de cada PPG, procedeu-se à seleção, 

propriamente, dos participantes. A seleção ocorreu entre os dias 28 e 30 de abril de 2020, por 

meio de informações disponíveis no site da Biblioteca Virtual da FAPESP. Filtros, 

disponíveis nessa plataforma, foram ativados para restringir a busca a alunos que atendessem, 

adequadamente, aos critérios de inclusão previstos: alunos com bolsa de doutorado em 

andamento, no Brasil, e filiados às unidades institucionais (instituições-sede de pesquisa) 

identificadas na etapa anterior. A relação de doutorandos de cada unidade institucional foi 

consultada separadamente (e.g., buscou-se, primeiramente, pelos doutorandos filiados ao 

Instituto de Física da USP e, depois pelos alunos filiados ao Instituto de Biociências, Letras e 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/
https://bv.fapesp.br/pt/
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Ciências Exatas da UNESP). Como bolsistas de diferentes programas de pós-graduação foram 

arrolados a cada busca, a lista de doutorandos foi analisada sempre em relação a um programa 

de pós-graduação sorteado em específico; essa estratégia foi adotada, inclusive, devido a 

possibilidade de dois ou mais PPG sorteados serem filiados à mesma unidade institucional em 

consulta. Considerando que os participantes deveriam ter concluído ao menos quatro 

semestres do curso de doutorado, o filtro para ordenar a relação de alunos por ano crescente 

de início da vigência da bolsa foi ativado – de modo a facilitar e tornar mais célere a seleção 

dos participantes.  

O currículo Lattes dos alunos listados, a cada busca, foi acessado e as informações 

disponíveis foram analisadas, para identificação e pré-seleção dos doutorandos pertencentes 

aos programas de pós-graduação de interesse (os dados disponíveis no currículo Lattes do 

aluno foram cotejados com as informações disponíveis no site de cada programa de pós-

graduação26). Caso não fossem identificados alunos do programa sorteado na relação de 

bolsistas em consulta, buscava-se confrontar esse dado com informações disponíveis a 

respeito dos discentes no site do PPG em questão27. Se o dado se confirmasse, um novo PPG 

nota 7 do estado de São Paulo era sorteado28.  

Foram selecionados alunos que concluíram o mestrado no mesmo programa em que 

cursavam o doutorado e que iniciaram o doutoramento em 2018 ou em período anterior. Os 

alunos selecionados foram aqueles que primeiro atendiam a esses critérios – considerando a 

ordenação crescente dos resultados das buscas no site da Biblioteca Virtual da FAPESP. Em 

geral, buscou-se selecionar até quatro alunos por programa, de modo a assegurar alternativas 

de contato caso o doutorando convidado inicialmente declinasse do convite. Buscou-se, para 

                                                           
26 Por vezes, os currículos Lattes consultados apresentavam dados desatualizados ou incompletos e, nesse caso, 

buscou-se complementar ou confrontar as informações consultando o site do PPG ao qual o aluno pertencia.  
27 Isso foi possível, no entanto, apenas quando essas informações estavam disponíveis no site do PPG. 
28 Ao todo, três PPG sorteados não tinham alunos regulares com bolsa FAPESP em andamento na data de 

seleção dos participantes (entre abril e maio de 2020): o Programa de Pós-Graduação em Medicina (Saúde 

Mental) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, o Programa de Pós-Graduação em 

Tocoginecologia da Faculdade de Ciências Médicas da UNICAMP e, o Programa de Pós-Graduação em 

Anatomia dos Animais Domésticos e Silvestre da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. 
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cada aluno pré-selecionado, uma opção de contato via correio eletrônico. O e-mail desse 

alunado foi buscado em canais institucionais (e.g., em endereços eletrônicos dos programas de 

pós-graduação ou de grupos de estudo) e em publicações científicas29 em que os doutorandos 

pré-selecionados aparecem como autores – esses canais foram identificados e acessados por 

meio das informações disponíveis no currículo Lattes de cada aluno30. Por fim, os alunos pré-

selecionados de cada programa foram organizados em ordem crescente de ano de ingresso no 

doutorado31 (e caso mais de um aluno pré-selecionado tivesse ingressado no mesmo ano, a 

ordenação se dava via data de início da vigência da bolsa FAPESP) – e contatados nesta 

ordem. Assim, os alunos com ingresso anterior e, que estavam há mais tempo matriculados no 

doutorado, foram contatados primeiro. 

 

4.6.2 Procedimento de coleta de dados: Contato com os participantes 

  

Os alunos pré-selecionados foram contatados, por e-mail, a partir do início de maio de 

2020. Nesse contato inicial, após a apresentação da investigadora, o estudo e seus objetivos 

eram brevemente descritos e, na sequência, o aluno era convidado a participar da pesquisa por 

meio de uma entrevista semiestruturada. A temática geral das questões, a duração prevista 

para a atividade e as razões pelas quais a participação do contatado era fundamental no estudo 

                                                           
29 Na impossibilidade de encontrar o correio eletrônico dos doutorandos nesses canais, o(a) orientador(a) do 

aluno pré-selecionado foi contatado por e-mail: a pesquisa e os objetivos foram brevemente apresentados, 

sinalizou-se para o orientador que um dos seus alunos havia sido pré-selecionado para participar da pesquisa e 

solicitou-se o envio do endereço de e-mail desse aluno. Todos os orientadores contatados responderam 

prontamente à solicitação feita. 
30 A busca pelo contato eletrônico dos participantes foi morosa e demandou grande variabilidade 

comportamental por parte da autora. A dificuldade em encontrar o contato eletrônico de alguns cientistas em 

formação levanta questões como: se a ciência é um empreendimento coletivo (FAPESP, 2014), o acesso a todo e 

qualquer cientista não deveria ser facilitado? O e-mail institucional desses alunos não deveria ser, nesse sentido, 

uma informação pública? 
31 Essa organização foi necessária porque a concessão da bolsa FAPESP não necessariamente ocorre no início do 

doutoramento dos candidatos à bolsa. 
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também foram especificadas. Por último, o aluno era informado de que a entrevista ocorreria 

mediante o uso do software de comunicação Skype32.  

Os convites foram enviados para os potenciais participantes apenas em dias úteis (de 

segunda a sexta-feira) e em horário comercial (das 8h às 18h). De modo geral, a estratégia 

adotada para contatar os potenciais participantes envolvia a delimitação de prazos limite, em 

relação aos quais algumas ações estavam previstas. Após três dias do primeiro contato, por 

exemplo, e na ausência de qualquer retorno por parte do doutorando, o convite para participar 

da pesquisa era renovado por meio de um novo e-mail33. Após sete dias consecutivos do 

contato inicial, e sem qualquer resposta por parte do aluno convidado, o próximo doutorando 

elegível do programa em questão era convidado a participar do estudo. Caso não houvesse 

outros alunos do PPG que atendessem aos critérios de inclusão34 ou se os convites 

direcionados para os quatro alunos pré-selecionados do PPG não redundassem em aceite35, 

um novo PPG nota 7 do estado de São Paulo era sorteado.  

                                                           
32 Inicialmente, estava previsto que as entrevistas seriam realizadas pessoalmente, com o trânsito da 

investigadora até o local acordado com cada participante. Contudo, em 11 de março de 2020, a Organização 

Mundial da Saúde classificou a Covid-19 como uma pandemia, e as medidas adotadas para frear a disseminação 

do novo coronavírus (OLIVEIRA; LUCAS; IQUIAPAZA, 2020) contraindicaram a realização das entrevistas 

mediante contato e proximidade física. Em adição, na ausência de financiamento pleno para a execução desta 

pesquisa, a coleta de dados por meio do trânsito da pesquisadora também se tornou inviável do ponto de vista 

financeiro. 
33 A renovação do convite consistia no reenvio do e-mail original, com o acréscimo do seguinte texto: “Olá 

[nome do contatado], renovo meu convite para participação na pesquisa ‘O rei está nu: formação científico-

docente em programas de pós-graduação de excelência’. Para a conclusão e êxito desta pesquisa, seu aceite e 

participação são fundamentais. Aguardo seu retorno e estou à disposição para maiores informações. 

Atenciosamente...”. O assunto do e-mail “[URGENTE] Convite para participação em pesquisa via Skype – 

Doutorado em Psicologia (UNESP-Bauru)” não foi alterado. 
34 O Programa de Pós-Graduação em Ciência de Alimentos da Faculdade de Engenharia de Alimentos da 

UNICAMP e o Programa de Pós-Graduação em Fitopatologia da Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” da USP apresentavam, cada um, apenas um aluno que atendia aos critérios de elegibilidade previstos 

para participação nesta pesquisa. 
35 Os convites enviados para os quatros doutorandos pré-selecionados do Programa de Pós-Graduação em 

Imunologia Básica e Aplicada da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP não resultaram em aceite 

para participar do estudo: um aluno se negou prontamente a participar da pesquisa e os demais não deram 

qualquer resposta ao convite realizado. Embora houvesse outros alunos regulares deste PPG que atendiam aos 

critérios de seleção, optou-se – considerando o prazo previsto para a coleta de dados – pelo sorteio de um novo 

PPG. Tendo em vista a área de concentração a qual esse programa pertence, e os grupos de pesquisa dos quais os 

alunos pré-selecionados são membros, é possível que a ausência de retorno por parte desse alunado esteja 

relacionada aos esforços da comunidade científica brasileira para combater a pandemia da Covid-19. 



63 

 

Quando o doutorando convidado aceitava participar do estudo, no contato subsequente 

buscava-se acordar com o aluno data e horário para realização da entrevista – também era 

solicitado, neste momento, que o participante enviasse seu contato eletrônico no Skype. 

Durante o período de agendamento da entrevista, buscou-se responder os e-mails dos alunos 

convidados com a maior brevidade possível; assegurando que as consequências associadas ao 

aceite do participante, e sob controle da autora, fossem apresentadas de forma contígua. Além 

disso, buscou-se concluir o agendamento da entrevista por meio do menor número possível de 

troca de e-mails, com vistas a diminuir o custo de resposta associado a própria participação do 

doutorando neste estudo.  

Para a realização das 10 entrevistas planejadas inicialmente, foi necessário contatar 19 

doutorandos, os quais pertenciam a 13 PPG diferentes de quatro IES públicas do estado de 

São Paulo (USP, UNESP, UNICAMP e UFSCAR) – os contatos foram feitos ao longo de 36 

dias. Dentre os 19 convites realizados, 10 doutorandos aceitaram participar da pesquisa (seis 

após o contato inicial, e quatro após o reenvio do convite), um contatado prontamente se 

recusou a participar do estudo e oito alunos não deram qualquer retorno ao convite feito. A 

taxa de retorno inicial dos convites (até três dias após o envio do primeiro e-mail) foi de 

36,8% – foram obtidas apenas sete respostas (seis aceites e uma recusa). Com renovação do 

convite após três dias, mais quatro alunos responderam ao e-mail (quatro aceites), elevando a 

taxa de retorno para 57,9%. Como indica a literatura, a renovação do convite ou o uso de 

lembretes de participação em pesquisa é uma estratégia útil para aumentar a taxa de retorno 

durante a coleta de dados (WACHELKE et al., 2014) – o que também foi observado nesta 

pesquisa. Por fim, a taxa de aceite dos convites foi ligeiramente inferior à taxa de retorno: 

52,6% dos contatados aceitaram participar da pesquisa. 

 

4.6.3 Procedimento de coleta de dados: Realização das entrevistas 

  



64 

 

As entrevistas foram realizadas e gravadas por meio do software de comunicação 

Skype. A gravação das entrevistas traz vantagens tanto para o procedimento de coleta de 

dados quanto para o procedimento de análise de dados. Segundo Stuckey (2014), “com uma 

gravação, o entrevistador pode se concentrar em ouvir e responder ao participante, sem se 

distrair com a necessidade de escrever notas extensas” (p. 7). Além disso, essa estratégia 

metodológica possibilita que o investigador recorra aos dados brutos da pesquisa sempre que 

necessário, permitindo um exame mais minucioso dos dados e concorrendo para uma maior 

precisão das análises feitas (BAILEY, 2008; STUCKEY, 2014).  

As entrevistas foram realizadas nos meses de maio e junho de 2020, em data e horário 

acordado com cada participante. Com aproximadamente cinco minutos de antecedência em 

relação ao horário agendado com cada aluno, o participante era contatado textualmente, por 

meio de uma ferramenta de troca de mensagens instantâneas (chat) disponível no software 

Skype. Nesse contato inicial, a autora se identificava e informava que a entrevista poderia 

começar assim que o participante estivesse disponível. Com a confirmação e autorização do 

participante, uma chamada de vídeo era iniciada. O primeiro ponto discutido com o 

participante estava relacionado à leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) (Apêndice B). 

Uma cópia do TCLE, devidamente assinada pela entrevistadora, era enviada ao 

participante via e-mail ou via chat do Skype, conforme solicitação ou preferência do 

doutorando – a cópia seguia em formato PDF e em formato DOC. Diante da confirmação de 

recebimento do arquivo, era solicitado que o participante realizasse a leitura do TCLE. Após a 

leitura, eventuais dúvidas eram sanadas e era acordado com o participante a assinatura e o 

envio do TCLE. Uma das possibilidades aventadas demandava que o participante imprimisse, 

assinasse e digitalizasse o documento para posterior envio. No entanto, considerando a 

dificuldade de acesso a impressoras e digitalizadoras em meio a pandemia da Covid-19, em 
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conjunto com o gasto financeiro que isso poderia gerar para o doutorando, os participantes 

foram informados da possibilidade de assinar o documento acrescentando uma imagem 

eletrônica de sua assinatura no local adequado – para tanto, era possível usar a cópia do TCLE 

em formato DOC e, após a “assinatura”, gerar um arquivo em formato PDF.  

Uma vez assinado, o entrevistado poderia enviar o TCLE via e-mail ou via chat do 

Skype, e poderia fazê-lo antes do início, propriamente, da entrevista, ou após a sua conclusão. 

Caso o participante optasse por enviar o arquivo ao final da entrevista, ele era informado de 

que a investigadora esperaria pelo envio do documento, online, e que a finalização formal da 

entrevista ocorreria após o recebimento do TCLE por parte da investigadora. Essa estratégia, 

que envolvia a apresentação de uma regra e o arranjo de uma contingência adicional (ver 

SKINNER, 1969), foi adotada de modo a assegurar o envio, pelo participante, do TCLE 

devidamente assinado.  

Após a leitura do TCLE pelo participante, e a assinatura e o envio do documento 

serem acordados, o contato com cada doutorando seguiu a seguinte estrutura: (i) 

agradecimento por aceitar participar da pesquisa; (ii) breve descrição da estrutura da 

entrevista e do roteiro de perguntas; (iii) reiteração dos direitos do participante; (iv) 

esclarecimento de eventuais dúvidas; (v) solicitação de autorização para iniciar a gravação da 

entrevista. Caso o participante concordasse com o registro em vídeo da entrevista, a gravação 

era iniciada por meio da ativação de um recurso disponível no próprio software Skype. O 

participante também era informado que o arquivo da entrevista ficaria disponível na 

plataforma Skype durante 30 dias, período ao longo do qual ele poderia fazer o download do 

arquivo (função disponibilizada gratuitamente por esse software). Todos os participantes 

concordaram com a gravação das entrevistas. 

Após a conclusão de cada entrevista e o recebimento do TCLE pela investigadora, foi 

realizado o download do arquivo em vídeo de cada uma das 10 entrevistas. As entrevistas 
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somaram, em conjunto, 21 horas e 47 minutos de gravação (1307 minutos), com uma média 

aproximada de duas horas e 10 minutos (130 minutos) por entrevista. A coleta de dados via 

software passou por intercorrências ligadas, especialmente, à estabilidade de conexão da 

internet (tanto do participante quanto da investigadora). A instabilidade da conexão, no 

entanto, não acarretou prejuízos à qualidade dos dados coletados.  

 A Tabela 4 especifica a data, o horário de início e a duração de cada uma das 10 

entrevistas realizadas. 

  
Tabela 4 – Data, horário de início e duração de cada uma das entrevistas realizadas no estudo 

Participante Data de realização da 

entrevista 

Horário de início da 

entrevista 

Duração da entrevista 

P01 06/05/2020 14h 1h44min  

P02 07/05/2020 9h 1h55min  

P03 07/05/2020 16h 2h19min  

P04 14/05/2020 14h 1h43min  

P05 15/05/2020 9h 2h25min  

P06 18/05/2020 14h 2h50min  

P07 19/05/2020 14h 2h32min  

P08 01/06/2020 9h 2h10min  

P09 08/06/2020 14h 1h53min 

P10 26/05/2020 14h 2h16min 

Total  – – 21h47min  

 

4.6.4 Procedimento de transcrição das entrevistas 

 

A transcrição das entrevistas foi realizada após a conclusão da coleta de dados e 

ocorreu manualmente, sem apoio de softwares de transcrição automática36 (i.e., softwares de 

conversão de áudio em texto). Segundo Sandelowski (1994), a transcrição não pode ser 

tipificada como uma estratégia metodológica simples, que prescinde de uma descrição mais 

pormenorizada para além do genérico “‘os dados foram transcritos na íntegra’” (p. 311). O ato 

de transcrever não se trata, propriamente, de “uma tarefa objetiva, impessoal e mecanizada” 

                                                           
36 Como defendem Azevedo et al. (2017), o uso de softwares no processo de transcrição pode tornar essa tarefa 

mais célere. No entanto, também são observadas vantagens na transcrição manual das entrevistas (GUAZI, 

2021): essa opção metodológica aumentou o contato e a familiaridade da investigadora com os dados e criou 

contingências favoráveis ao delineamento de análises ainda durante o tratamento das informações coletadas – 

facilitando a análise posterior. Além disso, possibilitou a identificação de falhas e equívocos cometidos na 

condução das entrevistas, o que concorreu para refinar o comportamento de entrevistar da autora. 
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(AZEVEDO et al., 2017, p. 161) e seu produto, o material transcrito, não é a reprodução 

exata, uma simples cópia, de comunicações orais (AZEVEDO et al., 2017; BAILEY, 2008; 

SANDELOWSKI, 1994). Como assevera Bailey (2008), “a representação de dados auditivos 

ou visuais na forma escrita é um processo interpretativo, que envolve fazer julgamentos e, 

portanto, é o primeiro passo na análise de dados” (p. 130). A transcrição envolve ouvir e 

decidir o que será preservado em relação às informações obtidas (SANDELOWSKI, 1994). 

Esse processo decisório, que acompanha toda a transcrição, deve se pautar pelos objetivos da 

pesquisa para a qual ela está sendo produzida (AZEVEDO et al., 2017; SANDELOWSKI, 

1994; STUCKEY, 2014).  

Segundo Azevedo et al. (2017), a natureza da transcrição pode ser identificada ao 

longo de um continuum, em cujos extremos estão a transcrição naturalista e a transcrição não 

naturalista. A transcrição naturalista envolve uma transcrição minuciosa dos dados, com a 

preservação de numerosos aspectos referentes ou não ao conteúdo verbal da entrevista (e.g., 

inclui-se na representação textual descrições do ambiente no qual a entrevista ocorreu e/ou 

aspectos da interação entre o participante e o investigador). A transcrição não naturalista, por 

sua vez, se caracteriza por preservar e dar destaque ao conteúdo verbal dos dados, omitindo 

“elementos idiossincráticos do discurso, tais como gaguez, pausas, vocalizações involuntárias 

e linguagem não-verbal” (AZEVEDO et al., 2017, p. 161).  

Tendo em vista os objetivos deste estudo, optou-se por enfocar o conteúdo informativo 

das entrevistas realizadas (ver AZEVEDO et al., 2017; SANDELOWSKI, 1994). Foram 

omitidos, da transcrição, os fillers, entendidos como palavras ou sons que “o participante usa 

para preencher o espaço enquanto ele/ela está pensando” (STUCKEY, 2014, p. 8), bem como 

as “pausas, falsos inícios, repetições de frases” (AZEVEDO et al., 2017, p. 162) e 

encorajamentos emitidos tanto pelo participante quanto pela entrevistadora. Como destaca 

Sandelowski (1994), a maioria dos estudos qualitativos se beneficia pouco da inclusão desses 



68 

 

elementos na transcrição. Além disso, a preservação das idiossincrasias do discurso pode 

comprometer a própria legibilidade dos dados (SANDELOWSKI, 1994). Por outro lado, 

interrupções, informações contextuais e referentes à relação entre entrevistadora e participante 

foram preservadas, na medida em que traziam elementos que interessavam à pesquisa (ver 

STUCKEY, 2014). Assim, a transcrição realizada se localiza em um ponto médio entre as 

transcrições naturalistas e não naturalistas, visto que preserva e apresenta características de 

ambas. 

O uso de um sistema de notação, ou um codebook, também foi adotado para 

padronizar a representação textual de alguns elementos ou características do relato verbal no 

material transcrito (ver AZEVEDO et al., 2017; SANDELOWSKI, 1994). Azevedo et al. 

(2017) destacam que o uso de um codebook é “uma ferramenta essencial no processo de 

transcrição”, uma vez que “permite uniformizar procedimentos e formas de escrever” (p. 

164). Para esta pesquisa, o sistema de notação utilizado foi uma versão adaptada do codebook 

proposto por Azevedo et al. (2017, p. 164-165).  

Em linhas gerais, para cada minuto de gravação, a proporção de tempo necessária para 

transcrever ficou entre 10 e 15 minutos (i.e., entre 10:1 e 15:1). Buscou-se transcrever cada 

uma das entrevistas em um período de sete dias consecutivos, sendo que a cada dia, um 

sétimo da duração total da entrevista era transcrito (em média, foram transcritos 19 minutos 

por dia). O material transcrito diariamente era submetido ao procedimento de conferência de 

fidedignidade: na medida em que a gravação era ouvida, o texto transcrito era lido e revisado 

(DUARTE, 2004). Esse procedimento é importante para adequar as pontuações da 

representação textual ao que foi dito durante a entrevista e para corrigir eventuais equívocos 

de transcrição. Ao todo, as transcrições geraram 327 páginas de dados, com uma média de 

32,7 páginas por entrevista.  
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A Tabela 5 especifica, para cada uma das 10 entrevistas realizadas, a quantidade 

aproximada de minutos transcritos por dia e o número de páginas gerado pela transcrição. 

 
Tabela 5 – Duração da entrevista em minutos, quantidade de minutos transcritos por dia e número de páginas 

gerado por transcrição em relação a cada uma das entrevistas realizadas no estudo 

Participante Duração da entrevista  

(em minutos) 

Minutos transcritos/dia* 

por sete dias  

Número de páginas 

transcritas gerado 

P01 104  15 29 

P02 115 16 28 

P03 139  20 31 

P04 103  15 26 

P05 145 21 36 

P06 170 24 39 

P07 152 22 38 

P08 130  19 31 

P09 113 16 29 

P10 136 19 30 

Total  1307 –  317 

*Os minutos transcritos/dia correspondem a, aproximadamente, um sétimo da duração total da entrevista. 

 

4.6.5 Procedimento de análise dos dados 

 

Considerando que este estudo trata de uma avaliação comportamental descritiva 

indireta da formação científico-docente, os dados coletados por meio das entrevistas foram 

submetidos à interpretação analítico-comportamental. Zilio (2010) esclarece que a 

interpretação ocorre “quando não se tem acesso às variáveis de controle do comportamento”, 

as quais são identificadas apenas pela investigação experimental (p. 82). Quando as relações 

comportamentais sob análise não foram examinadas experimentalmente, é possível usar os 

princípios e leis derivados da análise experimental para interpretá-las (DONAHOE, 1993; 

ZILIO, 2010). Essa prática é advogada pelo próprio Skinner (1974): “obviamente nós não 

podemos prever ou controlar o comportamento humano na vida diária com a precisão obtida 

em laboratório, mas nós podemos usar os resultados do laboratório para interpretar o 

comportamento em outro lugar” (p. 194). Interpretar o comportamento envolve, nesse sentido, 

inferir potenciais variáveis controladoras sobre as quais “nos falta informação direta” 

(SKINNER, 1959/1999, p. 290). Com isso, afirmações plausíveis relativas a um dado evento 
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são produzidas. Independentemente de sua razoabilidade, no entanto, as proposições 

resultantes da interpretação exigem testagem empírica posterior, já que são “apenas” relatos 

potenciais de um fato e não, necessariamente, relatos acurados a respeito deles 

(MALAVAZZI; MICHELETTO, 2021). 

De todo modo, em vista da dificuldade ou, em muitos casos, da impossibilidade de 

estudar experimentalmente diversos fenômenos comportamentais (e.g., comportamentos 

passados ou privados), parte importante da análise científica do comportamento humano é 

produto de interpretação (DONAHOE, 1993; MALAVAZZI; MICHELETTO, 2021). 

Também é por esse motivo que, na ciência skinneriana, a interpretação tem relevância 

equivalente ao método experimental (MALAVAZZI; MICHELETTO, 2021; ZILIO, 2010). 

Conforme Malavazzi e Micheletto (2021), a interpretação possibiliza a produção e o avanço 

do conhecimento científico em situações nas quais a investigação experimental não é factível. 

É emblemático lembrar, nesse contexto, que “a maior parte dos escritos de Skinner são 

interpretativos ao invés de experimental-analíticos” (DONAHOE, 1993, p. 453), a exemplo 

das publicações Verbal behavior, Science and human behavior e Beyond freedom and dignity. 

Por ser um método legítimo de produção de conhecimento no campo analítico-

comportamental (DONAHOE, 1993; MALAVAZZI; MICHELETTO, 2021; SKINNER, 

1974; ZILIO, 2010), a interpretação foi utilizada neste trabalho.     

Os dados obtidos por meio dos dois blocos iniciais do roteiro de perguntas (Apêndice 

A), e que correspondem propriamente à avaliação comportamental, foram analisados em uma 

sequência de quatro etapas. Na primeira, realizou-se uma leitura dirigida do material 

transcrito tendo em vista os objetivos do estudo (i.e., avaliar se os comportamentos que 

caracterizam o fazer docente e o fazer científico foram aprendidos, caracterizar o grau de 

aprendizagem do aluno em relação a cada comportamento e descrever as condições sob as 

quais a aprendizagem ocorreu). Na segunda etapa, os trechos que versavam sobre as 



71 

 

informações de interesse foram selecionados; a execução dessa fase foi orientada pela 

estrutura do roteiro de perguntas. Como questões específicas foram elaboradas para examinar 

cada item listado como objetivo, os dados pertinentes à análise foram buscados nas respostas 

dos entrevistados a essas perguntas. Na terceira etapa, efetuou-se uma busca por textos 

analítico-comportamentais que subsidiassem a interpretação dos fenômenos comportamentais 

descritos nos excertos selecionados. Referências de outras áreas, pertinentes aos tópicos 

examinados, também foram buscadas e selecionadas. Na quarta etapa, os fenômenos 

especificados nos trechos separados para a análise foram interpretados à luz das leis, 

conceitos e princípios analítico-comportamentais e cotejados com produções oriundas de 

outros campos.  

Um procedimento similar foi adotado na análise das informações coletadas por 

intermédio do terceiro bloco do roteiro (Apêndice A). Na primeira etapa, com base nas 

questões do terceiro bloco, foram criadas quatro categorias temáticas: (i) relação orientador-

orientando, (ii) crise orçamentária da ciência brasileira, (iii) negacionismo científico e 

anticiência e, (iv) futuro. Na segunda etapa, tendo em vista essas categorias, o material 

transcrito foi lido na íntegra e excertos com informações pertinentes a cada uma dessas 

categorias foram selecionados. Na terceira etapa, textos analítico-comportamentais e outras 

referências, que subsidiassem a interpretação dos fenômenos descritos nos trechos 

selecionados, foram buscadas. Na quarta etapa, esses fenômenos foram interpretados com 

base na literatura comportamentalista e cotejados com publicações externas à área.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Sendo o relato verbal o dado básico de análise e a interpretação, a estratégia 

metodológica adotada para o exame das informações obtidas, a apresentação e discussão dos 

resultados deste estudo ocorrerão em uma mesma seção. A apresentação dos resultados 
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consistirá, sobretudo, na reprodução de excertos das entrevistas37 e na construção de tabelas – 

aos excertos e às tabelas se seguirão a interpretação e discussão dos dados. Considerando os 

objetivos desta pesquisa e a estrutura do roteiro de perguntas, os resultados da avaliação 

comportamental (referente aos primeiro e segundo blocos do roteiro) e os dados do terceiro 

bloco serão analisados separadamente. 

Os resultados da avaliação comportamental dos comportamentos que caracterizam o 

fazer docente e o fazer científico serão apresentados primeiro. A análise desses resultados será 

organizada por informante, isto é, os dados obtidos com cada entrevistado serão examinados 

individualmente e coligidos em um único tópico (GUAZI, 2021). Essa estratégia visa facilitar 

a compreensão dos resultados individuais e dar relevo aos padrões e recorrências observados 

entre os participantes (GUAZI, 2021). Na sequência, os dados do último bloco do roteiro de 

perguntas serão sistematizados. A análise dessas informações será organizada por temática: os 

dados coletados com os entrevistados serão avaliados conjuntamente em relação a 

determinados temas (e.g., a crise orçamentária da ciência brasileira) (GUAZI, 2021). Por fim, 

considerando os principais destaques das duas subseções descritas, uma subseção de 

discussão geral dos resultados será apresentada.  

 

5.1 FORMAÇÃO CIENTÍFICO-DOCENTE: AVALIAÇÃO COMPORTAMENTAL 

 

Sendo organizada por informante (GUAZI, 2021), esta subseção terá 10 subdivisões 

reservadas a cada um dos 10 alunos de doutorado submetidos à avaliação comportamental. As 

subdivisões terão a seguinte estrutura: (1) caracterização do participante; (2) sistematização e 

discussão dos resultados obtidos com o participante em relação à formação docente; e (3) em 

relação à formação científica. Os resultados da avaliação comportamental serão sumariados 

em tabelas, nas quais serão apresentados: (i) a declaração de aprendizagem do participante em 

                                                           
37 Todas as informações que potencialmente facilitariam ou permitiriam a identificação dos participantes foram 

omitidas do texto. Os segmentos do relato dos participantes serão sempre apresentados em itálico.  
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relação a cada comportamento avaliado, isto é, a resposta dada pelo entrevistado quando 

questionado sobre se teria aprendido o comportamento em questão; (ii) o(s) contexto(s) de 

aprendizagem do comportamento analisado, informação claramente apresentada pelo 

respondente ou inferida com base na análise dos dados; e (iii) o(s) processo(s) de 

aprendizagem que foram responsáveis ou contribuíram para o aprendizado do comportamento 

de interesse – quando os dados permitiram, essa informação foi identificada, apresentada na 

tabela e posteriormente discutida. 

 

5.1.1 Participante 01  

 

A Participante 01 (P01), do sexo feminino, tinha à época 28 anos e cursava o oitavo 

semestre do curso de doutorado em Fisioterapia. A entrevista durou 1h44min e foi realizada 

no dia 06 de maio de 2020.  

5.1.1.1 Formação docente: avaliação comportamental  

 

Ao longo da pós-graduação, a participante foi exposta a contingências formativas em 

docência em uma disciplina obrigatória e em cursos de curta duração ofertados pelo PPG. Os 

cursos de curta duração eram optativos e ocorriam aos finais de semana ou no período 

noturno. Já a disciplina obrigatória, denominada de Capacitação Docente, poderia se 

desenvolver em até quatro semestres, dos quais apenas os dois primeiros eram obrigatórios. 

Como esclarece P01: 

 

Então, ela [a disciplina] é do programa, e ela é obrigatória nos dois primeiros 

semestres. Então, por exemplo, se você entra no mestrado, que você tem quatro 

semestres, os dois primeiros, ou o primeiro e o terceiro, você precisa fazer a 

Capacitação Docente. E quando você passa para o doutorado, aquela Capacitação 

Docente também vale para o doutorado, então você não precisa fazer de novo. Mas 

existe a Capacitação Docente “três” e “quatro”, que você pode fazer a mais – 

vamos dizer assim. Eu fiz até a três, por exemplo. Eu fiz as duas obrigatórias, e fiz 

mais uma extra. (P01) 
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Conforme mencionado, em 1999, por determinação da CAPES, os estágios 

supervisionados em docência se tornaram obrigatórios para todos os bolsistas do Programa de 

Demanda Social (LIMA; LEITE, 2019). Com isso, as IES criaram ou adaptaram programas 

institucionais para atender a essa exigência (e.g., TEODORO et al., 2011). Na IES de P01, por 

exemplo, o Programa de Estágio Supervisionado de Capacitação Docente (PESCD), instituído 

em 1997, cumpriu e cumpre essa função (UFSCAR, 1997). A disciplina de Capacitação 

Docente descrita pela informante é, por sua vez, uma adaptação do PESCD à estrutura 

curricular do programa de P01. Como disciplina, no PPG da entrevistada, o PESCD tem a 

particularidade de ser obrigatório para todos os mestrandos e doutorandos.  

Essa disciplina corresponde, portanto, a um estágio supervisionado em docência. 

Durante seu curso, o pós-graduando acompanha uma disciplina regular da graduação e 

desenvolve uma série de atividades sob supervisão do docente responsável pela disciplina. O 

relato de P01 é ilustrativo: 

 

É uma coisa mais prática. Então você prepara as aulas, você prepara toda a linha 

que você vai, que você seguiria, por exemplo, durante um semestre; e aí você 

prepara umas aulas específicas, tanto de multimidia ou prática, e o professor tá ao 

lado, pra te indicar “olha, faltou isso”, “olha muito legal isso”. Então, você auxilia 

ele a preparar as questões da prova dos alunos, para aquela aula específica. Então 

eu achei assim, pessoalmente, na prática, muito boa. Muito boa mesmo. (P01) 

 

A professora titular da disciplina na qual P01 realizou os três semestres de 

Capacitação Docente era também sua orientadora. Conforme sugere o trecho, a orientadora de 

P01 parece ter exposto a entrevistada a contingências de reforçamento diferencial (e.g., 

“professor tá ao lado, pra te indicar ‘olha, faltou isso’, ‘olha muito legal isso’) que podem ter 

contribuído com a modelagem e refinamento de alguns dos comportamentos que caracterizam 

o fazer docente da participante. O relato na sequência traz mais detalhes a respeito das 

atividades desenvolvidas por P01 e corrobora a análise feita: 

 

A gente, no início do semestre, a gente tá junto com os professores – depende do 

professor na verdade, né? Mas, pelo menos eu estive junto com a minha orientadora 
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pra gente preparar quais, qual seria, quais seriam os tópicos e que dia seriam as 

aulas, as provas e tudo, bem no início, sabe? [...] então a gente preparava toda a 

ementa, né, da [da disciplina], e eu tava junto com a orientadora. Não é que ela ia 

fazer o que eu queria que fizesse, mas eu dava dicas, assim também, de alguma 

coisa que eu tinha estudado fora [...] – então ela, ela também poderia incorporar, 

assim né, dentro da ementa. É, e aí a gente, depois de estudar essa ementa, ela 

falava “olha, você vai fazer essa aula aqui em abril, essa aula aqui em maio, essa 

aqui em junho. Então você prepara a aula, tanto prática, quanto teórica”. Aí a 

gente preparava as aulas, enviava para ela, pra ela avaliar, né, se faltava alguma 

coisa, e depois eu dava essa aula. E depois ela avaliava como, como era a postura 

dentro de sala de aula, além do, do conteúdo, né. Então, essa avaliação ela fazia 

também sobre mim. (P01) 

 

Seja discutindo a ementa da disciplina conjuntamente com a aluna e aceitando 

seletivamente as atividades propostas por ela, seja avaliando as aulas preparadas pela 

participante e posteriormente avaliando o desempenho dela em sala de aula, a orientadora 

parece ter exposto P01 a contingências de reforçamento diferencial ao longo de todo o 

processo de planejamento e execução das atividades de ensino. A exposição a essas 

contingências pode ter favorecido o desenvolvimento de comportamentos típicos do fazer 

docente no repertório da entrevistada.  

A orientadora de P01 também ofereceu modelos do fazer docente para a informante. 

Quando não era responsável pela aula, P01 acompanhava a rotina da disciplina como ouvinte 

“Porque aí ela [a professora] mostrava como que ela se portava, como que ela falava, como 

que ela dava aula; aí depois de umas semanas aí você podia dar uma aula, entendeu?” (P01). 

De acordo com Skinner (1969), “quando mostramos a alguém como fazer alguma coisa, 

estamos compondo um modelo imitativo” (p. 49). A imitação é um processo de aprendizagem 

que possibilita a aquisição de comportamentos novos ou a modificação de comportamentos já 

existentes por meio da observação de um modelo (DERDYK; GROBERMAN, 2004). A 

aprendizagem por imitação ocorre porque, ao imitar o que os outros fazem, há a probabilidade 

de se obter consequências similares àquelas obtidas pelo comportamento imitado (DERDYK; 

GROBERMAN, 2004; MATTAINI, 1996).  

A aprendizagem da docência de nível superior por meio da observação de modelos é 

frequentemente reportada na literatura (e.g., FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; 
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MAGALHÃES et al., 2016; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; QUADROS et al., 2012; 

SOARES; CUNHA, 2010; ZANON; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009) e observada em relação a 

P01. Vale sublinhar que o processo imitativo possibilita especialmente a aprendizagem de 

topografias de resposta (SKINNER, 1969) e, em geral, não favorece a identificação das 

variáveis que controlam o comportamento imitado. Sem a identificação das variáveis sob as 

quais o professor observado atua, a aprendizagem do fazer docente é comprometida e torna-se 

incompleta. Ademais, a aprendizagem do magistério superior por imitação pode gerar um 

círculo vicioso, no qual o pós-graduando, ao se tornar professor, reproduz as estratégias de 

ensino recebidas ao longo de sua formação e, concomitantemente, apresenta-as como modelos 

aos seus alunos que poderão vir a reproduzi-las no futuro e assim sucessivamente (ZANON; 

OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009).  

Para Pimenta e Anastasiou (2014), a própria experiência do professor como aluno 

influencia o seu fazer docente. P01 destaca essa influência quando descreve a forma pela qual 

preparou as aulas durante a disciplina de Capacitação Docente: 

 

Eu, eu como quero ser muito professora universitária, sou meio, eu não posso dizer 

muito, mas eu gosto bastante, eu gosto de preparar as aulas... É, primeiro ?(tem 

os)? livros, né, para trazer uma base assim, mais, mais sólida pros alunos, que é 

mais fácil de entender; e aí depois eu vou pros artigos, porque eles precisam ter 

uma base melhor, né, antes de a gente ir pros artigos. E durante a minha 

graduação, a gente ia direto para os artigos, era muito difícil um professor trazer 

um livro, por exemplo. E eu, eu sentia essa dificuldade, porque às vezes eu tinha que 

buscar muito, muito, muita base para conseguir entender o que ele estava falando. 

Então, eu, eu tento trazer essas duas coisas [...]. (P01) 

 

Em vista das contingências às quais foi exposta na graduação, a participante derivou 

autorregras que influenciam o próprio planejamento e execução de suas estratégias de ensino. 

Importa notar que, no caso, as autorregras que controlam o comportamento da entrevistada 

especificam contingências diferentes daquelas com as quais ela teve contato durante o curso 

de graduação, ou seja, especificam um antimodelo do fazer docente dos seus professores. 

Como esclarecem Derdyk e Groberman (2004), quando o indivíduo se comporta de forma 
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diferente ou contrária ao comportamento do modelo, o indivíduo está seguindo um 

antimodelo.  

A Tabela 6 sistematiza os resultados obtidos com P01 na avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam o fazer docente.   

 
Tabela 6 – Resultados obtidos com a Participante 01 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos ao 

fazer docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

 Identificar e selecionar os 

objetivos gerais e específicos de 

uma disciplina 

Sim Cursos de curta duração 

ofertados pelo PPG 

(optativos)* 

Descobrir sozinho(a); 

imitação 

Planejar metodologias de ensino Sim 

 

Cursos de curta duração 

ofertados pelo PPG 

(optativos) 

Regras  

Executar as metodologias de 

ensino planejadas 

Sim Capacitação Docente 

(obrigatória)  

Não identificado 

Avaliar as próprias estratégias de 

ensino 

Sim Capacitação Docente 

(obrigatória) 

Não identificado 

Corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino 

Sim Capacitação Docente 

(obrigatória) * 

Não identificado 

Orientar alunos Sim Laboratório  Aprender fazendo; 

reforçamento 

diferencial; imitação 

*Informação inferida com base na leitura na íntegra dos dados coletados.  

 

Conforme é possível observar na Tabela 6, P01 afirma que aprendeu todos os 

comportamentos relativos ao fazer docente contemplados na avaliação. Informações 

adicionais apresentadas pela entrevistada permitem, no entanto, questionar o alcance e a 

qualidade desse aprendizado. Quanto à identificação e seleção dos objetivos de ensino de uma 

disciplina, P01 destaca: “Sim, sim, sim, a gente aprende isso sim. Eh, talvez seja uma 

pincelada, na verdade, porque depende muito do aluno [pós-graduando] descobrir o que que 

tem que fazer”. A descrição da participante sugere que as contingências às quais foi exposta 

não eram, propriamente, contingências de ensino. Ainda que P01 e seus colegas possam, 

eventualmente, ter descoberto como delimitar os objetivos de uma disciplina, eles não foram 

ensinados a fazê-lo. Como lembra Skinner (1972), aprender por si próprio, sem ser ensinado, 

é possível. O ensino torna, contudo, a aprendizagem mais célere e envolve o arranjo de 
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contingências que favoreçam e facilitem o surgimento de comportamentos específicos que, de 

outro modo, ou poderiam ser adquiridos muito lentamente ou poderiam não ocorrer 

(SKINNER, 1972).  

Adicionalmente, ao descrever o que seria uma “pincelada”, P01 dá destaque ao curto 

período disponibilizado para o aprendizado desse comportamento: 

 

a gente se reunia, nós nos reuníamos, todos os alunos de pós-graduação apresentam 

as ementas; a gente se reunia, falava “não, vamos fazer isso, isso e isso”, e a gente 

entregava pros outros alunos, também de pós-graduação, para eles lerem e dá o 

feedback deles. Isso acontecia em uma tarde, por exemplo, então, talvez, se você tem 

a noção de como se faz uma ementa, tudo bem, não é um grande problema. Agora, 

se você chega cru, você não sabe absolutamente nada, você não sabe como funciona 

desde o início, então é um pouco mais complicado, porque você acaba sendo 

arrastado, né, porque já passou aquela aula, não tem como retornar. (P01) 

 

A elaboração da ementa referida pela participante ocorria nos cursos optativos de curta 

duração ofertados pelo PPG. O relato da participante sugere que o curso possibilitaria um 

refinamento do comportamento de identificar os objetivos de uma disciplina eventualmente já 

instalado no repertório do aluno e não a aquisição desse comportamento (“se você chega cru, 

você não sabe absolutamente nada [...] então é um pouco mais complicado”). Quando 

descreve como identificou os objetivos das aulas que ficaram sob sua responsabilidade, P01 

apresenta outras informações relevantes: 

 

Eh, na verdade, a gente tinha auxílio dos professores, então eles já tinham ementa 

pronta, e eles falavam ‘ó, essa é minha ementa, o que que você mudaria, o que que 

você faria diferente’, entendeu? Não era do zero. Então a gente sabia, por exemplo, 

quais eram os pontos, quais eram os assuntos que a gente deveria fazer naquele 

semestre. Como a gente faria isso, aí não, aí cada um fazia de uma forma diferente, 

mas os pontos a gente já tinha. (P01) 

 

A passagem sugere, contrariamente, que os objetivos gerais e específicos da disciplina 

da graduação na qual P01 fez a Capacitação Docente já estavam delimitados, de tal modo que 

não foi preciso identificar ou propor esses objetivos, mas apenas definir como se daria a sua 

consecução. Para P01, essa condição impõe algumas limitações ao aprendizado do 

comportamento sob análise: 
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porque se você for pegar uma ementa do zero, você tem que escolher os assuntos 

que você coloca, então talvez seja mais difícil você conseguir sozinho. Então isso é 

bom e é ruim também, porque quando você sai de lá, você precisa fazer sozinho, né, 

do zero, a ementa. Tanto é que eles falavam “ó, vocês já pegam essa ementa, que a 

gente tá fazendo agora, pra vocês levarem pra vida”, entendeu? “Porque aí, depois, 

vocês vão ter mais facilidade de fazer para esta disciplina”, se for para outra 

disciplina, aí você tem que pesquisar sozinho, né, qual que seria a ementa ideal 

para aquele, para aquele semestre. (P01) 

 

A elaboração de ementas em cursos de curta duração e a discussão conjunta de uma 

ementa já definida durante a Capacitação Docente podem possibilitar a aprendizagem da 

identificação dos objetivos de uma disciplina por meio do processo de imitação. P01, no 

entanto, questiona se esse aprendizado possibilitaria a generalização do comportamento 

aprendido para outras disciplinas, em relações as quais ainda não haveria uma ementa (um 

modelo) disponível. Em vistas desses dados, é possível discutir se, efetivamente, P01 

aprendeu a delimitar os objetivos de uma disciplina. Conforme esclarecem Henklain e Carmo 

(2013), aprender “trata-se de uma mudança relativamente permanente naquilo que a pessoa é 

capaz de fazer ou como é capaz de fazer” (p. 713). Se após o procedimento de ensino, o aluno 

permanece incapaz de resolver uma situação-problema (e.g., quais são os objetivos dessa 

disciplina?), nem o ensino nem a aprendizagem do comportamento em questão ocorreram 

(HENKLAIN; CARMO, 2013).  

Nos trechos reproduzidos observa-se ainda a prevalência de uma noção conteudista de 

ensino superior (BOTOMÉ; KUBO, 2002): a definição dos objetivos de uma disciplina se 

restringiria à especificação de quais categorias de assuntos seriam “ensinadas” pelo professor 

ao longo do período disponível (e.g., “porque se você for pegar uma ementa do zero, você tem 

que escolher os assuntos que você coloca”). Quanto ao planejamento de estratégias de ensino, 

P01 afirma:  

 

A gente aprende teoricamente as metodologias de ensino, mas na prática 

praticamente só tem aula expositiva, entendeu? E é essa uma das coisas que eu 

sentei com a minha professora e, tentei mudar um pouco [a predominância de aulas 

expositivas]. Tem outro professor lá também, no mesmo programa de pós-

graduação, que também tenta fazer isso; tipo assim, eu acompanhei algumas aulas 
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dele, justamente para aprender um pouco mais sobre também. [...] Então, talvez, 

aprendi? Sim, aprendi, mas talvez faltou um pouco na prática, entendeu? Porque 

eles [os professores] falam “ó, as metodologias são essas: assim, você faz assado; 

assim você faz assado”. Só que aí, quando você chega na prática, eles falam “não, 

você precisa dar uma aula expositiva [...]”, né? Então sim, [...] na teoria sim, mas 

na prática não tanto [...]. (P01) 

 

O uso de instruções verbais pode favorecer a aprendizagem de comportamentos novos 

(SKINNER, 1972). No trecho, a participante sinaliza que a aprendizagem de diferentes 

metodologias de ensino ocorreu por meio de instruções dessa natureza (i.e., “Porque eles [os 

professores] falam ‘ó, as metodologias são essas: assim, você faz assado; assim você faz 

assado’”). O conhecimento de natureza verbal dessas metodologias não implica, no entanto, 

na capacidade de atuar coerentemente com esse conhecimento (BOTOMÉ; KUBO, 2002; 

SKINNER, 1972). Saber descrever verbalmente as metodologias de ensino existentes não 

significa saber como incluí-las na rotina de ensino – fato que parece ser observado, em 

alguma medida, pela própria participante (e.g., “Sim, aprendi, mas talvez faltou um pouco na 

prática, entendeu?”). Em adição, o relato de P01 sugere que, a despeito do “aprendizado” de 

diferentes metodologias de ensino, as contingências presentes na IES são incompatíveis com a 

inclusão de estratégias diferentes daquelas tradicionalmente associadas à metodologia 

expositiva.  

Apesar desse cenário, P01 afirma que aprendeu a executar as estratégias de ensino 

planejadas “Sim [aprendi], não, não foi muito assim, mas a gente conseguiu alguma coisa 

dentro da, da Capacitação Docente [...]”. Os dados coletados não possibilizam, no entanto, 

avançar a análise e identificar o(s) processo(s) envolvido(s) no aprendizado desse 

comportamento. Com relação à avaliação das estratégias de ensino, a entrevistada sinaliza que 

essa avaliação acontecia especialmente por meio de provas e trabalhos: “[...] eu passava 

bastante trabalho pra fazer, porque eu gosto de trabalho em grupo, né? Então, a gente 

sentava todos em círculo, a gente discutia o caso, e aí eles [os alunos] tinham que entregar 
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depois uma resenha do, daquele caso discutido entre, dentro do grupo” (P01). Além disso, 

conforme P01, 

 

Nós tínhamos alguns, duas vezes no semestre a gente tinha avaliação e reavaliação 

dos alunos em relação à aula. [...]. Mas, no início a gente perguntava para eles, eh, 

na primeira aula, né, “o que vocês esperam da disciplina?”; “ O que vocês esperam 

saber depois que vocês terminarem a disciplina?” e “o que que vocês gostariam de 

ver?” [...]. E aí no final do semestre, a gente voltava naquelas primeiras perguntas, 

e “ó, vocês atingiram seus objetivos?”, “vocês viram se era isso mesmo?” [...]. 

Então, sim, sim, tinha, tinha o, a avaliação no início e no final da disciplina. Em 

relação a gente, especificamente, professor e pós-graduando, acho que a gente não 

perguntava não, mas em relação à disciplina sim. (P01) 

 

Avaliar o desempenho do aluno é uma forma de avaliar as estratégias de ensino 

empregadas (MOROZ; LUNA, 2013). Se o aluno apresenta um desempenho aquém do 

esperado, esse resultado indica que o ensino não foi efetivo e que as estratégias de ensino 

devem ser revistas e reformuladas (HENKLAIN; CARMO, 2013; MOROZ; LUNA, 2013). 

Por essa razão, as avaliações de desempenho devem ser frequentes e acompanhar todo o 

processo de ensino (MATHEUS; PEREIRA, 2019; MOROZ; LUNA, 2013; ZANOTTO, 

2004); avaliações que ocorrem apenas bimestralmente não são, nessa perspectiva, adequadas. 

Entre as avaliações descritas por P01, a solicitação de resenhas após as discussões de caso é a 

mais potencialmente efetiva para avaliar o desempenho dos alunos e, em decorrência, a 

efetividade das estratégias de ensino. A própria participante parece reconhecer os benefícios 

dessa avaliação: “[ao corrigir as resenhas] eu via outras coisas [...], onde o aluno deveria 

chegar com aquela discussão, e às vezes ele chegava em todos os pontos e extrapolava 

aqueles pontos, sabe? Às vezes eles não chegavam em todos, e a gente tinha que voltar e 

conversar de novo”.  

Como lembram Botomé (1999), Henklain e Carmo (2013) e Moroz e Luna (2013), a 

identificação de falhas nas estratégias de ensino deve ser sucedida, necessariamente, pela 

correção dessas falhas mediante um rearranjo das contingências de ensino. Na continuação da 

avaliação comportamental, P01 afirma que aprendeu a corrigir eventuais falhas identificadas 



82 

 

em suas metodologias de ensino. Ainda que os dados coletados não permitam, mais uma vez, 

identificar os processos responsáveis por essa aprendizagem, informações adicionais 

possibilitam questionar o alcance do aprendizado da participante: 

 

Eu aprendi, assim, a proporcionar opções, outras opções pro aluno, pra ele poder 

aprender de outras formas. Agora, corrigir, corrigir, é difícil dizer, porque às vezes 

o aluno, ainda assim não aprendia, entendeu? E, e não é uma coisa que a gente tem 

tempo de refazer depois, então, às vezes ou ele ficava ou ele passava sem não ter 

aprendido muito bem. (P01) 

 

Segundo P01, após o rearranjo das estratégias de ensino, alguns alunos permaneciam 

com dificuldades em resolver determinadas situações-problemas. Essa condição sinaliza que o 

ensino permaneceu inefetivo e que ele deveria ser, mais uma vez, reformulado (HENKLAIN; 

CARMO, 2013; MOROZ; LUNA, 2013). A participante sinaliza, contudo, que muitas vezes 

não houve tempo, no decorrer da disciplina, para uma nova revisão e correção das estratégias 

utilizadas. Para Skinner (1972), é preciso assegurar que um objetivo de ensino seja 

adequadamente alcançado antes de avançar para o próximo objetivo; ou seja, é preciso 

assegurar que o aluno aprendeu o que estava previsto antes de dar prosseguimento ao 

processo de ensino. Contraditoriamente, o relato de P01 sugere que as contingências 

disponíveis colocam a execução do planejamento da disciplina mais sob controle do próprio 

planejamento do que sob controle do aprendizado dos alunos. Em decorrência, na condução 

do ensino, importa menos se houve aprendizado (e, portanto, ensino) e mais se o cronograma 

da disciplina inicialmente previsto foi cumprido (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014).  

De acordo com Massi e Giordan (2017), na medida em que avançam as discussões 

sobre a formação e o papel de orientadores acadêmicos, vai se estabelecendo na literatura a 

tipificação da atividade de orientação como uma “atividade de ensino particular” (p. 12). P01 

destaca que, durante a pós-graduação, aprendeu esse comportamento: “Aprendi. Orientar, eu 

aprendi bastante” (P01). Visto que, em seu programa, pesquisas experimentais com animais 

não-humanos eram conduzidas por um número bastante restrito de pós-graduandos, P01 relata 
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que muitos alunos de Iniciação Científica (IC) e das disciplinas de Trabalho de Conclusão de 

Curso (TCC) procuravam o seu laboratório para desenvolver estudos dessa natureza; segundo 

a participante “tinha pouca gente [pós-graduando] para orientar tanta, tanto aluno”. 

Conforme P01, a orientação desses graduandos ficava sob responsabilidade dos mestrandos e 

doutorandos que atuavam no laboratório e que dividiam as atividades e responsabilidades de 

orientação entre si: “se você ver o Lattes das pessoas no laboratório, porque aí tem um lá que 

tem um, um orientando, outro tem três orientados, mas, na verdade, a gente se orienta uns 

aos outros, entendeu? Então não fica uma pessoa só responsável por tudo”. 

O relato de P01 sugere que a aprendizagem do comportamento de orientar se deu por 

meio de um processo que poderia ser caracterizado como “aprender fazendo” (SKINNER, 

1972). A informante não foi exposta a contingências de ensino desse comportamento, mas foi 

exposta a situações nas quais teve que orientar. Conforme Skinner (1972), “o aluno não 

aprende simplesmente ao fazer. Embora seja provável que ele venha a fazer coisas que já fez 

antes, não aumentamos a probabilidade de que faça algo uma segunda vez, pelo fato de o 

levarmos a fazê-lo a primeira” (p. 5). Assim, ainda que P01 tenha orientado esses alunos ao 

longo de sua pós-graduação, não há como garantir, a princípio, que o comportamento de 

orientar foi aprendido. A execução de um comportamento, assevera Skinner (1972), embora 

seja essencial, “não garante que tenha havido aprendizagem” (p. 5). Como observam Massi e 

Giordan (2017), em geral, “subtende-se que o orientador se forma espontaneamente, ao ser 

orientado durante seu mestrado e doutorado” e que não há a necessidade de uma formação 

específica para o exercício da orientação (p. 2) – o que parece também ser observado em 

relação a P01.   

Sobre a rotina de orientação que estabeleceu com seus alunos, P01 assevera “eu gostei 

bastante, era mais ou menos essa a dinâmica que a gente fazia, essa ordem, né, vamos dizer 

assim, que a gente fazia as coisas. E dava certo, pelo menos, a gente viu que, pelos trabalhos 
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que saíram depois, né, que dava bastante certo”.  Ainda que os resultados finais da orientação 

tenham sido positivos, com bons trabalhos de pesquisa em nível de IC e TCC sendo 

apresentados, esses resultados parecem ser menos produto de um processo de ensino 

minuciosamente planejado e executado do que produto de contingências, em certa medida, 

acidentais. Desde que a participante não foi ensinada a orientar, o que ela fez como 

orientadora ela provavelmente aprendeu fazendo – o que caracteriza um aprendizado 

incompleto da atividade de ensinar (SKINNER, 1972) e pode impor limitações ao alcance das 

estratégias de ensino desenvolvidas e executadas por P01. 

P01 também descreveu como se dava a participação de sua orientadora em suas 

atividades de orientação:  

 

Eh, eu pedia feedback dela [orientadora] especialmente no sentido de fazer o, é, o 

projeto do aluno, né, porque ele [o aluno], nem sempre ele, ele chegava com a ideia, 

então a gente tinha que conversar junto sobre uma ideia para ele fazer o TCC. E ela 

[a orientadora] ajudava bastante nisso, na parte prática, não muito, tanto é que ela é 

alérgica, né, a animais, então ela não ia pro laboratório (a participante ri). Aí, na 

parte prática não, mas na teórica sim, na parte de, de fazer o projeto, de corrigir, 

ela ajudava bastante. (P01) 

 

É possível que a orientadora da participante tenha arranjado contingências de 

reforçamento diferencial e oferecido modelos que possibilitaram, por exemplo, que P01 

aprendesse a como corrigir um projeto. Nesse caso, e em contraposição ao discutido 

anteriormente, algumas atividades de orientação podem ter sido aprendidas pela participante 

por meio de contingências um pouco mais estruturadas, o que pode ter garantido uma 

aprendizagem mais efetiva.  

Por fim, ao avaliar a formação docente recebida até aquele momento, P01 reconhece 

os limites da sua formação como professora de nível superior, mas também enfatiza a 

qualidade e importância da formação que recebeu: 

 

Acho que dentro do programa, entende? Porque, a Capacitação Docente é 

praticamente o único, o único elo, assim, a única ponte que a gente tem com os 

alunos da graduação. A gente não tem nenhuma outra disciplina, é, outro... Por 

exemplo, eu acredito que seria interessante, ao invés de ser, é, dedicação exclusiva 
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para o laboratório, ter um tempo pra você dedicar ao ensino; que é o que a gente 

não tem; eles querem que a gente pesquise, pesquise, pesquise e aí depois que a 

gente terminar a pesquisa, tudo bem. Aí a gente aprende como que ensina. Mas eu 

acho isso extremamente importante, entendeu? Então, eu acho que falta [mais 

formação docente]. (P01) 

 

Acho que falta ainda, mas eu acho que é boa. A formação docente assim é, não é 

uma coisa assim ignorada completamente, entendeu? Eu acho que eu consigo, eu 

tenho condições de dar uma aula, então sim, a formação docente foi boa (a 

participante fala rindo), vamos dizer.  (P01) 

 

Os dados obtidos com P01 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente são semelhantes àqueles encontrados na literatura (e.g., 

VOSGERAU; ORLANDO; MEYER, 2017; LIMA; COSTA, 2017): embora possibilite o 

desenvolvimento de alguns comportamentos típicos do fazer docente (e.g., avaliar as 

estratégias de ensino), a formação docente ofertada no PPG da entrevistada é ainda uma 

formação insuficiente, incompleta. Além disso, para a entrevistada, as deficiências da 

formação docente são produtos da priorização da formação para a pesquisa nos cursos stricto 

sensu (e.g., “eles querem que a gente pesquise, pesquise, pesquise e aí depois que a gente 

terminar a pesquisa, tudo bem. Aí a gente aprende como que ensina”), análise que está em 

consonância com a literatura (e.g., BARATA, 2019; BASTOS et al., 2011; CORRÊA; 

RIBEIRO, 2013; CUNHA, 2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; JOAQUIM et al., 2011). 

5.1.1.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

Quanto à participação e à realização de atividades a respeito do fazer científico, P01 

assevera que, ao longo da pós-graduação, participou de  

 

Inúmeras. A [IES] é quase completamente voltada à pesquisa científica. Então, a 

gente tinha muita, muita mesmo. Tanto de cursos, quanto dentro da, eh, nós 

precisamos fazer várias disciplinas, né, durante a pós-graduação, e vamos dizer que 

90% delas era voltada mais para, pro conhecimento científico, mais para a pesquisa 

científica – então, sim. (P01) 

 

No trecho, a participante reitera que seu programa e sua IES centram suas ações na 

produção de conhecimento científico; em decorrência, são ofertadas numerosas disciplinas e 
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cursos relacionados à pesquisa. O relato da entrevistada ratifica, desse modo, análises 

disponíveis na literatura: a formação científica frequentemente dispõe de uma diversidade de 

espaços formativos no âmbito da pós-graduação (FISCHER, 2006; NASCIMENTO, 2018); 

diversidade essa que não é observada em relação à formação docente (FISCHER, 2006). 

Além disso, à parte a conformação dos programas ao atual modelo de avaliação da pós-

graduação brasileira (SGUISSARDI, 2006), Fischer (2006) destaca que sendo a dissertação de 

mestrado e a tese de doutorado requisitos formais e necessários em todos os cursos stricto 

sensu, nota-se uma oferta maior de “disciplinas e de outras atividades voltadas à formação de 

pesquisador” nesse nível educacional (p. 194). Isso porque é preciso assegurar que o alunado 

stricto sensu cumpra esses requisitos. Vale lembrar que a preparação da dissertação e tese por 

mestrandos e doutorandos, respectivamente, é prevista já no parecer nº 977/1965 do CFE, que 

regulamentou a pós-graduação no país (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). 

A Tabela 7 sistematiza os resultados obtidos com P01 na avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam o fazer científico. 

 
Tabela 7 – Resultados obtidos com a Participante 01 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos relativos 

ao fazer científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de Aprendizagem Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim Disciplinas da pós-graduação; 

relação com a orientadora 

Reforçamento 

diferencial 

Fazer revisão bibliográfica Sim Disciplinas da pós-graduação Não identificado 

Planejar o método de uma 

pesquisa 

Sim Disciplina da graduação; relação 

com o orientador (graduação) e 

com a orientadora (pós-

graduação) 

Reforçamento 

diferencial 

Executar o método de uma 

pesquisa 

Sim Relação com a orientadora; 

relação com a agência de fomento 

Regras  

Redigir relatórios ou relatos 

de pesquisa 

Sim  Relação com a orientadora Reforçamento 

diferencial; descobrir 

sozinho(a) 

Divulgar descobertas 

científicas (público externo) 

Não Não se aplica Não se aplica 

Escrever cientificamente Sim Disciplinas da pós-graduação Aprender fazendo 

Avaliar trabalhos científicos 

de terceiros 

Sim Participação em bancas 

examinadoras; congressos 

científicos 

Não identificado 

 



87 

 

A entrevistada afirma ter aprendido sete dos oito comportamentos contemplados na 

avaliação comportamental. Importa notar que, embora a participante tenha sido exposta a 

numerosas contingências formativas em ciência, não exclusivamente P01 identifica a pós-

graduação como o contexto no qual desenvolveu os comportamentos avaliados (e.g., os 

comportamentos de planejar o método de uma pesquisa e de redigir relatórios ou relatos de 

pesquisa). Quanto à delimitação de um problema de pesquisa, a informante destaca: 

 

Sim, a gente também aprendia isso durante as, as disciplinas, eh, porém, já ajudava 

bastante o fato de que os professores não podiam ajudar você a fazer o projeto para 

entrar no mestrado, então você tinha que já ter uma ideia, assim, uma noção de 

como que se estruturava uma pesquisa, entre introdução, objetivos, metodologia – 

tudo bem, não era perfeito, mas a gente tinha uma ideia já, quando a gente entra. 

Quando a gente entra, com aquele projeto que a gente escreveu sozinho, aí 

professor fala, “ó, gente podia melhorar esse ponto, a gente podia melhorar esse 

ponto”; então a gente aprende sim a fazer, delimitar bem esses objetivos, mas – 

pessoalmente assim – eu não conheço ninguém que não tenha entrado já sabendo, 

porque a gente entrava meio preparado nesse ponto. (P01) 

 

No trecho, a participante afirma que aprendeu a delimitar objetivos científicos nas 

disciplinas cursadas na pós-graduação e por meio de contingências de reforçamento 

diferencial arranjadas por sua orientadora (e.g., “aí professor fala, ‘ó, gente podia melhorar 

esse ponto, a gente podia melhorar esse ponto’”; “porque às vezes a gente chega com uma, 

com uma ideia muito mirabolante, e aí ele [orientador] fala ‘não, a gente vai ter que repartir 

mais, fazer uma coisa mais específica’”). Ao indicar aspectos específicos da redação do 

objetivo que poderiam ser melhorados, reforçando diferencialmente o desempenho da 

entrevistada frente às contingências estabelecidas, é possível que a orientadora tenha 

contribuído com o refinamento desse comportamento de P01. Como esclarece Skinner (1953), 

“a diferença entre ‘saber como se faz alguma coisa’ e ‘fazê-la bem’” está nas contingências 

em vigor, e fazer algo bem é produto de contingências de reforçamento diferencial (p. 105).  

A participante adverte, no entanto, que “pessoalmente assim – eu não conheço 

ninguém que não tenha entrado já sabendo, porque a gente entrava meio preparado nesse 

ponto” (P01). A apresentação de um projeto de pesquisa, como requisito para participar do 
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processo seletivo para ingresso no mestrado, exigiu, segundo P01, que ela já tivesse “uma 

noção de como que se estruturava uma pesquisa, entre introdução, objetivos, metodologia”. 

Sendo a pós-graduação stricto sensu estruturada em dois níveis (i.e., mestrado e doutorado), o 

mestrado corresponderia a uma iniciação à formação profissional do cientista (BOTOMÉ, 

1999; SAVIANI, 2002). Isto é dizer que, no mestrado, as contingências formativas deveriam 

possibilizar, aos alunos, o aprendizado de comportamentos que caracterizam o fazer científico 

e o fazer docente38. No doutorado, por sua vez, os alunos deveriam ser expostos a 

contingências que favorecessem o refinamento dos comportamentos aprendidos durante o 

mestrado39 (BOTOMÉ, 1999; SAVIANI, 2002). Em contraste, o relato de P01 sugere que 

comportamentos que deveriam ser aprendidos na pós-graduação stricto sensu são definidos 

como requisitos básicos a serem atendidos pelos candidatos já no processo de seleção dos 

cursos de mestrado. Isto é, se trataria menos de arranjar contingências sob as quais os alunos 

aprenderiam a atuar como cientistas profissionais e mais de selecionar alunos que já 

apresentam, em seu repertório de entrada, os comportamentos que caracterizam o fazer 

científico. Se trataria, como diria Skinner (1972), de selecionar alunos que não precisam ser 

ensinados.  

Adicionalmente, os dados permitem questionar se as atuais contingências presentes 

nos cursos stricto sensu permitiriam ou objetivariam apenas o refinamento de 

comportamentos já instalados no repertório dos seus alunos. Caso as respostas sejam 

afirmativas, convém indagar: qual seria, então, o contexto de aprendizagem desses 

comportamentos? Os cursos de terceiro grau? Para Saviani (2002), não é razoável exigir dos 

cursos de graduação uma iniciação à capacitação de cientistas, não apenas pelas deficiências 

frequentemente reportadas nos cursos graduados, mas porque os objetivos desse nível 

                                                           
38 Sob essa perspectiva, a dispensabilidade do mestrado descrita e, até certo ponto, defendida pelo parecer nº 

977/1965 do CFE (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005) pode comprometer a própria consecução dos objetivos dos 

cursos pós-graduados.    
39 Ou seja, o mestrado deveria permitir que os alunos aprendam a fazer e, o doutorado, que eles aprendam a fazer 

bem (SKINNER, 1953). 
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educacional não abrangem a formação profissional de cientistas. Existem, conforme Botomé 

(1999), diferenças cruciais entre a formação científica do profissional e a formação 

profissional do cientista. A primeira se refere à formação científica ofertada na graduação, a 

qual objetiva familiarizar o aluno com os elementos característicos da investigação científica 

(SAVIANI, 2002) e desenvolver aprendizagens que possibilitem ao futuro egresso conhecer e 

intervir com eficácia sobre realidade na qual atuará (BOTOMÉ, 1999; BOTOMÉ; KUBO, 

2002). A segunda se refere a uma das principais finalidades da pós-graduação stricto sensu e 

visa capacitar o aprendiz para produzir conhecimento científico novo. Atribuir aos cursos 

graduados a responsabilidade pelo ensino e pela aprendizagem do fazer científico é, portanto, 

descaracterizar a própria pós-graduação (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005; BRASIL, 2020). 

P01 relata ainda que encontrou dificuldades ao definir os objetivos da dissertação de 

mestrado, dificuldades que não se repetiram na definição dos objetivos da pesquisa de 

doutorado: “O [objetivo] do mestrado foi um pouco mais difícil, o do doutorado foi mais fácil 

(a participante ri)”. Isso porque: 

 

Ah, porque o do mestrado, eu não estudava sobre isso, né? Eu estudava, eu fiz o 

TCC sobre Parkinson, então, eu pesquisei sobre a linha de pesquisa da orientadora, 

e comecei um projeto a partir da linha de pesquisa dela, então é sempre um pouco 

mais difícil, porque você tem que pesquisar mais, você tem que buscar mais, você 

não tem muita noção do que, do que é na prática. Mas... deu certo. (P01) 

 

Como mencionado, a eleição da pós-graduação como lócus prioritário da produção de 

conhecimento científico foi induzida pela instituição do atual modelo de avaliação dos 

programas stricto sensu (KUENZER; MORAES, 2005). Para Botomé e Kubo (2002) e 

Botomé e Zanelli (2011), caracterizar a pós-graduação nesses termos gera distorções nos 

próprios objetivos dos cursos pós-graduados, já que o fazer científico e o ensino do fazer 

científico ocorrem sob condições diversas e são atividades que, muitas vezes, concorrem entre 

si. Quando os cientistas elegem a pós-graduação como o local adequado para o 

desenvolvimento de seus estudos, “fácil e rapidamente os alunos começam a desenvolver sua 
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aprendizagem como ‘satélites’ desses pesquisadores, deixando de lado seus projetos de vida 

científica e acadêmica para trabalharem nos projetos de seus professores” (BOTOMÉ; 

KUBO, 2002, p. 16). Com isso, os cursos pós-graduados comprometem a qualidade da 

formação ofertada e se distanciam da sua função de capacitar cientistas profissionais 

(BOTOMÉ; KUBO, 2002; BOTOMÉ; ZANELLI, 2011). À semelhança do que descrevem 

Botomé e Kubo (2002), o excerto reproduzido sugere que P01, antes mesmo de ingressar no 

mestrado, adaptou sua proposta e interesses de investigação à linha de pesquisa da sua 

orientadora (“Eu estudava, eu fiz o TCC sobre Parkinson, então, eu pesquisei sobre a linha de 

pesquisa da orientadora, e comecei um projeto a partir da linha de pesquisa dela”). Ainda 

que as propostas de pesquisa de professores e alunos possam, eventualmente, coincidir, 

conceber mestrados e doutorados dessa forma conflita com a consecução dos objetivos de 

ensino desses cursos (BOTOMÉ; KUBO, 2002).  

Em relação à revisão bibliográfica, a entrevistada relata:  

 

A gente tinha que fazer revisões bibliográficas sobre quase tudo no começo do (a 

participante fala rindo) mestrado, porque toda, toda disciplina tinha alguma 

revisão. A gente aprendia fazer revisão sistemática, revisão bibliográfica simples, 

revisão de várias formas – e, o que eu aprendi, por exemplo, durante a graduação, 

foi em fazer fichamento dos artigos, então eu trouxe isso para o mestrado, que me 

auxiliou, porque me deixou um pouco mais organizada, né pra escrever. Mas eu 

aprendi também bastante sobre, sobre revisões no mestrado e no doutorado. 

Principalmente no mestrado. (P01) 

 

O excerto sugere que, em disciplinas cursadas principalmente no mestrado, a 

participante foi exposta a contingências sob as quais produziu revisões bibliográficas em 

diferentes formatos. Os dados coletados não permitem, no entanto, caracterizar essas 

contingências. A despeito disso, expor alunos a condições nas quais devem produzir revisões 

bibliográficas diversas, a respeito de diferentes temas, pode favorecer o aprendizado do 

comportamento de revisar e sistematizar o conhecimento científico já disponível, além de 

favorecer a generalização desse comportamento para outros contextos (CHASE; WYLIE, 

1985). A entrevistada afirma, por exemplo, que não encontrou dificuldades ao fazer a revisão 



91 

 

bibliográfica de seu projeto de pesquisa do doutorado: “Acho que eu não tive muita 

dificuldade não, porque que já tinha feito várias vezes, então (a participante ri) – com essa 

parte eu não tive muita dificuldade não” (P01). No trecho, P01 destaca ainda a importância de 

aprendizados que ocorreram durante a graduação e que facilitaram a tarefa de revisão da 

literatura durante o mestrado e o doutorado (e.g., “o que eu aprendi, por exemplo, durante a 

graduação, foi em fazer fichamento dos artigos, então eu trouxe isso para o mestrado, que me 

auxiliou”). 

Quanto ao planejamento do método, a participante declara: 

 

Eu acho que eu aprendi a planejar o método com meu orientador do TCC, da 

graduação, porque ele dava aula de metodologia científica, e ele também era meu 

orientador experimental, então ele me ajudou bastante nesse sentido, assim, para 

planejar métodos. Agora, às vezes eu chego ainda com as ideias mirabolantes para 

minha orientadora, aí ela fala “isso não faz sentido” – tudo bem, a gente segue em 

frente (a participante ri). Mas aprender, assim, o básico foi mais com ele. (P01) 

 

No excerto, a entrevistada relata que aprendeu a planejar o método de uma pesquisa 

durante a graduação, por meio de contingências presentes na disciplina de Metodologia 

Científica e por meio de contingências arranjadas por seu orientador, ao longo do 

planejamento e da execução de seu TCC. Na literatura, a Iniciação Científica e o TCC são 

considerados atividades de iniciação à ciência e à produção de conhecimento (FAVA-DE-

MORAES; FAVA, 2000; PINHO, 2017; SILVA JUNIOR et al., 2014; ZANCO et al., 2019). 

São atividades responsáveis por expor o aluno às primeiras contingências formativas do fazer 

científico e, em geral, contribuem para um melhor desempenho desse aluno quando ele 

ingressa na pós-graduação (FAVA-DE-MORAES; FAVA, 2000; PINHO, 2017; SILVA 

JUNIOR et al., 2014; ZANCO et al., 2019) – o que também parece ser observado em relação 

a P01. O relato da entrevistada sugere, portanto, que o comportamento de planejar um método 

capaz de responder adequadamente um problema de pesquisa foi instalado em seu repertório 

durante a graduação (i.e., “Mas aprender, assim, o básico foi mais com ele [orientador do 

TCC]”); e durante o mestrado e o doutorado esse comportamento foi sendo refinado por meio 
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de contingências de reforçamento diferencial arranjadas por sua orientadora (e.g., “eu chego 

ainda com as ideias mirabolantes para minha orientadora, aí ela fala ‘isso não faz sentido’”). 

Até o momento, P01 planejou e desenvolveu apenas pesquisas experimentais, seja na 

graduação, seja na pós-graduação. Ao avaliar essa especialização em determinada estratégia 

metodológica, a entrevistada afirma: 

 

Eu acho que pra pesquisa científica é bom, porque você, tipo assim, você acaba 

ficando melhor a cada ano, naquilo que você faz. Pessoalmente, talvez não seja tão 

bom assim, porque você acaba fechando suas visões, né, quando você não vê outros 

métodos, outras, você não vê na prática outros métodos, outras formas de pesquisa. 

Mas acho que dentro da pesquisa experimental eles até procuram isso, que você 

seja bem, que você siga a linha, assim, sabe, vamos dizer. Que você comece com 

aquilo e você leve para a vida, assim – continue fazendo aquilo. (P01) 

 

A despeito dos aspectos positivos de receber uma formação especializada, como 

aqueles descritos por P01 (e.g., você acaba ficando melhor a cada ano, naquilo que você faz), 

é importante questionar os limites de uma formação com essas características. Barata (2019) 

assevera que os programas de pós-graduação têm, ao longo dos anos, diminuído a “carga 

horária das disciplinas e de outras atividades formativas” (p. 3) em suas grades curriculares. 

Segundo a autora, “nos programas atuais, praticamente não há espaço para a formação teórica 

e metodológica ampla, ficando os alunos limitados aos aspectos mais técnicos da reprodução 

de pesquisas” (BARATA, 2019, p. 3) – o que parece restringir o aprendizado do fazer 

científico ao comportamento de executar projetos e estratégias metodológicas específicas.  

O conhecimento científico é produzido na medida em que perguntas são respondidas e 

problemas são resolvidos, ou seja, a produção de conhecimento em ciência se caracteriza pela 

produção de respostas a determinadas perguntas ou problemas (CARRARA, 2014; LUNA, 

2011; LUNA FILHO, 1998; VOLPATO, 2017). Sob essa perspectiva, a formação de um 

cientista profissional exigiria que o aprendiz fosse ensinado a responder perguntas e a resolver 

problemas científicos diversos (CHASE; WYLIE, 1985). Aprender a responder perguntas 

envolveria aprender uma multiplicidade de percursos metodológicos por meio da qual 
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resoluções e respostas poderiam ser encontradas (SANDOVAL, 2018). Como defendem 

Chase e Wylie (1985), uma formação científica generalista “é a melhor solução para 

sobreviver a um ambiente cambiante” (p. 161). O relato de P01 sugere, no entanto, que a 

entrevistada aprendeu a responder perguntas exclusivamente por meio do método 

experimental – a entrevistada sinaliza, inclusive, que entrou em contato com pesquisas de 

outras naturezas apenas na graduação. Não se trata de questionar a importância do método 

experimental para a ciência ou para a formação científica, trata-se de discutir os limites de 

restringir a formação de um cientista profissional ao ensino de um determinado método. 

Como observa P01: “Pessoalmente, talvez não seja tão bom assim, porque você acaba 

fechando suas visões, né, quando você não vê outros métodos”. 

Adicionalmente, o ensino e o aprendizado de diferentes métodos são centrais na 

formação científica porque, no planejamento de uma investigação, a seleção de um método 

deve estar subordinada aos objetivos da pesquisa (CARRARA, 2014). Como assevera Carrara 

(2014), o melhor método é aquele que melhor responde o problema ou a pergunta feita. 

Restringir o ensino do fazer científico a uma determinada estratégia metodológica, ou a um 

grupo pequeno de estratégias metodológicas, pode criar condições nas quais os objetivos da 

pesquisa passam a ser subordinados ao método. A lógica do planejamento de um estudo 

científico, nesse caso, se inverte, e o método definido a priori passaria a determinar quais 

perguntas seriam respondidas.  

Com relação à execução da pesquisa, a entrevistada afirma que aprendeu a executar o 

método de uma investigação conforme o planejado no “contexto da minha orientadora falar 

‘precisa fazer isso do jeito que está escrito’ (a participante fala rindo)” (P01). A orientadora 

de P01 parece ter estabelecido uma regra na qual identifica as variáveis que devem controlar o 

comportamento da participante ao longo da execução da pesquisa. Isto é, a regra fragmentária 

“‘[você] precisa fazer isso do jeito que está escrito’” indica que P01, ao executar o estudo 
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planejado, deve ficar sob controle das informações descritas no projeto de pesquisa. O 

estabelecimento dessa regra pode aumentar a probabilidade de correspondência entre o que a 

participante descreveu no projeto e aquilo que ela fará ao longo da investigação científica 

(BECKERT, 2007; GUAZI; VERDU; CORTEZ, 2020). Em acréscimo, a agência de fomento 

da qual P01 é beneficiária parece ter arranjado contingências adicionais que aumentam a 

probabilidade de essa correspondência ocorrer: “porque, até porque, como eu sou bolsista 

FAPESP, é mais, um pouco mais complicado você mudar método (a participante ri). Então, a 

gente conseguiu [executar conforme o planejado] satisfatoriamente, vamos dizer assim” 

(P01). 

Quanto à redação de relatórios ou relatos de pesquisa, a participante assevera:  

 

A minha orientadora, diferentemente de, de grande maioria dos orientadores da 

pós-graduação, eu acho que ela me deixou muito livre, assim, sabe, para fazer as 

coisas no meu tempo, pra escrever no meu tempo, conquanto que eu não atrasasse. 

Então, eu tive tempo, assim, de sentar, ler tudo o que eu tinha para ler, respirar 

fundo, pensar, fazer um esquema e depois escrever em cima daquele esquema. Aí eu 

mostrava pra ela, ela falava “ó, tá legal, mas falta isso” – aí eu voltava, escrevia de 

novo. Então, ela não participou, assim, tão ativamente no meu processo de escrita, 

só depois de praticamente já tá pronto, só que eu achei isso muito legal, porque eu 

precisei fazer sozinha, então aprendi a fazer sozinha também. Não foi, assim, uma 

influência tão direta dela, né, pra fazer as coisas, porque senão, depois, pra, pra 

escrever os outros projetos de doutorado, pós-doutorado, BEPE, eu não ia 

conseguir fazer sozinha e ela aposentou, então (a participante ri). (P01) 

 

Os dados coletados sugerem que a orientadora de P01 arranjou contingências de 

reforçamento diferencial que possibilitaram a modelagem do comportamento de relatar 

investigações científicas da participante. Considerando que a orientadora de P01 não teve 

acesso ao comportamento de relatar da entrevistada, mas apenas ao produto desse 

comportamento (i.e., o relatório), o processo de modelagem teria ocorrido por meio do 

reforçamento diferencial de elementos do produto do comportamento verbal de P01: “Aí eu 

mostrava pra ela, ela falava “ó, tá legal, mas falta isso” – aí eu voltava, escrevia de novo”.  

Se as contingências organizadas pela orientadora permitiram que o comportamento de 

relatar estudos científicos de P01 fosse refinado, essas contingências não foram as 
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responsáveis por instalar esse comportamento no repertório da entrevistada. A participante 

reitera que não foi ensinada a redigir relatórios, mas que descobriu sozinha a como fazê-lo: 

“porque eu precisei fazer sozinha, então aprendi a fazer sozinha também” (P01). Skinner 

(1972) destaca que “há elementos reforçadores na surpresa e no sucesso de uma descoberta 

pessoal” (p. 105), os quais são identificáveis no relato de P01: “ela [a orientadora] não 

participou, assim, tão ativamente no meu processo de escrita [...], só que eu achei isso muito 

legal”.  

Além disso, P01 afirma que ter descoberto sozinha como relatar pesquisas científicas 

seria de especial importância porque asseguraria a generalização desse aprendizado para 

outros contextos nos quais sua orientadora não estaria presente. O relato sinaliza, 

equivocadamente, que se a entrevistada tivesse aprendido a escrever relatos sob contingências 

de ensino arranjadas por sua orientadora, a generalização desse comportamento poderia ser 

comprometida ou não ocorrer. Tendo em vista que um dos objetivos centrais do ensinar é que 

o comportamento aprendido seja generalizado para contextos diferentes daqueles nos quais o 

aprendizado ocorreu (HENKLAIN; CARMO, 2013), a não consecução desse objetivo 

estabelece ocasião para que o processo de ensino seja revisto e reorganizado. Uma formação 

científica efetiva deve favorecer, nesse sentido, o aprendizado e a generalização dos 

comportamentos científicos para outros contextos (CHASE; WYLIE, 1985). Outrossim, com 

uma formação científica efetiva não é necessário que o aluno aprenda por si próprio – o aluno 

não precisa descobrir como fazer um relatório, uma vez que ele será ensinado a fazê-lo, o que 

tornará a aprendizagem desse comportamento mais célere e diminuirá o contato do aluno com 

estímulos aversivos (SKINNER, 1972).  

Concernente à divulgação das descobertas científicas para o público externo, a 

entrevistada destaca: 

 

essa é uma grande crítica que eu fiz também na [IES] quando eu estava no 

mestrado. Porque, o que acontece – eu sei que não são todas as universidades assim 
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– mas a [IES] é muito voltada para a pesquisa, muito voltada, assim, eles fazem, 

realmente, pesquisas tecnológicas muito boas, só que tem um gap, assim, tem uma 

dificuldade de mostrar isso para a população que não é acadêmica. Então, a gente 

não tem, por exemplo, um espaço em que a gente consegue conversar com pessoas 

da comunidade, sei lá, tirar dúvidas sobre alguma coisa relacionada a isso; a gente 

tem, claro, os estágios, né, só que são para atendimento, não são para comunicar 

resultados científicos que a gente teve. Então, não, não tive, infelizmente. (P01) 

 

Conforme Bueno (2010), tanto a comunicação científica quanto a divulgação científica 

são atividades de “difusão de informações em ciência” (p. 2) – e, embora tenham alguns 

outros pontos de contato, são atividades com características bem diversas. A primeira se 

refere à apresentação de informações e de resultados científicos novos para a própria 

comunidade científica; ao fazer uma comunicação dessa natureza, o cientista está falando com 

os seus pares, seja por meio de conferências em eventos científicos, seja por meio da 

publicação de artigos em revistas ou periódicos especializados. A divulgação científica, por 

outro lado, se trata da veiculação de informações científicas para o público leigo e externo ao 

universo científico-acadêmico (BUENO, 2010). No excerto, a entrevistada se refere à 

divulgação científica e afirma que, ao longo da pós-graduação, não foi exposta às 

contingências que favorecessem o aprendizado do comportamento de divulgar informações 

em ciência para o público externo – o que seria não apenas uma característica de seu 

programa, mas também uma característica da IES da qual é aluna.  

Bueno (2010) esclarece que a divulgação científica visa, especialmente, “democratizar 

o acesso ao conhecimento científico” e contribuir com a “chamada alfabetização científica” 

(p. 5). De acordo com Skinner (1957, 1969), os cientistas ao especificarem ou sugerirem leis 

que descrevem como o mundo funciona, contribuem para a ação exitosa, isto é, ampliam o 

contato das pessoas com consequências reforçadoras. Portanto, desde que as leis científicas 

são regras que especificam modos de lidar “eficientemente com a natureza” (SKINNER, 

1969, p. 33), a divulgação científica pode maximizar o contato do público externo com 

informações que potencialmente impactam e influenciam suas vidas (BUENO, 2010). 

Considerando que a razão de ser da ciência é “seu potencial para fazer diferença na vida das 
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pessoas” (SANTOS, 2017, p. 5), a divulgação científica contribui para a consecução desse 

fim. 

Com cortes orçamentários escalonados nas áreas de ciência, tecnologia e inovação 

(TOLLEFSON, 2019), a divulgação científica cumpre ainda outro papel: conscientes 

(TOURINHO, 1995) da influência e da importância da ciência em suas vidas e na vida dos 

seus pares, pessoas externas à comunidade científica podem ajudar a pressionar aqueles que 

são os responsáveis por determinar o montante de recursos direcionados à pesquisa científica 

(ESCOBAR, 2018). Sem o apoio e a ampla participação da sociedade (i.e., dos seus 

membros), os cientistas dificilmente conseguirão mudar as atuais políticas de financiamento 

das áreas de ciência, tecnologia e inovação (ESCOBAR, 2018). Nesse sentido, a divulgação 

científica se estabelece como um meio de assegurar a própria sobrevivência da cultura 

científica, uma vez que sem financiamento, não se faz ciência (ESCOBAR, 2018).  

Como lembra Botomé (1999), os cientistas devem ser aptos a veicular suas 

descobertas “para diferentes públicos, incluindo cientistas, profissionais e população em 

geral” (p. 108) – e a formação científica deve favorecer a aprendizagem dessas diferentes 

formas de difusão de informações em ciência. Os dados sugerem, contudo, que P01 aprendeu 

apenas a se comunicar com seus pares, isto é, a realizar a comunicação científica (e.g., “Sim 

[aprendi], porque a gente precisa apresentar nossos projetos – os projetos e artigos, né, 

resultados preliminares – em eventos científicos”). 

Quanto à escrita científica, P01 afirma que aprendeu a escrever cientificamente  

 

dentro das disciplinas principalmente, porque a gente tinha bastante coisa para 

escrever, entregar, e tal, e era muito legal, porque quase sempre era voltado ao 

nosso próprio projeto de pesquisa. Então a gente tinha que escrever, fazer um 

resumo, por exemplo, um levantamento de dados sobre um ponto específico e aí 

escrever sobre aquilo, escreve um miniprojeto, alguma coisa assim. Mas também 

tinha fora, porque, principalmente no início do ano, a gente tem uma recepção para 

os calouros de pós-graduação, e é uma semana inteira de recepção, que eles não 

têm atividades, vamos dizer assim, normais da pós-graduação, eles têm palestras e 

cursos sobre escrita científica, sobre como que você, como que você faz um 

fichamento, como que você envia um artigo para a publicação, como que você 

escreve um projeto [...]. (P01) 
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Considerando que no exercício profissional do fazer científico e do fazer docente, o 

indivíduo deve ser capaz de atuar como um escritor profissional, Botomé (1999) assevera que 

os programas de pós-graduação deveriam capacitar profissionalmente seus alunos para 

atender a essa exigência, por meio de procedimentos específicos a serem desenvolvidos ao 

longo do mestrado e do doutorado. Ou seja, os alunos deveriam ser ensinados a escrever 

cientificamente no decorrer dos cursos stricto sensu por meio de contingências arranjadas 

para esta finalidade (CHASE; WYLIE, 1985). O trecho sugere, em oposição, que a 

participante aprendeu a escrever profissionalmente sob contingências nas quais teve que 

escrever: desde que as disciplinas estabeleciam, como forma de avaliação, a redação de textos 

científicos, a participante aprendeu a escrever cientificamente escrevendo cientificamente, isto 

é, aprendeu fazendo (SKINNER, 1972).  

Sobre o que teria aprendido durante os cursos de escrita científica, a entrevistada 

assevera: 

 

Grande parte das coisas eu já sabia, assim, meio empiricamente e pela graduação; 

só que, acho importante, por exemplo, eh, na pesquisa de base de dados, eu sabia o 

básico da pesquisa de base de dados, eu jogava lá no Google Scholar, eu jogava..., 

sabe, alguma coisa assim. Só que dentro desses cursos, eu aprendi uma pesquisa 

muito mais avançada pra você entregar, pra você conseguir artigos muito mais 

específicos pro que você, aquilo que você queria. Então, pelo menos desses cursos, 

é o que eu mais tirei, assim, de importante, de fazer alguma diferença realmente. 

Foi, foi busca científica mesmo, de pesquisa. (P01) 

 

Ao afirmar que “Grande parte das coisas eu já sabia, assim, meio empiricamente”, a 

entrevistada corrobora a análise feita: P01 não foi ensinada a escrever cientificamente, mas 

aprendeu a fazê-lo fazendo. A participante também identifica a graduação como um local no 

qual teria aprendido a escrever – reconhecendo, mais uma vez, a influência do curso de 

terceiro grau sobre a sua formação científica. No trecho, a entrevistada destaca ainda que, nos 

cursos de escrita científica, ela aprendeu especialmente a como fazer buscas em base de dados 

(“é o que eu mais tirei, assim, de importante, de fazer alguma diferença realmente”). O relato 
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sugere, desse modo, que mesmo em cursos especializados, P01 não foi exposta a 

contingências sob as quais poderia aprender a escrever cientificamente. 

Referente à avaliação de trabalhos científicos de terceiros, P01 declara:  

 

Sim, sim, sim [aprendi]. E inclusive, eu fui banca de vários alunos, né, de graduação 

e de mestrado também, só da qualificação, não dá banca, eh, de defesa, né, mas a 

qualificação também. Então sim, a gente precisava tanto comparecer, dar nossas, 

nossas dicas e tal, quanto fazer o relatório depois, sobre o que que ele poderia 

melhorar, o que que não. Então, bastante (a participante ri). (P01) 

 

Em sua atuação como orientadora de alunos de TCC, a entrevistada revisou o trabalho 

de seus alunos – atividade que contou com a participação da sua própria orientadora (“Aí, na 

parte prática não, mas na teórica sim, na parte de, de fazer o projeto, de corrigir, ela [a 

orientadora] ajudava bastante”). Como discutido, por meio de modelos e contingências 

arranjadas pela orientadora de P01, a entrevistada pode ter aprendido a como revisar os textos 

científicos de seus alunos.  

Importa notar, todavia, que a correção ou revisão de um trabalho científico, quando ela 

ocorre no contexto de orientação de alunos, é mais bem caracterizada como atividade de 

ensino do que como uma avaliação de trabalhos de terceiros (i.e., uma avaliação por pares). 

As correções e revisões feitas pelo orientador, em um texto apresentado por seu orientando, 

devem ter objetivos de ensino específicos, com vistas a favorecer o aprendizado ou o 

refinamento de comportamentos que se relacionam com o fazer científico. A revisão ou 

correção, nesse contexto, faz parte do processo de ensino do fazer científico que é conduzido 

e está sob responsabilidade do orientador. A avaliação por pares tem finalidade distinta: visa 

determinar a qualidade, a relevância, a necessidade e a originalidade de uma investigação ou 

de uma proposta de investigação (BOTOMÉ, 2011; KELLY; SADEGHIEH; ADELI, 2014) e 

subsidiar, desse modo, as decisões a respeito desse material (e.g., se a proposta deve receber 

financiamento ou se o relato de pesquisa deve ser publicado). Colateralmente, o processo de 

revisão por pares deve contribuir para uma melhoraria da qualidade do material apresentado, 
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por meio de sugestões feitas pelo revisor sobre como melhorar o texto ou a proposta de 

pesquisa (KELLY; SADEGHIEH; ADELI, 2014). Em vista desses aspectos, a avaliação por 

pares não se classifica, propriamente, como uma atividade de ensino.  

O excerto sugere que P01 foi exposta a contingências nas quais avaliou o trabalho 

científico de terceiros, seja em bancas de avaliação de TCC e mestrado, seja em congressos 

científicos: “tem um, eh, um esquema lá, dos alunos da graduação, eles apresentarem os 

trabalhos deles de TCC, né, de Iniciação Científica, no final do ano. Então esses trabalhos, 

eles vêm sem nome pra gente, para os alunos de pós-graduação, para eles avaliarem” (P01). 

A possibilidade institucional de participar de exames de qualificação de mestrado e de emitir 

pareceres em relação a trabalhos de iniciação científica pode favorecer, em alguma medida, o 

aprendizado do comportamento de avaliar estudos científicos – a exposição a essas 

contingências, inclusive, é apresentada pela participante como um indício do seu aprendizado 

(i.e., eu fiz, logo, eu aprendi). As informações coletadas não possibilitam avançar a análise e 

descrever as contingências que teriam sido responsáveis por essa aprendizagem; de todo 

modo, com base nos dados obtidos e analisados até aqui, é possível supor que a entrevistada 

também não foi ensinada a avaliar propostas de pesquisa e pesquisas de terceiros.  

Apesar de a participante, em consonância com a literatura (BARATA, 2019; BASTOS 

et al., 2011; CORRÊA; RIBEIRO, 2013; CUNHA, 2014; JOAQUIM et al., 2011; LIMA; 

COSTA, 2017; MAGALHÃES et al., 2016; MARTINS, 2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 

2014; SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; ORLANDO; 

MEYER, 2017; WILLE, 2018), afirmar que seu programa privilegia a formação científica, os 

dados sugerem que P01 não foi exposta a contingências de ensino do fazer científico. As 

informações apresentadas e analisadas permitem, desse modo, questionar o alcance da 

formação em ciência recebida pela entrevistada. 
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5.1.2 Participante 02  

 

A Participante 02 (P02), do sexo feminino, tinha 31 anos à época e cursava o nono 

semestre do curso de doutorado em Zoologia. A entrevista foi realizada no dia 07 de maio de 

2020 e durou 1h55min. 

5.1.2.1 Formação docente: avaliação comportamental 

 

Com base nos dados obtidos durante a entrevista, é possível afirmar que P02 foi 

exposta a contingências formativas em docência em uma disciplina optativa do PPG e durante 

a realização de atividades de monitoria em uma disciplina da graduação. Segundo a 

informante, ao longo de sua pós-graduação, “Eu acho que não teve nenhuma atividade tipo 

extracurricular sobre isso [docência no ensino superior]”. Com relação à disciplina optativa, 

P02 destaca: 

 

Eu tive que fazer uma, a gente tem que fazer uma disciplina específica para, de 

docência, porque, para fazer monitoria, sabe? Para, para ser monitor de alguma 

disciplina da graduação que precisa ter essa disciplina antes, então, como eu queria 

ser monitora de uma disciplina, eu tive que fazer essa disciplina. Mas é uma 

disciplina, né, e é um pré-requisito para ser monitor [...]. (P02) 

 

No excerto, a respondente se refere ao Programa de Aperfeiçoamento do Ensino 

(PAE) da IES da qual a entrevistada é discente. De acordo com Wille (2018), o PAE foi 

instituído em 1992 e “serviu de modelo para a criação” do Estágio de Docência pela CAPES 

em 1999 (p. 18). O PAE foi criado com o objetivo de aperfeiçoar a formação de docentes de 

nível superior na pós-graduação stricto sensu (ASSUNÇÃO, 2013) e, atualmente, é 

constituído por duas etapas: a etapa inicial é voltada para a preparação pedagógica do alunado 

e a segunda etapa se refere ao estágio supervisionado em docência (ASSUNÇÃO, 2013; 

TEODORO et al., 2011; WILLE, 2018; ZANON; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009). Na 

preparação pedagógica, o aluno é exposto a conteúdos relacionados à docência de nível 

superior e, no estágio, que deve ser desenvolvido em disciplinas de graduação, realiza 
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atividades sob supervisão de um professor mais experiente (TEODORO et al., 2011; WILLE, 

2018). A disciplina “de docência” descrita por P02 no excerto corresponde à preparação 

pedagógica do PAE e, a monitoria, ao estágio supervisionado em docência. Conforme destaca 

Wille (2018), o PAE assume características particulares nos diferentes PPG e unidades da 

IES. No caso de P02, a preparação pedagógica se caracterizou como uma disciplina 

 

em formato de, ela foi o semestre inteiro, toda segunda-feira, de tarde, e era em 

formato de palestra, sabe? Tipo, cada segunda-feira era um professor diferente, era 

um professor convidado diferente, falando sobre um tema de docência na 

graduação. Então, teve de tudo (a participante ri), não sei nem te dizer direito, 

agora, os tópicos, mas foi mais ou menos isso. Essa foi a estrutura. (P02) 

 

Quanto à segunda etapa do PAE, a entrevistada declara: 

 

eu fui monitora de só uma disciplina, que era de vertebrados, e era, essa disciplina 

tem uma parte teórica, né, que são os professores que dão aula expositiva, e tem 

sempre uma parte prática. Então, metade da carga horária da semana é teórica, e 

metade é prática. Então os monitores, a gente trabalha bem mais na parte prática, 

né, então, porque são 60 alunos, então a gente, geralmente, os professores nos 

dividiam, assim, cada monitor ficava responsável por um, tipo uma, dividia, tipo, a 

turma em ilhas, assim, sabe, dentro da sala, daí ficava trocando, sabe. Daí, cada 

monitor falava sobre um aspecto, e a gente repetia aquilo umas quatro vezes por 

aula, porque vinham os grupinhos, assim, de alunos, né. [...] Então, sempre tinha 

animais, né, que o pessoal tem os esqueletos, e animais conservados, né, em álcool, 

então a gente era responsável por organizar todo esse material, que ia ser da aula 

prática, e cada um, a gente tinha que ter um, tinha o seu papel ali de ensinar aquela 

partezinha da aula prática. (P02) 

 

O trecho sugere que as atividades desenvolvidas pela participante ao longo da segunda 

etapa do PAE se caracterizavam como atividades de monitoria. Os alunos de pós-graduação 

vinculados ao PAE dividiam, inclusive, as mesmas tarefas de monitoria com alunos de 

graduação que também atuavam como monitores: “Então, tem monitor da pós e da graduação 

também, né, sempre, em todas as disciplinas.[...] e os monitores da graduação, geralmente, 

ou fizeram a disciplina no ano anterior, ou eles já tinham até sido monitores no ano anterior 

e estavam sendo monitores de novo” (P02). Considerando os objetivos do PAE, e que as 

atividades desenvolvidas pela entrevistada no âmbito desse programa eram equivalentes 

àquelas de alunos de graduação, convém questionar o alcance da formação docente de nível 
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superior que a participante recebeu nesse contexto. Os graduandos-monitores estariam sendo 

expostos a contingências formativas em docência de nível superior ou os alunos de pós-

graduação estariam expostos a contingências que apenas precariamente se relacionariam com 

o ensino de comportamentos que caracterizam o fazer docente? 

Ao comentar sobre a sua participação no planejamento da disciplina em que fez a 

segunda etapa do PAE, a entrevistada traz outros elementos que evidenciam a fragilidade dos 

processos formativos em docência a que foi exposta:  

 

Ela é uma disciplina bem clássica, sabe, tipo, tem há muito tempo neste mesmo 

formato. [...] Então, era, eu cheguei e já estava tudo pronto. Então, tinha uma 

flexibilidade de como apresentar as coisas, alguma coisa assim, mas o que será 

feito já estava bem estruturado, assim. Não, eu não tinha muito a contribuir, sabe. 

(P02) 

 

A formação docente recebida pela participante, durante o estágio supervisionado em 

docência, parece ter se restringido ao que Botomé e Kubo (2002), em outro contexto, 

descreveram como uma atuação técnica “de apoio e de execução de tarefas para auxiliar” (p. 

17) os professores responsáveis pela disciplina da graduação. P02 afirma, inclusive, que ela e 

os demais monitores precisavam saber bem, a cada semana, o conteúdo e o que os professores 

fariam na parte teórica da disciplina “para gente saber responder, ajudar eles [os 

professores], né, na parte prática”.   

Segundo Tourinho (1995), “estar consciente é reagir ao próprio comportamento de 

forma verbal” (p. 15). Com base nos dados coletados, é possível dizer que alunos de 

diferentes gerações do programa de P02 estiveram conscientes da formação docente 

deficitária a que tiveram acesso. A identificação dessa deficiência ensejou a criação, pelos 

alunos, de um curso de verão: “E, o objetivo desse curso de verão começou porque a gente 

queria treinar a nossa docência, porque a gente não tem esse espaço, né. Então esse curso é 

organizado, e as aulas são dadas só por nós da pós. Então, a gente, já fez oito anos que a 

gente tem esse curso” (P02).  
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A entrevistada ressalta que foi somente no curso de verão – concebido, planejado e 

executado pelos alunos da pós-graduação – que ela teve a oportunidade de ministrar uma aula 

de nível superior: “Então, essa foi a única experiência que eu tive de lecionar uma aula a 

nível superior, né, tipo, um tema de, né, de ensino superior, da graduação de Biologia. Mas é, 

nunca, nunca tive essa experiência de dar aula um semestre inteiro para uma turma sobre, de 

uma disciplina” (P02). Ou seja, a despeito dos objetivos do PAE (ASSUNÇÃO, 2013), o 

contato da participante com o fazer docente não se deu sob contingências arranjadas pelo PPG 

ou pela IES, mas sob condições que foram criadas pelos próprios alunos de pós-graduação. 

Como lembram Pimenta e Anastasiou (2014), muito frequentemente “a formação docente 

para o ensino superior ainda fica a cargo de inciativas individuais” (p. 154) – e, muitas vezes, 

não institucionais, como indica o relato da participante.  

Sobre as razões que ensejaram a criação do curso de verão, P02 afirma ainda: 

 

Então, o objetivo, quando a gente começou a organizar esse curso, era a gente ter a 

experiência de organizar e lecionar uma aula de, pelo menos, uma hora e quarenta, 

que é um tipo de espaço que a gente não tem nunca, né? Tipo, congressos, essas 

coisas assim, a gente não tem uma hora e quarenta (a participante ri brevemente) 

para ficar falando sobre um tema e sobre um tema geral ainda, assim, né, tipo, não 

específico da nossa pesquisa. (P02) 

 

O relato da entrevistada sugere que há uma equivalência entre fazer uma apresentação 

em um congresso científico e o exercício do magistério de nível superior – a única diferença, 

talvez, seria encontrada na duração de cada atividade. O curso de verão, então, ajudaria a 

“organizar essa apresentação por uma hora, sabe, como controlar esse tempo, como saber 

quanto tempo tu vai falar e tudo mais” (P02). A docência caracterizada nesses termos se 

assemelha àquela observada no modelo jesuítico de universidade, no qual o fazer docente se 

restringe à transmissão de um conteúdo indiscutível por meio de exposições, que aproximam 

a aula de uma palestra ou de uma preleção (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). 

Quanto ao preparo de uma aula específica para o curso de verão, P02 destaca: 
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eu tinha tido uma disciplina, alguns meses antes, sobre um tema, obviamente 

parecido, não era isso, né, mas era um tema parecido com um professor de 

Ecologia, sobre evolução e obviamente em um nível de pós, né. Mas eu lembro que 

eu gostei bastante da estrutura da aula dele, assim, sabe? Então, ele dava aula 

expositiva, mas no meio da aula expositiva ele botava umas perguntas, assim, que 

lincavam a parte que ele já tinha dado com a próxima parte, assim, sabe. Então, eu 

tentei fazer mais ou menos essa mesma estrutura. Então, como era evolução 

também, eu fui pegando mais ou menos a mesma ideia de como que ele fez, sabe, 

tipo, e tentei estruturar a minha aula desse mesmo jeito. (P02) 

 

A imitação, mais uma vez, aparece como um dos processos responsáveis pelo 

aprendizado do fazer docente. Conforme Skinner (1972), uma vez que o professor de nível 

superior não é formado ou preparado para o exercício dessa atividade, usualmente ele 

“começa ensinando simplesmente como foi ensinado” (p. 90) – o que é observado no relato da 

entrevistada. Na sequência, quando questionada sobre se teria tido alguma supervisão ou 

orientação durante o preparo da aula, P02 assevera que “Não, não. Foi sou eu e eu (a 

participante ri brevemente)”. Historicamente, a docência tem se estabelecido como uma 

atividade individual e solitária, condições que se repetem também no aprendizado do fazer 

docente (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014).  

A Tabela 8 sistematiza os resultados da avaliação comportamental conduzida com P02 

sobre os comportamentos que caracterizam o fazer docente.  

 
Tabela 8 – Resultados obtidos com a Participante 02 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente 

Comportamentos relativos ao fazer 

docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os objetivos 

gerais e específicos de uma disciplina 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Planejar metodologias de ensino Não  Não se aplica Não se aplica 

Executar as metodologias de ensino 

planejadas 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Avaliar as próprias estratégias de 

ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Orientar alunos Sim  Laboratório  Aprender fazendo; 

imitação 

 

Dentre os seis comportamentos típicos do fazer docente contemplados na avaliação 

comportamental, a entrevistada afirma que aprendeu apenas um: o comportamento de orientar 
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alunos. Quanto à identificação dos objetivos de uma disciplina, P02 destaca, por exemplo, que 

“Não tive esse tipo de, a parte teórica de como montar uma aula”. Em decorrência, ao 

preparar as aulas para o curso de verão, a participante diz que “[...] eu não pensei em qual que 

era o meu objetivo geral e específico de montar essa aula, né. Ou na monitoria, não pensei 

qual que era o objetivo geral da disciplina e qual que era o objetivo específico da aula” 

(P02). Henklain e Carmo (2013) destacam que “ensinar exige planejamento e tomada de 

decisões. O primeiro passo é identificar e descrever com clareza e precisão o que será 

ensinado” (p. 713); somente com os objetivos de ensino bem delimitados é possível verificar 

se houve aprendizagem e, portanto, se houve ensino. Ou seja, sem a definição dos objetivos, o 

processo de ensino como um todo pode ser comprometido (HENKLAIN; CARMO, 2013). 

Considerando que a pós-graduação stricto sensu visa formar professores de nível superior, o 

comportamento de identificar os objetivos de ensino deveria ser ensinado e aprendido ao 

longo da pós-graduação – no entanto, os dados indicam que esse comportamento não foi 

aprendido por P02. 

Com relação ao planejamento de metodologias de ensino, a entrevistada assegura que 

“Acho que foi falado um pouco naquela disciplina que eu tive que fazer para fazer monitoria, 

mas, eh, não, não absorvi o suficiente para (a participante ri brevemente), para poder botar 

em prática se eu precisar (a participante ri brevemente)” (P02). A participante se refere no 

trecho à primeira etapa do PAE, de preparação pedagógica. Como mencionado, ainda que o 

acesso a instruções verbais possa favorecer, em alguma medida, o aprendizado de 

determinados comportamentos (SKINNER, 1969, 1972), o mero acesso a informações não 

garante que esse conhecimento será transformado em capacidade de atuar (BOTOMÉ; 

KUBO, 2002) – relato de P02, nesse caso, é emblemático “não absorvi o suficiente [...] para 

poder botar em prática”. Adicionalmente, Pimenta e Anastasiou (2014) lembram que “assim 

como é impossível capacitar um profissional de qualquer área numa palestra, o mesmo ocorre 
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na preparação da docência” (p. 110). O aprendizado do ensinar não decorre, simplesmente, do 

acesso a informações em palestras semanais. 

Sobre a execução das metodologias de ensino planejadas, a entrevistada destaca que 

“não aprendi a, a botar em prática e não precisei botar em prática, porque eu não tive 

oportunidade de botar em prática (a participante ri brevemente) ainda, né”. O relato de P02 

mais uma vez denuncia a formação em docência ineficiente a que a ela teve acesso durante a 

pós-graduação. Com relação à avaliação das estratégias de ensino, a entrevistada afirma que 

“não, não aprendi formalmente não” e que embora tenha discutido longamente sobre essas 

questões com seus colegas, durante o curso de verão, admite que eles não chegaram a 

qualquer conclusão sobre como avaliar “quem é que absorveu, que não absorveu” o conteúdo 

apresentado durante as aulas. Quanto à correção de eventuais falhas identificadas nas 

estratégias de ensino, P02 mais uma vez assevera que “Não. Não [aprendi], porque eu, de 

novo, eu não precisei pensar nisso”.  

Ao ser questionada sobre se aprendeu a orientar alunos, P02 destaca que “Eu orientei 

alunos – ninguém me ensinou (a participante ri brevemente)”. De acordo com a entrevistada: 

 

o meu orientador ele não é muito, assim – deixar eu pensar como que eu vou falar – 

ele não, não gosta muito de orientar IC, sabe? Ele não tem muita paciência, não..., 

então, ele joga para gente (a participante ri brevemente). Então, todos os alunos de 

IC, tudo, quem orienta os IC somos nós, os alunos de doutorado. [...] Então, foi a 

partir disso, foi... Nunca me ensinaram a ser orientadora, mas me deram alunos e 

daí eu tive que orientar (a participante ri brevemente). (P02) 

 

À semelhança de P01, P02 não foi exposta a contingências de ensino do 

comportamento de orientar. Como sugere o excerto, a participante foi exposta a contingências 

de orientação e aprendeu a orientar na medida em que orientava, isto é, aprendeu fazendo; 

como referido, há limites no alcance de um aprendizado que ocorre por meio desse processo 

(SKINNER, 1972). Para Skinner (1972), “se houver aprendizagem nestas circunstâncias é 

porque outras condições foram inadvertidamente arranjadas” (p. 5) – a exemplo, talvez, da 

imitação. Ao especificar as razões pelas quais conduzia as atividades de orientação de 
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determinada forma, P02 diz que “[...] eu acho que foi o que fizeram comigo. Eu acho que eu 

reproduzo o que fizeram comigo, né. Eu fui, na verdade, IC de, o meu primeiro IC foi com 

esse meu orientador [de doutorado] também [...]. Então, é, eu acho que foi o que ele fez 

comigo também”.  

Por fim, ao avaliar a formação docente recebida até aquele momento no âmbito da 

pós-graduação, a entrevistada assevera: 

 

Eu acho que é inexistente, e eu acho que isso é um problema. Assim, [...] o Instituto 

[da IES], apesar de ser um centro de pesquisa muito forte, né, com professores 

maravilhosos na parte de pesquisa, e Capes 7, nosso programa tem Capes 7, então, 

tipo, “uau”, mas não prepara os alunos para a parte docente, sabe? Eu acho que 

tem essa preparação toda, essa preocupação com a pesquisa e com publicação, 

tudo, mas, é, com a parte docente é zero, e a parte de extensão também é zero. 

Então, acho que é uma, é um, eu acho que é um problema, assim, eu acho que tá 

focando, eu acho que a formação de pós-graduação não é só pesquisa, sabe? Então, 

eu acho que falta muito, até porque a gente vai ser exigido essas coisas no futuro, e 

ninguém nos deu base para fazer, para poder mostrar isso, né, tipo, docência e, tipo 

coisas básicas de docência quem nem tu perguntou, sabe? Tipo, saber avaliar se 

eles aprenderam (a participante ri brevemente), saber colocar estratégias em 

prática – a gente não sabe nada, né. A gente não é ensinado, né, quem quer fazer 

isso tem que ir atrás mesmo [...]. (P02) 

 

Embora tenha participado do PAE, programa institucional que visa aprimorar a 

formação docente de nível superior (ASSUNÇÃO, 2013), P02 afirma que a formação docente 

em seu programa é inexistente – o que indica a ineficiência dos processos formativos a que 

ela foi exposta durante a preparação pedagógica e o estágio supervisionado em docência. A 

entrevistada também destaca que a inexistência dessa formação é problemática uma vez que 

ela, eventualmente, irá assumir um cargo de docente no ensino superior. O relato da 

entrevistada se contrapõe, desse modo, às noções de que a docência de nível superior não 

demanda formação específica (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014) e de que o fazer docente 

seria naturalmente derivado do fazer científico (SOARES; CUNHA, 2010). P02 assevera 

ainda que a formação científica é privilegiada em relação à formação docente em seu PPG, 

dado que corrobora as discussões já realizadas (e.g., FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; 
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JOAQUIM et al., 2011; LIMA; COSTA, 2017; MAGALHÃES et al., 2016; MARTINS, 

2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014) e os dados coletados com P01. 

5.1.2.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

 Com relação a atividades e disciplinas sobre o fazer científico, P02 esclarece que 

muitas das contingências formativas a que teve acesso não foram arranjadas por seu 

programa, mas por PPG vizinhos: “Porque só a minha pós, é, não faz muita coisa [...]”. O 

programa de P02 está localizado em um instituto que sedia outros programas de pós-

graduação; e seriam, especialmente, os programas vizinhos os responsáveis por oferecer 

atividades (e.g., palestras, cursos de curta duração) e disciplinas a respeito do processo 

científico. A entrevistada destaca que a participação em todas essas atividades e disciplinas 

era optativa: “No nosso programa nenhum, não tem nenhuma disciplina obrigatória, são 

todas, cada um escolhe o seu currículo, né?” (P02).  

Sendo a capacitação de cientistas profissionais um dos objetivos da pós-graduação 

stricto sensu (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005), a participação dos alunos nas disciplinas 

citadas não deveria ser obrigatória? Com o estabelecimento da obrigatoriedade, seria possível 

assegurar a exposição de todos os alunos a contingências favoráveis ao desenvolvimento de 

comportamentos que caracterizam o fazer científico. As disciplinas curriculares são espaços 

formativos de central importância em qualquer nível de ensino e, na pós-graduação stricto 

sensu, as disciplinas são majoritariamente responsáveis por expor o alunado ao processo de 

ensino do fazer científico (e do fazer docente) (BOTOMÉ, 1999; MEDEIROS; LETA, 2020). 

No limite, ao tornar facultativa a realização de disciplinas sobre o fazer científico, o PPG não 

estaria comprometendo o próprio alcance da formação científica ofertada?  

Como visto, na avaliação comportamental dos comportamentos que caracterizam o 

fazer docente, P02 destacou que em seu programa há uma grande “preocupação com a 
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pesquisa e com publicação, tudo, mas, é, com a parte docente é zero, e a parte de extensão 

também é zero”. O relato sugere que as contingências as quais a participante foi exposta 

durante a pós-graduação estavam prioritariamente associadas à produção de ciência. Contudo, 

ao localizar na extensão de um continuum a quantidade de disciplinas e atividades ofertadas 

sobre o fazer científico, P02 assevera que “Tem de intermediário, entre intermediário e muito 

(a participante ri). Não acho que seja tanto assim, mas tem, tem bastante”. Ou seja, embora 

as contingências disponíveis na pós-graduação estejam, em sua maioria, relacionadas à 

atividade científica, não necessariamente essas contingências parecem estar associadas ao 

ensino do fazer científico. Diante desse cenário, o que significaria dizer que os programas de 

pós-graduação privilegiam a formação científica do seu alunado? 

A Tabela 9 sumariza os resultados obtidos com P02 na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico. 

 
Tabela 9 – Resultados obtidos com a Participante 02 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos relativos 

ao fazer científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim Redação de projeto científico 

(mestrado); palestras 

Aprender fazendo 

Fazer revisão bibliográfica Sim  Relação com o orientador Regras 

Planejar o método de uma 

pesquisa 

Sim Não identificado Descobrir sozinho(a); 

reforçamento diferencial 

Executar o método de uma 

pesquisa 

Sim Relação com especialistas 

externos ao PPG  

Não identificado 

Redigir relatórios ou relatos 

de pesquisa 

Sim  Relação com o orientador; 

relação com a agência de 

fomento 

Reforçamento 

diferencial 

Divulgar descobertas 

científicas (público externo) 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Escrever cientificamente Sim Cursos e palestras; curso 

externo ao PPG 

Regras 

Avaliar trabalhos científicos 

de terceiros 

Não  Não se aplica Não se aplica 

 

P02 afirma que aprendeu seis dos oito comportamentos avaliados: os comportamentos 

de delimitar objetivos científicos, de fazer revisão bibliográfica, de planejar e de executar o 

método de um estudo, de redigir relatos de pesquisa e de escrever cientificamente. Conforme 
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é possível observar na tabela, a participante não necessariamente identifica a pós-graduação 

como o contexto de aprendizagem desses comportamentos (e.g., o comportamento de 

executar o método de um estudo). Quanto à definição dos objetivos científicos, P02 relata: 

 

Eu acho que eu comecei a aprender quando eu fiz o meu projeto de mestrado, né? 

Que eu tinha que definir os objetivos – os objetivos gerais e específicos – mas, eu 

acho que formalmente foi numa dessas palestras, assim, de método científico, sabe? 

Que eles reforçam bastante, assim, “qual que é a tua pergunta? A pergunta é muito 

importante na pesquisa” e tudo mais, então, eu acho que isso foi... Eu aprendi 

fazendo, né, o projeto de mestrado, mas eu também, foi sendo reforçado nessas 

aulas de método científico. (P02) 

 

O excerto sugere que o comportamento de definir os objetivos foi instalado no 

repertório da entrevistada durante o mestrado (i.e., “eu comecei a aprender quando eu fiz o 

meu projeto de mestrado”). A informante não teria, contudo, aprendido esse comportamento 

por meio de contingências de ensino. Os dados sugerem que P02 aprendeu a definir objetivos 

científicos definindo os objetivos gerais e específicos da sua dissertação de mestrado, isto é, 

aprendeu fazendo. No trecho, a participante também menciona uma palestra que teria 

contribuído para o seu aprendizado: “Que eles [na palestra] reforçam bastante, assim, “qual 

que é a tua pergunta? A pergunta é muito importante na pesquisa’” (P02). Esse relato indica 

que, na palestra, P02 foi exposta a regras que especificavam a importância de definir um 

problema de pesquisa, e não a regras que descreviam como delimitar esses problemas. 

A ausência ou escassez de contingências de ensino do comportamento de definir 

objetivos de pesquisa pode, em alguma medida, estar relacionada a uma visão mentalista de 

ciência e do fazer científico. Sob essa ótica, a produção de ciência ou, mais especificamente, o 

comportamento do cientista seria explicado recorrendo-se a causas internas de natureza 

mental, fisiológica ou conceitual (CARVALHO NETO et al., 2012). Luna Filho (1998), por 

exemplo, assevera que “não existe um método ou maneira para se originar novas perguntas ou 

ideias”, isso porque “elas geralmente são frutos do talento individual” (p. 735). A delimitação 

de objetivos científicos, nesse caso, não poderia ser ensinada, visto que decorreria da 
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manifestação de um talento intrínseco ao indivíduo. No âmbito da pós-graduação, a 

prevalência da visão mentalista do fazer científico eximiria os programas stricto sensu de 

arranjarem contingências favoráveis ao aprendizado dessa profissão. Esse cenário somado às 

exigências de desenvolvimento de dissertações e teses (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005), 

exporia mestrandos e doutorandos a uma situação na qual o aprendizado do comportamento 

de delimitar objetivos científicos estaria sob responsabilidade exclusiva deles. 

Quanto à delimitação dos objetivos da tese de doutorado, a participante destaca que o 

processo de definição desses objetivos foi supervisionado por seu orientador, “E foi 

importante, porque, apesar de estar fazendo, de ser um projeto de doutorado, eh, a gente 

ainda não tem tanta experiência assim, né, de como fazer uma coisa tão objetiva” (P02). 

Embora tenha afirmado que aprendeu a definir objetivos científicos no mestrado, o relato de 

P02 permite questionar o alcance desse aprendizado. Como afirma Skinner (1972), “a 

execução do comportamento pode ser essencial, mas não garante que tenha havido 

aprendizagem” (p. 5). Isto é, já ter definido os objetivos de uma investigação não é um indício 

inequívoco de aprendizado desse comportamento; e o relato da entrevistada possibilita uma 

conclusão semelhante. Adicionalmente, importa discutir os limites de aprender fazendo os 

comportamentos que caracterizam o fazer científico. Se o aluno aprende a delimitar objetivos 

científicos delimitando os objetivos da sua dissertação de mestrado e da sua tese de 

doutorado, e não é exposto a contingências de ensino adicionais, definir os objetivos nessas 

duas circunstâncias é suficiente para assegurar uma aprendizagem efetiva desse 

comportamento?  

Com relação à revisão bibliográfica, a participante afirma: 

 

Foi tudo com meu orientador mesmo. Ele, ele me – deixa eu ver como é que eu vou 

falar. Tipo assim, ele via que eu não sabia, que eu estava despreparada em alguns 

assuntos, né, e ele falava “ó, tu tem que ler sobre isso”, né. E ele falava, “não lê só 

os artigos mais novos, você tem que ler os clássicos, né, mesmo que sejam muito 

antigos, tu tem que ler os clássicos para entender todo o raciocínio científico da 

época até agora”, sabe? Meio que então, essa era a, esse era o jeito que ele falava 

para eu fazer sempre, assim: que eu tinha que conhecer os clássicos, mas eu tinha 
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que conhecer os mais novos também. Então, era meio que isso assim (a participante 

ri brevemente). (P02) 

 

O trecho indica que a participante aprendeu a fazer revisão bibliográfica sob controle 

de instruções verbais emitidas pelo seu orientador. No excerto, a entrevistada descreve ao 

menos uma regra completa (i.e., “‘não lê só os artigos mais novos, você tem que ler os 

clássicos, né, mesmo que sejam muito antigos, tu tem que ler os clássicos para entender todo 

o raciocínio científico da época até agora’”) e uma regra fragmentária (i.e., “‘ó, tu tem que 

ler sobre isso’”) a que teve acesso. Ainda que instruções verbais possibilizem o aprendizado 

de um determinado comportamento com alguma celeridade, as regras não substituem 

“inteiramente o processo de modelagem” (SKINNER, 1972, p. 200). Um processo de ensino 

não pode se restringir, nesse sentido, à exposição do aluno a regras; é preciso arranjar 

contingências de reforçamento que favoreçam o aprendizado do comportamento de interesse 

(SKINNER, 1972). Em acréscimo, considerando que a revisão bibliográfica envolve fazer um 

levantamento de informações e sistematizar o conhecimento científico já disponível 

(BOTOMÉ, 1999), as regras apresentadas pelo orientador de P02 se referem apenas ao 

levantamento da literatura – e, ainda assim, descrevem o que fazer (e.g., leia artigos clássicos) 

e não como fazer (e.g., como buscar a literatura, como selecionar o material).  

Concernente ao planejamento do método, a entrevistada relata que “Ah, são vários 

métodos que eu tive que aprender, e eu tive que pesquisar para descobrir que esses eram os 

métodos mais – como é que fala? – adequados para tentar responder a minha pergunta”. Ao 

ser questionada sobre o contexto no qual teria aprendido a planejar o método de uma 

pesquisa, P02 assevera: 

 

Não sei, eu acho que já, eu sabia qual que era o problema, né, que eu queria 

responder. Então, eu fui atrás, assim, de vários métodos que talvez pudessem 

responder e sempre com a, com discussão com meu orientador, assim. Não que ele 

tenha me dito quais ir atrás, ou como procurar, mas toda vez que eu procurava 

algum que poderia ser adequado, eu ia conversar com ele, né? E daí conversando 

com ele, a gente achava problemas, ou sei lá, de repente “ah, talvez esse pode ser 

uma opção, deixa de lado, e vamos procurar outras”, né. Então, foi mais assim que 
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funcionou. Eu não aprendi em lugar nenhum como procurar, eu só fui atrás mesmo, 

botando palavras-chave (a participante ri) no [...], no Google Acadêmico. (P02) 

 

Os trechos reproduzidos sugerem que a participante não foi exposta a contingências de 

ensino ou mesmo a instruções verbais que favorecessem o aprendizado do comportamento de 

planejar o método de uma pesquisa; aparentemente, a entrevistada descobriu por si própria 

como fazê-lo. O orientador de P02 pode, contudo, ter contribuído para o refinamento desse 

comportamento na medida em que reforçava diferencialmente o comportamento de selecionar 

métodos da participante (e.g., “mas toda vez que eu procurava algum que poderia ser 

adequado, eu ia conversar com ele [orientador], né?”). 

Conforme Skinner (1972), embora o método da descoberta possibilite uma 

aprendizagem efetiva, “é impossível ao estudante descobrir por si próprio mais do que uma 

pequena parte de sabedoria de sua cultura” (p. 105-106). Os membros de uma cultura devem, 

portanto, partilhar com os novos membros os saberes e fazeres já disponíveis e a “instituição 

da educação destina-se a servir este propósito” (SKINNER, 1972, p. 105). Nessa perspectiva, 

ainda que descobrir por si próprio possibilite o aprendizado do fazer científico, a pós-

graduação stricto sensu deveria ensinar os novos membros da comunidade científica os 

comportamentos que caracterizam a produção de conhecimento em ciência. P02, nesse caso, 

não precisaria descobrir como planejar o método de uma pesquisa, uma vez que seria ensinada 

a como fazê-lo no decorrer do mestrado e do doutorado. Skinner (1972) ressalta que a 

capacidade de sobrevivência de uma cultura é dependente da capacidade dessa cultura de 

transmitir suas práticas. A pós-graduação stricto sensu, como instituição educacional da 

comunidade científica, seria responsável pela transmissão das práticas dessa comunidade: a 

sobrevivência da cultura científica depende, assim, da efetividade do ensino do fazer 

científico. Em última instância, uma formação científica deficiente ou insuficiente pode 

comprometer a própria sobrevivência da cultura científica.   
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Mesmo que seja possível afirmar, com base nos dados coletados, que a entrevistada 

aprendeu sozinha a como planejar o método de uma pesquisa, vale destacar que P02 não foi 

capaz de identificar as contingências sob as quais aprendeu esse comportamento. O alcance de 

uma avaliação comportamental descritiva indireta, como a realizada neste estudo, também 

está condicionado ao grau de autoconhecimento apresentado pelo indivíduo em avaliação. 

Skinner (1974) assevera que o autoconhecimento é produto de contingências sociais. Ao 

solicitar que o indivíduo descreva seu próprio comportamento, os membros de uma 

comunidade verbal favorecem o desenvolvimento da autoconsciência e do autoconhecimento 

no repertório desse indivíduo. Como esclarecem Brandenburg e Weber (2005), “ter 

consciência de si corresponde ao comportamento de discriminar comportamentos próprios e 

variáveis que os controlam. O autoconhecimento é autoconsciência” (p. 88). O 

autoconhecimento se refere, portanto, à capacidade de descrever o próprio comportamento e 

de identificar as variáveis das quais esse comportamento é função. Skinner (1969) alerta, no 

entanto, que as contingências arranjadas pela comunidade verbal “podem ser responsáveis 

pelo fato de ‘sabermos o que fizemos’ no sentindo de sermos capazes de descrever nossa 

resposta, mas não ‘por que o fizemos’, no sentido de sermos capazes de identificar as 

variáveis relevantes” (p. 107-108). 

Com relação ao comportamento de planejar o método de uma pesquisa, a participante 

foi capaz de descrever o que fez (“eu fui atrás, assim, de vários métodos que talvez pudessem 

responder [a pergunta científica]”), mas não foi capaz de descrever por que fez (“Então, eu 

simplesmente eu fui atrás de métodos que pudessem ser adequados ao meu projeto”) – ou 

seja, não foi capaz de identificar as contingências responsáveis por seu aprendizado. Ainda 

que P02 esteja inserida em diferentes comunidades verbais e que o grau de autoconhecimento 

apresentado por ela seja produto de relações comportamentais estabelecidas nessas diferentes 

comunidades, pode ser importante questionar o quão efetiva é a comunidade científica em 
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gerar, em seus membros, comportamentos autodescritivos. Talvez as contingências arranjadas 

pelos membros da comunidade científica favoreçam especialmente a descrição do que foi ou 

está sendo feito (e.g., a seção método de um relato de pesquisa corresponde às ações 

executadas durante o desenvolvimento de uma investigação científica). Essas contingências, 

no entanto, talvez sejam menos efetivas em gerar autodescrições a respeito das variáveis das 

quais o comportamento é função. 

Quanto à execução da pesquisa, a entrevistada declara: 

 

Então, dependendo, a maioria dos meus protocolos e dos métodos foi com outros 

pesquisadores, porque são mais coisas de química ou coisas mais específicas, 

assim, que não é da área do meu orientador. Mas é sempre, a gente sempre busca 

por parceiros que conheçam e que sejam, né, especialistas neste método. Então, eu 

aprendi com essas pessoas, com esses especialistas, né. Geralmente, geralmente 

eram os próprios professores, assim, mas também teve muitos casos que eu aprendi 

com os alunos deles, né? Tipo, alunos de doutorado dessas pessoas que sabem, são 

especialistas nesse método, eu aprendi com essas pessoas. (P02) 

 

Com base nas informações coletadas não é possível descrever as contingências sob as 

quais P02 aprendeu a executar o método de uma pesquisa conforme o planejado. De todo 

modo, no trecho, a entrevistada sinaliza que não desenvolveu esse comportamento sob 

contingências de ensino arranjadas por seu orientador (“foi com outros pesquisadores [que eu 

aprendi], porque são mais coisas de química ou coisas mais específicas, assim, que não é da 

área do meu orientador”). A participante teria aprendido a executar os métodos planejados 

por meio de contingências arranjadas por investigadores que eram especialistas nesses 

métodos. Considerando os dados coletados na íntegra, é possível supor que os especialistas a 

que P02 se refere são externos ao programa de pós-graduação da entrevistada; assim, embora 

P02 tenha aprendido a executar métodos conforme o planejado, ela não foi ensinada ou 

aprendeu a fazê-lo por meio de contingências disponíveis em seu próprio PPG. 

Concernente à redação de relatórios ou relatos de pesquisa, a participante afirma “Sim 

[aprendi]. A FAPESP exige, uma vez por ano, o relatório (a participante ri)”. A passagem 

sugere que P02 aprendeu a redigir relatos de pesquisa sob controle de contingências e regras 
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estabelecidas por sua agência de fomento; os dados não permitem, contudo, identificar os 

processos que possibilizaram esse aprendizado. Sobre essa temática, a informante acrescenta:  

 

a gente, como a gente não tem um orientador assim, tipo, 24 horas por dia do teu 

lado – ainda bem! Né?! Então (a participante ri brevemente), depois de cada 

experimento, a gente tem que fazer um relato também, né, dos procedimentos, tudo. 

Então, oralmente, eu fiz muito para os meus – eu tenho dois orientadores, então, é, 

às vezes ainda tinha que fazer duplicado, né? Então, eu falava “ó, essa aqui a era 

minha ideia, então eu peguei isso, fiz isso, e não sei o quê, então o resultado foi isso, 

e acho que essa foi a conclusão que eu tirei com essa parte do, do experimento, 

né?”. Mas é mais isso, assim.  (P02) 

 

No trecho, a entrevistada não se refere ao comportamento de relatar textualmente o 

processo científico desenvolvido, mas sim ao comportamento de relatar oralmente esse 

processo. A entrevistada destaca que aprendeu a fazer relatos de pesquisa mediante 

contingências arranjadas por seus orientadores (i.e., orientador e coorientador). 

Aparentemente, seus orientadores solicitavam que, após a execução de um experimento em 

específico, P02 relatasse oralmente as ações desenvolvidas (“eu falava ‘ó, essa aqui a era 

minha ideia, então eu peguei isso, fiz isso, e não sei o quê, então o resultado foi isso, e acho 

que essa foi a conclusão que eu tirei com essa parte do, do experimento, né?’”). É possível 

que durante esses eventos, os orientadores tenham reforçado diferencialmente o relato da 

entrevistada, contribuindo para o refinamento desse comportamento. Essas contingências 

podem ainda ter contribuído, em alguma medida, com o desenvolvimento do comportamento 

de P02 de relatar textualmente a pesquisa executada. 

Com relação à divulgação das descobertas científicas para o público externo, P02 

assevera: 

 

Tive que fazer isso e, mas eu nunca aprendi a fazer. Então, eu ainda estou num 

processo de aprendizagem de como fazer isso, assim, porque é bem difícil (a 

participante ri). Não é muito fácil, né? Para falar com teus colegas é bem mais fácil 

(a participante ri), do que explicar para alguém que não tem, não sabe nada do que 

está acontecendo. Então, já tive que fazer isso, e tive bastante dificuldade, e eu 

ainda acho que não estou, ainda tenho muito que aprender a como passar essa 

informação para as pessoas que não são da minha área. (P02) 
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O excerto sugere que a entrevistada não foi ensinada a divulgar informações em 

ciência, mas que eventualmente ela executou esse comportamento. As contingências sob as 

quais P02 fez divulgação científica não possibilizaram, contudo, seu aprendizado em relação a 

essa atividade: “Tive que fazer isso e, mas eu nunca aprendi a fazer” (P02). Como 

mencionado, a aprendizagem se refere a uma mudança comportamental relativamente 

permanente no repertório do indivíduo; assim, se o estudante executou, mas não é capaz de 

executar novamente, o aprendizado não ocorreu (HENKLAIN; CARMO, 2013). Em 

contrapartida, ainda no trecho, P02 destaca que aprendeu a fazer comunicação científica 

(BUENO, 2010), isto é, que aprendeu a comunicar suas descobertas para os pares: “Para falar 

com teus colegas é bem mais fácil”. 

Quanto ao escrever cientificamente, P02 comenta:  

 

Então, é, eu fiz esses cursos e palestras na pós, e também eu fiz um curso no 

Coursera, sabe? Na internet? Então, esses cursos presenciais que eu fiz, eu acho 

que eu, a mensagem que eu absorvi mais foi tipo, ah, que todo mundo tem 

dificuldade de escrever (a participante ri brevemente), e que o processo de escrita é 

bem mais longo, assim, não é aquela coisa, que nem, né, não é uma inspiração que 

vai baixar, e vai, tu vai conseguir escrever, né. Então, foi mais essas coisas que eu 

aprendi. Agora, no curso, esse online, como eu posso ficar indo e voltando para 

alguns pontos específicos, e esse curso online é bem mais específico, assim, tipo, ela 

dá estrutura, te ajuda na estrutura de como escrever uma introdução, sabe? Te dá 

dicas de como escrever frases – porque tem que ser em inglês também, né – então, 

de como tu escrever frases mais coerentes em inglês e tudo mais, então foi isso. 

(P02) 

 

As atividades sobre escrita científica, promovidas pelos programas do instituto da 

participante, não parecem ter exposto P02 a contingências de ensino do comportamento de 

escrever profissionalmente. Os dados indicam que, por meio dessas atividades, a entrevistada 

entrou em contato com descrições de características associadas a esse comportamento (e.g., 

“todo mundo tem dificuldade de escrever”) e não, propriamente, com contingências que 

favoreceriam o aprendizado do escrever cientificamente. A participante teria sido exposta a 

contingências de ensino desse comportamento em um curso sobre escrita científica externo ao 

programa de pós-graduação (“esse curso online é bem mais específico, assim, tipo, ela dá 
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estrutura, te ajuda na estrutura de como escrever uma introdução, sabe? Te dá dicas de como 

escrever frases”). A menção a “dicas” no trecho também sugere que a informante foi exposta 

a regras que, potencialmente, contribuíram com sua aprendizagem em relação ao 

comportamento de escrever cientificamente. Em resumo, a despeito da centralidade desse 

comportamento na rotina acadêmica e no fazer científico (BOTOMÉ, 1999; CRUZ, 2018), a 

entrevistada aprendeu a escrever profissionalmente por meio de contingências externas ao 

próprio ambiente acadêmico-científico no qual estava inserida.  

Ademais, a respondente afirma que procurou por cursos adicionais sobre esse tema 

porque “eu tenho uma dificuldade muito grande de escrever, muito grande. Então, eu queria 

fazer alguma aula para me ajudar a estruturar, sabe, tipo, eu acho que se eu tenho 

dificuldade em alguma coisa, não dá para contar com a minha inspiração” (P02). A 

exposição dos alunos de pós-graduação a procedimentos de ensino do escrever 

profissionalmente poderia amenizar condições aversivas que participam, com frequência, das 

contingências sob as quais mestrandos e doutorandos escrevem (CRUZ, 2018) – condições 

essas identificáveis no relato de P02. 

Ainda com relação ao escrever cientificamente, P02 relata que sua tese de doutorado é 

dividida em capítulos e que cada capítulo corresponde a um manuscrito potencialmente 

publicável, com introdução, método, resultados e conclusões próprios. Essa estrutura foi uma 

opção da própria participante: 

 

Foi do jeito que eu fiz no mestrado e, até no mestrado, eu pensei “eu quero fazer 

assim”, porque é um jeito de tu publicar, é mais fácil de publicar se tu já escreve a 

primeira versão em formato de publicação, sabe? (A participante ri brevemente). 

[...]. É bem, é bem aquela mentalidade de “publicar, publicar, publicar”, sabe? Não 

é saudável, mas é assim que a gente é estimulado, então, foi assim que eu decidi 

fazer os capítulos. (P02) 

 

Sobre onde teria aprendido essa “mentalidade de publicar”, P02 assevera: 

 

Ah, no contexto do meu laboratório (a participante ri brevemente). O meu [...] 

orientador, ele é muito produtivo, e ele sempre exigiu que todo mundo fosse 
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também. Então ele está sempre, ele não é uma pessoa que faz terrorismo assim, 

sabe? Mas ele está sempre meio que cobrando, assim, “e aí? Cadê tua publicação? 

Cadê tua publicação? E o artigo?” e está sempre, assim, com muitas ideias. E as 

pessoas envolta de mim também publicam muito, então tu acaba querendo alcançar 

elas também, sabe, tu querer publicar tanto quanto também. (P02) 

 

Os excertos reproduzidos evidenciam a conformação da formação científica, recebida 

pela participante, aos critérios contemplados no atual modelo avaliativo da pós-graduação. Os 

dados expõem, por exemplo, a adaptação e a naturalidade da entrevistada em relação à 

competividade acadêmica e às políticas avaliativas contemporâneas. Essas características, 

como mencionado, são frequentemente observadas entre os que se titularam doutores nas duas 

últimas décadas (SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). Adicionalmente, conquanto a 

publicização e difusão das descobertas científicas sejam indispensáveis na produção do 

conhecimento científico (LUNA, 2011), o comportamento de publicar artigos da entrevistada 

não parece estar sob controle de variáveis relacionadas ao processo científico em si. 

Conforme Guazi, Carrara e Laurenti (2020), as atuais contingências acadêmicas aumentaram 

a influência de fatores políticos e econômicos40 sobre o comportamento do cientista e 

enfraquecerem, concomitantemente, a influência de fatores intrínsecos à produção de 

conhecimento científico. Como exemplifica P02: “então tu acaba querendo alcançar elas 

também, sabe, tu querer publicar tanto quanto também” (P02). 

Quanto à avaliação de trabalhos de terceiros, a entrevistada assinala que “Não. Não 

aprendi. Fiz uma vez só, mas no contexto de, quer dizer, eu faço muito no contexto de ajudar 

a revisar o trabalho dos meus colegas, né? Mas, assim, tipo, de revista, sabe? Me mandar 

para ser revisora, eu nunca tive essa experiência” (P02). Os dados indicam que a participante 

não foi ensinada a avaliar estudos científicos de terceiros, mas foi exposta a situações 

informais nas quais teve que fazê-lo. Essas contingências não permitiram, contudo, que P02 

                                                           
40 Como fatores políticos é possível citar as políticas para a pós-graduação, as quais são sistematizadas, 

especialmente, nos PNPG (CORRÊA; RIBEIRO, 2013; FRANÇA, 2012; HOSTINS, 2006; IVASHITA; 

VIEIRA, 2017); como fatores econômicos, têm-se, por exemplo, as normas e critérios para alocação de recursos 

entre os programas, bem como os critérios para a concessão de bolsas de estudos e de auxílios para pesquisa 

científicas (BALBACHEVSKY, 2005; VERHINE; DANTAS, 2009). 
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aprendesse a atuar como revisora: as informações coletadas mais uma vez evidenciam os 

limites de aprender a fazer fazendo (SKINNER, 1972). Considerando que o ensino deve 

capacitar o aluno a lidar com as necessidades com as quais se defrontará no futuro (GUSSO et 

al., 2020; SKINNER, 1953) e que a revisão por pares constitui uma das atividades 

desempenhadas pelo cientista (BOTOMÉ, 2011), a formação stricto sensu deveria capacitar 

seu alunado a atuar como revisor. A falta de contingências de ensino desse comportamento 

expõe as deficiências da formação científica a que P02 teve acesso. 

Importa destacar que a capacitação para atuar como revisor de trabalhos científicos é 

infrequente (MAVROGENIS; QUAILE; SCARLAT, 2020) tanto em âmbito nacional quanto 

internacional. A ausência de uma formação específica para esse fim pode, adicionalmente, ter 

efeitos deletérios sobre a própria ciência. Há evidências de que pareceres rudes ou não 

profissionais impactam de forma prejudicial a carreira do cientista que teve seu trabalho 

avaliado, especialmente se ele/ela pertencer a grupos minoritários (e.g., mulheres e grupos 

não binários) (MAVROGENIS; QUAILE; SCARLAT, 2020; SILBIGER; STUBLER, 2019). 

Como alerta Botomé (2011), o parecer acadêmico “com alguma facilidade, em certos 

contextos, é muito mais julgamento e até pretexto para ‘linchamento intelectual’ do que um 

efetivo exame, com debate e argumentação em torno da relevância, pertinência e qualidade de 

um texto ou trabalho” (p. 336). O ensino do comportamento de avaliar pesquisas de terceiros 

poderia, nesse sentido, amenizar numerosos problemas relacionados à qualidade, 

profissionalismo e rigor das avaliações produzidas durante o processo de revisão por pares 

(BOTOMÉ, 2011; MAVROGENIS; QUAILE; SCARLAT, 2020; SILBIGER; STUBLER, 

2019).  

Finalmente, e a despeito dos limites evidenciados pela avaliação comportamental, a 

participante assevera que recebeu uma boa formação científica até o momento: “Eu acho que 

é bem boa, eu acho que o contexto de universidades que eu passei, dos orientadores que eu 
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tive, eu acho que é muito boa” (P02). Esse dado se aproxima das informações disponíveis na 

literatura: alunos e egressos usualmente avaliam como satisfatória a formação em ciência 

recebida na pós-graduação stricto sensu (e.g., PARDO et al., 2004; PARDO; COLNAGO, 

2011; SILVA; BARDAGI, 2015). Vale notar que, em geral, o alunado circunscreve à 

formação docente as críticas em relação aos processos formativos disponíveis nos cursos de 

mestrado e de doutorado (e.g., ASSUNÇÃO, 2013; LIMA; COSTA, 2017; LIMA; LEITE, 

2019; WILLE, 2018).  

 

5.1.3 Participante 03  

 

A participante 03 (P03), do sexo feminino, tinha à época 29 anos e cursava o sexto 

semestre do curso de doutorado em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia. A 

entrevista foi realizada no dia 07 de maio de 2020 e durou 2h19min. 

5.1.3.1 Formação docente: avaliação comportamental 

 

No decorrer da pós-graduação, P03 foi exposta a contingências formativas em 

docência em ao menos uma palestra optativa, ao acompanhar a rotina de uma disciplina da 

graduação e durante a realização de um semestre de Estágio de Docência optativo. Além 

disso, segundo a entrevistada, “tinha uma disciplina também [sobre docência no ensino 

superior], só que no semestre que eu estava fazendo minhas disciplinas ela não foi ofertada, e 

daí acabou que eu não fiz” (P03). O relato de P03 indica que, a despeito do que se assume 

como objetivos da pós-graduação stricto sensu (e.g., BRASIL, 2020), a formação docente nos 

cursos de mestrado e doutorado ou é insuficiente ou é, muitas vezes, opcional.  

Quanto à disciplina de graduação que a entrevistada acompanhou durante o mestrado, 

P03 relata que esse acompanhamento ocorreu por exigência do seu orientador. Como ela 

havia cursado a graduação em outra IES, o orientador solicitava a presença da participante nas 
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aulas para que ela aprendesse o próprio conteúdo da disciplina ministrada na graduação e se 

familiarizasse com a rotina do laboratório: “o intuito do professor era da gente aprender a 

teoria, e também entender como que funcionava a dinâmica da prática. Era mais uma 

introdução ao laboratório” (P03). Adicionalmente, a entrevistada era uma das responsáveis 

pela parte instrumental da disciplina: 

 

Porque o professor tinha todo o material da aula, os slides, o roteiro que ia ser a 

aula, qual experimento ia ser feito, daí ele passava para a gente, e era meio 

determinado “ai, você tem que fazer o que vai ser necessário, o instrumental da 

aula”. Ele passava para a gente, e daí a gente fazia – eu e mais a técnica do 

laboratório. (P03) 

 

Nesse primeiro semestre, identificado pela entrevistada como um dos contextos em 

que recebeu formação docente, as atividades de P03 se restringiram a uma atuação técnica e 

de apoio à execução da disciplina. No doutorado, a participante fez o Estágio de Docência na 

mesma disciplina. Esse estágio, descrito pela informante, foi regulamentado pela IES de P03 

em 1997 (UNESP, 1997) e atende a determinação da CAPES de realização obrigatória de 

estágios supervisionados em docência pelos bolsistas de Demanda Social (BRASIL, 2002). 

Durante o estágio, conforme relata P03, “Eu preparava o material também, mas tiveram 

algumas aulas que eu preparei – na verdade foi a última aula do semestre e mais umas..., é, 

foram três aulas, na verdade. Eu preparei o conteúdo da aula, mostrei para o professor, e daí 

eu ministrei a aula” (P03). O professor da disciplina também era o orientador de P03 e após 

avaliar o conteúdo preparado por ela, 

 

ele dava feedback, [...] ele “ai, não, tá bom”, “ah, essa parte aqui só está um pouco 

confusa, talvez, para os alunos”, “essa parte seria um pouco mais difícil, tenta ser 

bem didática para eles entenderem, assim, tipo, fala numa linguagem mais acessível 

e tal”. Ele só dava algumas opiniões, mas, no geral, ele aceitava bem o que eu 

enviava, sabe? (P03) 

 

O excerto sugere que o orientador de P03 expôs a entrevistada a contingências de 

reforçamento diferencial e a descrições verbais (i.e., “dicas”) que podem ter contribuído, em 

alguma medida, para o aprendizado de P03 de alguns comportamentos que caracterizam o 
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fazer docente (i.e., dos comportamentos de planejar e executar metodologias de ensino). A 

informante também foi avaliada após ministrar as aulas “Teve uma que o professor me 

chamou a atenção e falou ‘aquele ponto, talvez você poderia ter passado mais, por exemplo, 

como são alunos de graduação, você explicou muito mecanismo, e talvez esse ponto, você 

começou a perder os alunos’” (P03). P03 esclarece que o professor que estava presente 

durante suas aulas não era o seu orientador, mas outro docente com quem o orientador de P03 

divide algumas das atividades da disciplina. Como indicam os dados, à semelhança do 

orientador, o docente que assistiu as aulas da entrevistada parece ter reforçado 

diferencialmente o comportamento de P03 e emitido regras que podem ter contribuído para o 

seu aprendizado do fazer docente.  

A história de vida da participante como aluna também parece influenciar o seu fazer 

docente. P03 identifica essa influência quando especifica as razões pelas quais suas aulas 

tinham determinada estrutura: 

 

Eu tentava aplicar o que eu aprendi quando, eu tentava lembrar de quando eu 

estava na graduação e como eu me sentia nas aulas práticas, e o que eu gostaria, 

como eu gostava que as aulas acontecessem. Porque, quando eu era aluna, eu não 

gostava de chegar, fazer uma coisa que, assim, mesmo vendo na teoria, naquele dia 

ninguém me falou nada assim, nem o que eu vou fazer direito e “vamos começar a 

pipetar e fazer”. Então, eu tentei usar do que, como eu gostava, que eu achava que 

eu aprendia mais, então... Mas adaptando as questões de limitação de horário 

também, só que eu sempre procurei passar para os alunos do jeito que eu achei que 

eu aprendi mais. (P03) 

 

Ao identificar as contingências sob as quais aprendeu de forma mais ou menos 

eficiente durante a graduação, P03 parece ter derivado autorregras que, atualmente, ordenam 

seu comportamento de preparar e executar estratégias de ensino: as contingências que, em sua 

história, facilitaram o seu aprendizado, são então reproduzidas (i.e., imitadas); e as 

contingências, sob as quais o seu aprendizado foi ineficiente ou não ocorreu, são evitadas (i.e., 

atuam como antimodelo). O relato de P03 sugere, desse modo, que o planejamento das 

estratégias de ensino ficou mais sob controle da história de vida da participante do que sob 
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controle do comportamento dos alunos. Como advertem Henklain e Carmo (2013), o 

planejamento do ensino deve levar em consideração a história de aprendizagem dos 

ensinados, “em termos das condições sob as quais a pessoa se comporta e as consequências 

que produz” (p. 712) – do contrário, a efetividade do ensino pode ser comprometida.  

Com relação às dificuldades encontradas durante o preparo das aulas, a participante 

relata que conversou sobre essas questões com algumas pessoas: 

 

Ah, eu conversei, e eles falaram que isso é normal [...]. Que isso a gente vai 

aprendendo com a prática, como os alunos recebem, ao longo dos anos mesmo, 

como você; o seu primeiro semestre, como professor, provavelmente vai ser o mais 

difícil e você tem que a cada aula ir tomando nota e decisões. [...]. Você sente os 

alunos, entende, a reação deles, eles ficam com uma carinha de cansado. Então, tem 

que meio que sentir, né? A gente acaba aprendendo, né, a gente está aí para isso. 

Então, é meio isso mesmo, você tem que sentir, tem que viver esse negócio de dar 

aula, né. (P03) 

 

O relato da entrevistada, por um lado, sugere que não há formação específica 

disponível para o exercício do magistério superior e, por outro, elege a sala de aula como o 

contexto de aprendizagem por excelência do fazer docente (e.g., “é meio isso mesmo, você 

tem que sentir, tem que viver esse negócio de dar aula”). Skinner (1972) destaca, de fato, que 

na falta de uma formação profissional para o magistério, “a experiência própria do jovem 

professor continua a ser a principal fonte de melhora” (p. 90). Ou seja, o contato e a 

sensibilidade do professor às consequências de suas próprias ações em sala de aula podem 

aprimorar o fazer docente, aumentando a efetividade do processo de ensino.  

Nas relações estabelecidas em sala de aula, entre professor e alunos, são especialmente 

os últimos os responsáveis por reforçar, punir ou extinguir os comportamentos emitidos pelo 

professor. Como lembra Skinner (1971), “as práticas didáticas a que o professor recorre são 

modeladas e preservadas pelos seus efeitos nos alunos” (p. 140). O aperfeiçoamento ou 

refinamento do fazer docente estaria, nesse sentido, condicionado à atuação dos alunos como 

ambiente selecionador. Todavia, com qual efetividade os alunos desempenham essa função 

selecionadora? Com que frequência os alunos reforçam de forma contingente os 
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comportamentos adequados do professor? Em que medida os alunos punem ou colocam em 

extinção comportamentos inadequados? Ou ainda: em que medida os alunos reforçam os 

comportamentos inadequados do professor? Com que frequência os alunos punem ou colocam 

em extinção os comportamentos adequados? As respostas a essas questões podem evidenciar 

os limites de se estabelecer a sala de aula como principal contexto de aprendizagem do fazer 

docente. 

Sobre as dificuldades encontradas em sala de aula, P03 relata: 

 

a dificuldade é isso: é a falta de interesse dos alunos. Eu fiquei um pouco 

decepcionada depois do estágio docência, porque eu sempre quis ser professora. 

Durante a minha graduação eu entendi que eu gosto de ser cientista, mas eu sabia 

que no Brasil o jeito de ser cientista é ser professor, então, a gente tem que dividir 

as coisas, e eu me sinto feliz em passar meu conhecimento, quando uma pessoa... Eu 

sempre dei monitoria durante a minha graduação, sempre quis compartilhar o que 

eu sabia, então eu tenho uma certa experiência, mas, depois do estágio docência, 

que eu tive contato com os alunos, eu me senti um pouco frustrada – porque o meu 

melhor, eu não achei que o meu melhor foi suficiente, sabe? Então, eu já estou 

começando a rever os meus conceitos, se eu puder não trabalhar como professora, 

infelizmente, eu vou optar por não ser professora. É difícil, mas, mas eu acho que 

tem pessoas melhores, assim, que talvez consigam passar melhor a mensagem do 

que eu, sabe? (P03) 

 

A ausência de uma formação docente efetiva parece ainda contribuir com o mito das 

causas internas (HOLLAND, 1983) no contexto educacional. As eventuais falhas observadas 

no processo de ensino são então atribuídas a causas internas ora localizadas nos alunos 

(HENKLAIN; CARMO, 2013; HÜBNER; MARINOTTI, 2004), ora localizadas no professor, 

ora localizadas em ambos. Como sugere o excerto, a entrevistada atribui a uma suposta 

insuficiência intrínseca a ela (e.g., “porque o meu melhor, eu não achei que o meu melhor foi 

suficiente, sabe?”) as falhas identificadas em suas estratégias de ensino. Desde que há uma 

deficiência que lhe é imanente, a participante afirma que “se eu puder não trabalhar como 

professora, infelizmente, eu vou optar por não ser professora”. O mito das causas internas 

encobre, assim, que as dificuldades identificadas por P03 no processo de ensino são também 

derivadas de uma formação docente deficitária e insuficiente. O relato da entrevistada sugere 

ainda que a falta de uma formação profissional em docência expõe o alunado da pós-
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graduação a condições aversivas adicionais em um contexto já permeado por estímulos 

aversivos e associado a numerosos problemas comportamentais (e.g., depressão, ansiedade) e 

orgânicos (e.g., insônia, gastrite, problemas dermatológicos) (ALTOÉ; FRAGALLI; ESPEJO, 

2014; EVANS et al., 2018; FARO, 2013; LOUZADA; SILVA FILHO, 2005).  

A Tabela 10 sistematiza os resultados obtidos por meio da avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam o fazer docente de P03. 

 
Tabela 10 – Resultados obtidos com a Participante 03 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos ao fazer 

docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os objetivos 

gerais e específicos de uma disciplina 

Sim Estágio de docência 

(optativo) 

Não identificado 

Planejar metodologias de ensino Não* Não se aplica Não se aplica  

Executar as metodologias de ensino 

planejadas 

Sim Estágio de docência 

(optativo) 

Imitação  

Avaliar as próprias estratégias de 

ensino 

Sim Disciplinas da 

graduação 

Imitação  

Corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino 

Sim Não identificado Não identificado  

Orientar alunos Sim  Relação com o 

orientador 

Imitação  

* Declaração de aprendizagem inferida. 

 

Considerando os comportamentos típicos do fazer docente contemplados na avaliação 

comportamental, a participante afirma ter aprendido ao menos cinco dos comportamentos 

avaliados. Importa notar que os contextos de aprendizagem do fazer docente identificados por 

P03 envolvem contextos externos à própria pós-graduação. Com relação à identificação dos 

objetivos de uma disciplina, P03 afirma que  

 

eu tinha a ementa da disciplina e já estava estabelecido para mim, para mim era 

claro, mas já estava pronto, entendeu? Então, eu não... para mim era claro como 

que estava no papel tinha que virar um resultado final, mas eu não sei se é porque 

eu já tinha passado por esse estágio no mestrado. Porque eu tive mais contato com 

a ementa da disciplina mesmo no doutorado, quando eu fui fazer estágio docência. 

Mas, pareceu claro, mas eu também não sei por que, se foi porque eu fui treinada 

antes, né. (P03) 

 

O relato da participante parece se referir não ao comportamento de identificar e 

selecionar objetivos de ensino, mas sim ao comportamento de reconhecer objetivos já 
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estabelecidos e especificados em uma ementa ou plano de ensino. Segundo P03, ter 

acompanhado e posteriormente realizado o Estágio de Docência em uma mesma disciplina 

contribuíram para que ela aprendesse a reconhecer esses objetivos gerais e específicos. 

Quando questionada sobre se já teria proposto objetivos de ensino, a participante relata que 

“Não, não, isso não, já estava pronto. Infelizmente já estava pronto”. Em conjunto, essas 

informações permitem questionar o alcance do aprendizado da entrevistada em relação a esse 

comportamento específico. 

Sobre o planejamento de metodologias de ensino, P03 assevera que na área em que ela 

realizou o Estágio de Docência “tem tudo muito de POP, sabe? Procedimento Operacional 

Padrão. Então, a gente sempre adaptava o que estava já descrito na literatura para o que 

dava para fazer em sala de aula, mas era mais uma adaptação do que já está pronto mesmo”. 

Na medida em que a disciplina envolvia a adaptação de protocolos para o estudo de reações 

em sala de aula (a exemplo da reação em cadeia da polimerase – PCR), P03 relata que as 

estratégias de ensino utilizadas se restringiam, por vezes, à execução desses protocolos. A 

entrevistada acrescenta que “eu nunca aprendi as estruturas, não, nenhuma receita de como 

tem que ser a aula. Tudo o que eu sei é o que eu acho que é certo, o que eu achei que 

funcionou comigo, eu não tenho uma visão geral, e as pessoas são diferentes, né?”. No 

trecho, a participante tanto denuncia a formação docente precária que recebeu até o momento 

quanto reafirma a influência da sua própria história de vida no planejamento e condução de 

suas atividades de ensino.  

Com relação à execução das metodologias de ensino planejadas, P03 destaca: 

 

eu acho que o que me ajudou foi essa vivência de ter que fazer a disciplina, 

acompanhar a disciplina, de, eu vi mais ou menos como que era, daí depois o 

estágio docência, eu ter que pôr em prática, né? Mas o estágio docência eu nunca 

também tive nenhuma aula de como... dessas estruturas também. Era ir lá, ver o que 

o professor faz, e tentar adquirir esse conhecimento de uma forma mais empírica, 

né? Mas foi assim. Eu acho que foi válido aprender com observação e ver como que 

é na prática, sempre válido, mas talvez falta alguma teoria mesmo. (P03) 
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O excerto sugere que a participante aprendeu a executar as estratégias de ensino por 

meio do processo de imitação. A entrevistada enfatiza que não recebeu qualquer formação 

sobre como conduzir o processo de ensino, mas teve acesso a modelos de como fazê-lo (e.g., 

“Era ir lá, ver o que o professor faz, e tentar adquirir esse conhecimento de uma forma mais 

empírica, né?). Assim, no Estágio de Docência, P03 imitou o fazer docente observado durante 

o semestre no qual apenas acompanhou a rotina da disciplina. Apesar de considerar a imitação 

um processo de aprendizagem válido, a participante sinaliza que ela pode não ser suficiente: 

“mas talvez falta alguma teoria mesmo” (P03). 

Quanto à avaliação das estratégias de ensino, P03 afirma que “eu nunca apliquei 

nenhum teste para eles, sabe?”, porque “eu não fui autorizada a dar nenhuma avaliação para 

os alunos”. A entrevistada descreve, no entanto, formas pelas quais poderia avaliar a 

aprendizagem dos alunos e, assim, as suas estratégias de ensino: “uma forma de você avaliar 

é pedir algum relatório ou [...] fazer algumas perguntas para eles e tal. Eu acho que o jeito 

de avaliar não tem jeito, você tem ou que passar algum trabalho para eles ou fazer algumas 

perguntas e ver se eles estão sabendo responder na próxima aula” (P03). Ao ser questionada 

sobre onde teria aprendido essas formas de avaliação, P03 relata que “foi na graduação, eu 

achava que, em alguns momentos, eu tinha algumas disciplinas que eu tinha esse tipo de 

pergunta que, ou ao final da aula ou na próxima aula, e eu achava que era um jeito que, na 

verdade, me forçava a prestar mais atenção na aula, a me dedicar mais”. Como indica o 

excerto, a participante, mais uma vez, identifica a graduação como um contexto no qual 

aprendeu comportamentos típicos do fazer docente. Além disso, o trecho sugere que o 

comportamento de avaliar as estratégias de ensino foi aprendido por meio de processos 

imitativos: ao observar as estratégias avaliativas desenvolvidas por alguns de seus professores 

na graduação, P03 teria aprendido a como avaliar suas próprias estratégias. 
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Sobre a correção de eventuais falhas identificadas nas estratégias de ensino, P03 

afirma que “Ah sim, isso sim, porque eu tentei, uma das coisas que me chamou um pouco 

mais de atenção, como eu fiquei chateada, né, que eu estava com dificuldade de prender a 

atenção dos alunos, eu tentei olhar para mim mesma e ver [...] onde eu poderia ser mais 

didática”. Quando questionada sobre onde teria aprendido a corrigir eventuais falhas 

identificadas no processo de ensino por meio da autoavaliação, a entrevistada assevera: 

 

eu sou, ainda bem, eu fui privilegiada com o dom da autocrítica [...]. Então, eu 

sempre procuro tentar entender qual que é a minha influência, como que eu estou 

agindo, sabe? Como, me avaliar, sabe? Para tentar corrigir falhas, essas coisas. 

Mas ninguém me pediu para fazer autoavaliação não. (P03) 

 

Como lembra Skinner (1974), “uma pessoa que se ‘tornou consciente de si mesma’ 

[...] está em melhor posição de prever e controlar seu próprio comportamento” (p. 31). Ao 

identificar e descrever as contingências sob as quais se comporta, o indivíduo tem condições 

de alterar variáveis ambientais que podem aumentar ou diminuir a probabilidade de 

ocorrência de determinadas ações (SKINNER, 1953, 1974). No trecho, a participante relata 

que após as dificuldades encontradas em sala de aula, buscou identificar as falhas cometidas 

no processo de ensino que conduziu, isto é, reagiu verbalmente ao próprio comportamento de 

ensinar (TOURINHO, 1995), descrevendo-o (“eu sempre procuro tentar entender qual que é 

a minha influência, como que eu estou agindo, sabe?”). Para P03, identificar ou torna-se 

consciente das condições sob as quais errou possibilitaria automaticamente a correção dessas 

falhas. Embora a identificação das contingências sob as quais a aprendizagem foi inefetiva 

seja condição necessária para um rearranjo do processo de ensino, a mera identificação não 

assegura a capacidade de atuar de forma alternativa. Em adição, nas passagens reproduzidas, 

P03 afirma que avalia periodicamente seu próprio comportamento porque foi “privilegiada 

com o dom da autocrítica”. Esse relato sugere que a entrevistada desconhece, isto é, não tem 
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consciência das condições sob as quais desenvolveu autoconsciência e autoconhecimento 

(BRANDENBURG; WEBER, 2005). 

Quanto à orientação de alunos, a entrevistada destaca: 

 

Olha, isso é uma coisa que – eu nunca tive um aluno de Iniciação Científica, mas eu 

procuro dividir meu conhecimento com os meus colegas de trabalho. Isso é uma 

forma de orientar. Porque como eu sou a aluna mais velha agora, no meu 

laboratório, as pessoas vinham até mim perguntar as coisas. (P03) 

 

Desde que orientar é uma atividade de ensino “com especificidades e funções 

próprias” (MASSI; GIORDAN, 2017, p. 4), apenas em certo sentido o compartilhamento de 

informações pode ser considerado uma “forma de orientar”. Se “o ensino é um arranjo de 

contingências sob as quais os alunos aprendem” (SKINNER, 1972, p. 62), e a orientação é 

uma atividade de ensino (MASSI; GIORDAN, 2017), orientar envolve arranjar contingências 

que possibilitem e contribuam para o aprendizado do fazer científico41 (COSTA; SOUSA; 

SILVA, 2014; MCCALLIN; NAYAR, 2012). Implica estabelecer objetivos de ensino e 

assegurar a consecução desses objetivos (HENKLAIN; CARMO, 2013). Implica planejar e 

conduzir parte do processo de ensino por meio do qual mestrandos e doutorados aprenderão 

os comportamentos que caracterizam a produção de conhecimento científico. Ainda que o 

compartilhamento de informações possa fazer parte, em alguma medida, desse processo de 

ensino, a atividade de orientar não se resume e não pode se restringir a isso.  

Quando questionada sobre onde teria aprendido a orientar, P03 relata que “Eu aprendi 

mesmo com os exemplos que eu tive [...]. Como era minha orientadora na Iniciação 

                                                           
41 Para Costa, Sousa e Silva (2014), as atividades de orientação acadêmica seriam responsáveis pela formação de 

cientistas, de professores de nível superior e de profissionais qualificados. Os autores enfatizam, inclusive, que 

“a formação do professor doutor deve ser entendida como uma das responsabilidades centrais de orientação” 

(COSTA; SOUSA; SILVA, 2014, p. 833). Sob essa perspectiva, a consecução dos objetivos dos cursos stricto 

sensu seria, sobretudo, uma incumbência do orientador acadêmico. Ainda que seja inegável a importância da 

atuação dos orientadores nesse nível de ensino (BIANCHETTI; MACHADO, 2002), não parece adequado 

responsabilizar esses profissionais, de forma exclusiva, pelo desenvolvimento e aprendizado dos 

comportamentos que caracterizam o fazer docente e o fazer científico. As atividades de orientação representam 

(e devem representar) apenas parte das contingências formativas as quais os alunos são expostos; e os cursos 

stricto sensu devem assegurar o acesso desse alunado a outras contingências de ensino (BOTOMÉ, 1999; 

CHASE; WYLIE, 1985). 
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Científica, como é meu orientador agora, e eu tento olhar o que eu acho que é bom em um, o 

que é bom no outro, o que funcionou para mim, e pôr na prática. É de vivência mesmo”. No 

trecho, a participante afirma que aprendeu a orientar ao observar os modelos de orientação 

oferecidos por seus próprios orientadores. Contudo, são imitados apenas os comportamentos 

que tiveram um efeito reforçador sobre o comportamento da própria entrevistada, o que mais 

uma vez evidencia a influência da história de vida de P03 no seu fazer docente. Como 

mencionado, expor o aluno a orientação durante o mestrado e o doutorado não prepara esse 

aluno para atuar como orientador (MASSI; GIORDAN, 2017); ou seja, o mero contato com as 

contingências sob as quais se aprende o fazer científico não assegura o aprendizado de como 

arranjar contingências de ensino dos comportamentos que caracterizam esse fazer. Dados que, 

mais uma vez, indicam os limites da formação docente recebida pela participante durante a 

pós-graduação. 

Por fim, ao avaliar a formação recebida até o momento, a entrevistada assevera: 

 

Olha, eu acho que a gente aprende, é igual eu te falei, a gente aprende muito, mas é 

na prática. Não tem muita teoria mesmo não. É de vivência, eu não sei se eles 

acham que a gente está preparado para isso, devido à base que a gente teve na 

graduação e tal, mas é na prática mesmo. A gente é obrigado, quem tem bolsa 

CAPES é obrigado a fazer estágio docência, CNPq eu acho que também, não sei. 

Mas é mais isso, tipo, acho que falta um pouco de, dessa assistência de você 

aprender na teoria. A teoria é importante, eu acho. Eu aprendi na prática, e nem sei 

se é o suficiente. Eu não sei, eu realmente não sei te dizer se é o suficiente. (P03) 

 

O trecho indica que a formação docente recebida pela participante não seu deu, 

propriamente, sob contingências de ensino arranjadas pelo programa de pós-graduação. O 

aprendizado parece ter ocorrido mediante a exposição da entrevistada a contextos nos quais o 

ensino ocorria e por meio da exposição de P03 a contingências nas quais ela teve que ensinar. 

No excerto, a entrevistada mais uma vez identifica a graduação como um contexto no qual 

teria aprendido “a base” do fazer docente de nível superior. Uma vez que a participante não 

fez licenciatura, a base a qual P03 se refere foi provavelmente obtida por meio da observação 

do comportamento de seus próprios professores em sala de aula. Para além das limitações da 
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aprendizagem por imitação já referidas, vale destacar que apenas uma parcela dos 

comportamentos típicos do fazer docente pode ser observada pelos alunos. Parte importante 

das atividades de ensino não ocorre em sala de aula e dificilmente é observada pelo alunado 

(e.g., o comportamento de selecionar e identificar os objetivos gerais e específicos de uma 

disciplina e o comportamento de planejar estratégias de ensino), o que torna a aprendizagem 

desses comportamentos por meio de processos imitativos pouco provável.  

O alcance da aprendizagem por imitação de comportamentos observados em sala de 

aula também é limitado. Como lembra Skinner (1972), “uma pessoa bem sucedida é um 

modelo deficiente, porque detalhes importantes de seu comportamento não são facilmente 

observáveis” (p. 243). Ainda que o aluno possa observar seu professor executando estratégias 

de ensino ou avaliando o desempenho dos alunos, há elementos nessas atividades que 

escapam à observação e que, portanto, não podem ser imitados. Skinner (1972) assevera que 

“o aprendiz de professor pode aprender a se comportar de maneiras úteis observando um bom 

professor; mas é pouco provável que duplique todos os comportamentos que fazem com que 

aquele professor seja bom” (p. 243). 

No trecho, a participante também comenta a respeito de o Estágio de Docência ser 

obrigatório apenas para bolsistas de determinadas agências. Como já discutido, se o objetivo 

da pós-graduação stricto sensu é formar cientistas e professores de nível superior, por que 

apenas uma fração dos alunos é necessariamente exposta a essas contingências formativas em 

docência? Ainda sobre a formação docente a que teve acesso, P03 afirma: 

 

E, infelizmente, a gente dá mais valor a; um problema – deixa eu te falar – um 

problema da pós-graduação, é que você não é avaliado quanto ao seu rendimento 

de docência, essas coisas assim. Porque, querendo ou não, a gente se esforça mais – 

acho que é do ser humano isso – para aquilo que você é avaliado. Então, como que 

é avaliado a minha produtividade, se estou publicando, se eu estou fazendo coisas 

relacionadas à pesquisa... Eu acho que falta isso um pouco nos programas de pós, 

de avaliações também como que você está evoluindo como docente, porque, 

querendo ou não, é uma obrigação, você está sendo formado para isso no Brasil. 

Esse é o tipo de profissional que deveria ser formado. (P03) 
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Os dados sugerem que há uma conformação da rotina da participante aos critérios 

avaliativos da pós-graduação stricto sensu: desde que P03 é avaliada apenas em relação à 

pesquisa, suas atividades centram-se na produção de conhecimento científico. Como referido, 

a sistemática de avaliação dos PPG prioriza a apreciação dos produtos e resultados da 

formação stricto sensu, notadamente aqueles vinculados à formação científica (BARATA, 

2019; HORTA; MORAES, 2005; NASCIMENTO, 2018; SGUISSARDI, 2006; 

SPAGNOLO; CALHAU, 2002). Ou seja, essa sistemática avaliativa estabelece regras e 

contingências que preveem a apresentação ou a retirada de estímulos reforçadores ou 

aversivos contingente à produção de determinados produtos científicos (e.g., artigos). Seja por 

reforçamento negativo ou positivo, seja por controle de regras, comportamentos relativos ao 

fazer científico são então mantidos em alta frequência no contexto da pós-graduação. Como 

exemplifica P03: “ah, eu não sei, eu acho que como eu sou cobrada nesses pontos, eu me 

dedico mais ao ponto da pesquisa mesmo”. Por outro lado, nos cursos stricto sensu, não são 

encontradas contingências equivalentes em relação ao magistério superior. O relato de P03 

evidencia, desse modo, como a ausência da docência entre os critérios de avaliação dos PPG 

favorece a secundarização da formação docente nesse nível educacional (KUENZER; 

MORAES, 2005; SGUISSARDI, 2006).   

5.1.3.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

A entrevistada assevera que, ao longo do mestrado e doutorado, não cursou disciplinas 

específicas a respeito do fazer científico: “é que eu acho que é mais implícito, em toda 

disciplina tem muito isso, sabe? Eu acho que eu não fiz nenhuma disciplina específica não, 

mas os professores sempre comentam” (P03). As demais atividades (i.e., palestras, cursos de 

curta duração, simpósios) ofertadas pelo seu programa teriam características similares: “como 

eu disse, não é específico assim; são temas que surgem, assim, às vezes quando tem 
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oportunidade” (P03). A participante reitera que o foco do seu PPG é a formação científica; 

em vista disso, “essa parte eles [os professores] comentam bastante”. Os trechos sugerem que 

o fazer científico é ubíquo na pós-graduação em que P03 está inserida; essa ubiquidade, no 

entanto, não se deve necessariamente à presença ou à disponibilidade de contingências de 

ensino da prática científica. O fazer científico parece emergir como um tema transversal sobre 

o qual os professores de P03 frequentemente tecem comentários. Ainda que esses comentários 

envolvam instruções verbais que possam favorecer o aprendizado de novos comportamentos, 

é importante reafirmar que a formação científica não pode se restringir a exposição do 

alunado a regras (SKINNER, 1972). 

Segundo a entrevistada, uma pequena parcela das disciplinas é obrigatória em seu 

programa. Quanto a essas disciplinas, P03 destaca: 

 

Olha, as obrigatórias são seminários que a gente vê de outros cientistas, assim, 

então, é mais você ver exemplos de pesquisa, tem umas que são de avaliar como que 

seu projeto de pesquisa está indo, então, acaba que é meio embutido. Porque, por 

exemplo, você apresenta o que você está fazendo e daí os professores fazem as 

críticas, né, construtivas, é claro. Então, nesse momento, que é antes da 

qualificação geralmente, tem uma disciplina que você apresenta tudo o que você fez 

e tem os professores, responsáveis pela disciplina, que meio que avaliam o que está 

certo ou não, e fazem comentários. Mas de uma forma até gentil. (P03) 

 

No trecho, a participante relata que cursou uma disciplina na qual foi exposta a 

modelos de investigação científica; estruturada como um ciclo de seminários, essa disciplina 

envolvia a apresentação de estudos científicos por diferentes estudiosos da área. Como lembra 

Skinner (1972), a reprodução de um movimento depende da observação do comportamento do 

modelo, mas a duplicação dos produtos do comportamento não apresenta exigência similar. 

Ou seja, “é possível a uma pessoa aprender a cantar uma canção gravada, embora não tenha 

observado o cantor original” (SKINNER, 1972, p. 198). A duplicação do produto constitui 

um tipo de imitação específico e pode contribuir, em certa medida, com a aquisição de 

determinados padrões comportamentais. Ao ser exposta a apresentações e relatos de pesquisas 

científicas, P03 teve acesso a produtos do fazer ciência e, mediante o processo de duplicação 
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do produto, a informante pode ter aprendido alguns dos comportamentos que caracterizam a 

produção de conhecimento científico.  

No excerto, a entrevistada também comenta a respeito de uma disciplina na qual os 

professores responsáveis avaliam o andamento da pesquisa de mestrandos e doutorandos. 

Nesse contexto de avaliação, os comentários e as sugestões dos professores presumivelmente 

atuaram como estímulos reforçadores diferenciais e/ou como instruções verbais para o 

comportamento de P03. O estabelecimento dessas contingências de reforçamento diferencial 

(e.g., “os professores, responsáveis pela disciplina, que meio que avaliam o que está certo ou 

não”) e de regras pode ter favorecido o aprendizado da informante em relação a alguns dos 

comportamentos científicos. Conforme Nascimento (2018), o debate de pesquisas em 

andamento na pós-graduação oferece, de fato, um espaço oportuno e virtuoso para 

treinamento do fazer científico.  

Adicionalmente, é importante destacar que o relato da entrevistada sugere que alguns 

dos comentários feitos pelos professores, nessa disciplina, também atuaram como estímulos 

aversivos: “os professores [...] fazem comentários. Mas de uma forma até gentil”. Como 

alerta Skinner (1972), o uso de controle aversivo é extremamente comum no ambiente 

educacional e subsiste também nos cursos pós-graduados. O emprego da estimulação 

aversiva, no entanto, impõe limites à efetividade do processo de ensino. Skinner (1972) 

assinala que “mesmo quando usadas moderadamente, as práticas aversivas interferem com o 

tipo de relações com os alunos, que torna viáveis as técnicas mais produtivas” (p. 95). O 

alcance do aprendizado de P03, sob as contingências disponíveis nessa disciplina, poderia 

então ser questionado. 

Na Tabela 11 estão sumarizados os resultados obtidos com P03 na avaliação 

comportamental dos comportamentos que caracterizam o fazer científico. 
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Tabela 11 – Resultados obtidos com a Participante 03 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de aprendizagem Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim Disciplinas da pós-graduação; 

relação com o orientador 

Regras; duplicação do 

produto; tentativa-e-erro 

Fazer revisão bibliográfica Sim Disciplinas da pós-graduação; 

redação de textos científicos; 

relação com o orientador 

Aprender fazendo; 

reforçamento diferencial 

Planejar o método de uma 

pesquisa 

Sim  Relação com o orientador Duplicação do produto; 

regras 

Executar o método de uma 

pesquisa 

Sim  Relação com colegas de laboratório Não identificado 

Redigir relatórios ou 

relatos de pesquisa 

Sim  Disciplinas da pós-graduação; 

relação com a agência de fomento; 

relação com os membros da 

comunidade científica 

Aprender fazendo 

Divulgar descobertas 

científicas (público 

externo) 

Sim Relação com os alunos da 

graduação  

Não identificado 

Escrever cientificamente Sim Disciplinas da graduação e da pós-

graduação 

Reforçamento 

diferencial; regras 

Avaliar trabalhos 

científicos de terceiros 

Sim Participação em banca examinadora  Imitação; duplicação do 

produto 

 

A participante afirma que aprendeu todos os comportamentos avaliados em relação ao 

fazer científico. Todavia, considerando os dados coletados, é possível afirmar que o 

aprendizado desses comportamentos não necessariamente ocorreu mediante a exposição da 

entrevistada a contingências de ensino. Quanto à delimitação de objetivos científicos, a 

entrevistada destaca: 

 

Eu acho que isso está implícito nas disciplinas, não tem disciplina específica, mas 

como a gente aprende, a gente apresenta muito seminário nas disciplinas, e sempre 

tem discussão sobre isso, eu acho que isso ajuda. As disciplinas ajudam a gente ter 

essa análise mais crítica mesmo, por exemplo, “ai, precisava ter feito isso nesse 

trabalho? Isso foi só enrolação?”, enfim... Então, acho que está implícito nas 

disciplinas, não tem nenhuma específica, e eu aprendi na prática também, pelo fato 

de ver que não tem como fazer tudo, às vezes, que o orientador quer, então você tem 

que decidir o que é mais importante e é isso. (P03) 

 

Segundo P03, não há em seu programa disciplinas voltadas especificamente para o 

ensino do comportamento de delimitar objetivos científicos. Apesar disso, o trecho sugere que 

a entrevistada foi exposta, nas disciplinas, a objetivos de outras pesquisas e a discussões a 

respeito desses objetivos. Com base nessas discussões em sala, P03 pode ter derivado regras 
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que especificam o que fazer e o que não fazer ao delimitar objetivos científicos – regras essas 

que, na contemporaneidade, podem influenciar o comportamento de definir problemas de 

pesquisa da entrevistada. Em acréscimo, o acesso a objetivos científicos de outras 

investigações pode ter possibilizado a P03 o aprendizado do comportamento de definir 

objetivos via duplicação do produto (SKINNER, 1972). Vale ressaltar que a aprendizagem 

por duplicação, nesse contexto, pode colocar o comportamento de identificar objetivos 

científicos sob controle de variáveis que não interessam diretamente à ciência ou à sociedade 

(e.g., LUNA, 2011; CARRARA, 2014). Condição que ilustra alguns dos limites da formação 

científica recebida por P03. 

No excerto, a participante também assevera que aprendeu a delimitar problemas de 

pesquisa mediante contingências nas quais teve que defini-los. A entrevistada relata que seu 

orientador “não é tão objetivo, então ele me pede para fazer mil coisas, e eu tive que aprender 

o que é realmente importante. [...] e eu tenho que filtrar ‘o que eu vou conseguir fazer’; 

porque antes eu tentava fazer tudo e não dava tempo, e daí nada ficava bom” (P03). Exposta 

a contingências aversivas estabelecidas por seu orientador, P03 possivelmente aprendeu a 

delimitar objetivos científicos por meio de um processo de tentativa-e-erro: “Não é muito 

fácil, às vezes a gente se engana, mas – isso eu tenho consciência – que realmente eu tive que 

aprender a ser mais objetiva ao longo do tempo, porque a gente não dá conta de, a gente não 

tem tempo de fazer tudo o que gostaria de fazer”. Skinner (1972) destaca que “tentativa-e-erro 

é, na melhor das hipóteses, um processo de seleção, no qual algumas respostas evocadas por 

uma dada situação provam ser mais eficazes” do que outras (p. 128). A participante não foi, 

portanto, ensinada a definir objetivos científicos, mas foi exposta a contingências 

potencialmente aversivas sob as quais esse comportamento emergiu.   

Ao descrever como delimitou o objetivo da tese de doutorado, P03 relata que “Porque, 

assim, a pergunta do meu doutorado, o meu projeto eu escrevi, mas ela, a pergunta já estava 
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feita, porque meu projeto faz parte de um outro, de um projeto que já estava aprovado pela 

FAPESP”, isto é, o objetivo “foi assim, uma coisa pré-determinada, que eu tinha que fazer 

aquele estudo, que era minha oportunidade de fazer doutorado dentre desse projeto, e eu tive 

que adaptar a essa necessidade” (P03). Desde que os objetivos já estavam definidos, P03 não 

teve que delimitar as perguntas que seriam respondidas em sua tese de doutorado. Esse dado 

permite, por um lado, questionar o alcance do aprendizado de P03 em relação a esse 

comportamento e, por outro, evidencia os limites da formação científica a que a participante 

teve acesso. Adicionalmente, à semelhança de P01, P03 também teve que adaptar seus 

interesses e propostas de pesquisa a uma linha de investigação para a qual o financiamento já 

estava aprovado. 

Com relação à revisão bibliográfica, a participante declara: 

 

Olha, não tem nada específico para, ah, tem, é, claro, por exemplo, nas 

qualificações e nas teses, né, que a gente é obrigado a fazer. Mas não tem nenhuma 

disciplina específica, são coisas que surgem em algum relatório, ou alguma coisa 

assim de determinadas disciplinas que têm aula prática, você tem que, eu tive 

disciplina que eu tive que escrever um artigo, sabe? Modelo de artigo, daí você tem 

que rever o tema, não é bem uma revisão muito grande, né, mas qualquer trabalho 

que você vai fazer você tem que fazer uma, dar uma resumida sobre o tema e tal, e 

dizer o que é mais importante. Então, em disciplinas e, nessas disciplinas de, que eu 

te falei de apresentar seu projeto também, tem que fazer e, na qualificação e defesa 

– daí não tem jeito. Ah, na hora de escrever artigos científicos também, enfim, a 

gente é muito, tem muito contato com isso. E é uma das partes que é difícil de fazer 

assim de uma forma, juntar todas as coisas. Eu acho que eu nunca, eu tenho um 

pouco de dificuldade porque eu acho que nunca está bom o suficiente, tipo, quero 

zerar a literatura, mas não dá tempo, né? Tem que chegar num momento que você 

acha “nossa, já falei suficiente, esse é o limite, já está bom” e daí depois o 

orientador corrige, e vê se está faltando, se ele julga que falta alguma coisa, tal. 

(P03) 

 

O excerto sugere que a informante não foi ensinada a fazer uma revisão de literatura, 

mas entrou em contato com diversas contingências nas quais teve que fazê-lo (e.g., em 

disciplinas, ao preparar o texto da tese de doutorado, ao redigir manuscritos científicos). 

Assim, P03 aprendeu fazendo a como procurar e selecionar o material pertinente e a como 

cotejar e sistematizar as informações já disponíveis. O trecho indica ainda os limites de uma 

aprendizagem que ocorre sob essas condições: “eu tenho um pouco de dificuldade porque eu 
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acho que nunca está bom o suficiente, tipo, quero zerar a literatura, mas não dá tempo, né?” 

(P03). Em acréscimo, o orientador de P03 parece ter exposto a entrevistada a contingências de 

reforçamento diferencial ao reforçar diferencialmente elementos do produto do 

comportamento verbal da entrevistada (i.e., o texto escrito): “daí depois o orientador corrige, 

e vê se está faltando, se ele julga que falta alguma coisa, tal” (P03). É possível que, em 

alguma proporção, essas contingências tenham favorecido e favoreçam o refinamento do 

comportamento da participante de revisar a literatura.  

Sobre o planejamento do método de uma pesquisa, P03 assevera: 

 

só que meu orientador, no início, ele sempre me ensinou, tipo, me passou as 

metodologias, no início ele mais passava e me ensinou a procurar. Então, foi mais 

assim. No início, eu tinha mais as coisas mastigadas, enquanto eu estava 

aprendendo, depois ele me passava, a gente discutia o problema, daí ele às vezes 

dava uma ideia “ó, não deu certo isso, que tal...”, “ó, esse, você poderia fazer tal 

coisa”, mas ele não passava o protocolo. “Eu tenho tal coisa para fazer, eu vou ter 

que aprender como é que faz, então, vou ter que correr atrás”, entendeu? (P03) 

 

O excerto indica que o orientador de P03, ao menos em relação ao planejamento do 

método, adotou, inicialmente, o estilo de orientação descrito na literatura como hands-on e, 

posteriormente, transitou para o estilo hands-off. Massi e Giordan (2017) e McCallin e Nayar 

(2012) esclarecem que no modelo de orientação tipificado como hands-on a pesquisa e a 

rotina do aluno são definidas e organizadas pelo orientador42; já no modelo caracterizado 

como hands-off, o aluno estrutura e organiza sua própria investigação e rotina. Dito em outros 

termos, no estilo hands-on o orientador acompanha o aluno mais proximamente e, no hands-

off, esse acompanhamento é mais distante (COSTA; SOUSA; SILVA, 2014).  

Os dados sugerem que, a princípio, o orientador de P03 expôs a entrevistada a 

diferentes protocolos (i.e., modelos imitativos) e arranjou condições sob as quais a 

participante aprendeu a procurar por novos (i.e., modelo hands-on). Subsequentemente, o 

                                                           
42 Conforme Massi e Giordan (2017) e McCallin e Nayar (2012), o modelo hands-on possibiliza a conclusão do 

mestrado e do doutorado com maior brevidade – todavia, por suas características, esse modelo pode dificultar o 

desenvolvimento da autonomia (i.e., a capacidade de fazer por si próprio) no repertório do aluno. 
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orientador de P03 passou a emitir instruções verbais que especificavam o que a participante 

deveria fazer (“‘ó, não deu certo isso, que tal...’, ‘ó, esse, você poderia fazer tal coisa’”), mas 

não como ela deveria fazer (“mas ele não passava o protocolo”) (i.e., modelo hands-off). 

Com base nos dados coletados, é possível dizer que o comportamento de planejar o método de 

uma pesquisa foi instalado no repertório da entrevistada por meio de condições arranjadas por 

seu orientador; e esse aprendizado se deu com a participação dos processos de duplicação do 

produto e de regras.  

Em acréscimo, P03 afirma: 

 

mas existem na minha área muitos livros de protocolos, muitos, muitos artigos, 

muita coisa, então eu aprendi a procurar, ler, tentar juntar protocolos, e vê a 

realidade do que você tem no laboratório, porque às vezes você não tem o reagente. 

Então, é isso, a gente é exposto a isso diariamente, mas é mais na prática mesmo. 

(P03) 

 

A passagem sinaliza que as condições sob as quais P03 aprendeu a planejar o método 

também possibilitaram a generalização desse comportamento para contextos diversos daquele 

no qual o aprendizado ocorreu. Além disso, a participante parece, na contemporaneidade, 

planejar de forma autônoma o método de um estudo científico. Skinner (1972) destaca que “o 

estudante que pode fazer as coisas por si próprio é independente dos outros; quanto maior e 

mais eficiente for o seu repertório, tanto mais livre será” (p. 163). Assegurar o aumento 

gradual da liberdade do aprendiz deve ser uma das preocupações daqueles que planejam e 

conduzem o processo de ensino (SKINNER, 1972); e as contingências as quais P03 foi 

exposta parecem ter favorecido o aumento progressivo dessa liberdade de fazer por si própria. 

Em conjunto, os dados coletados indicam que o aprendizado de P03 em relação ao 

comportamento de planejar o método de uma pesquisa foi efetivo.  

Em contraposição, é importante destacar que, até o momento, P03 desenvolveu apenas 

pesquisas experimentais: “Sempre foi bancada, desde a minha iniciação científica”. Se, por 

um lado, os dados indicam a efetividade do processo de ensino a que a participante teve 
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acesso, por outro, os dados também evidenciam os limites dessa formação. Como P01, P03 

aprendeu a responder perguntas científicas exclusivamente por meio de métodos 

experimentais. Considerando as finalidades da pós-graduação stricto sensu (ALMEIDA 

JÚNIOR et al., 2005), não seria apropriado assegurar uma formação metodológica generalista 

para alunos de mestrado e doutorado (CHASE; WYLIE, 1985)?  

Concernente à execução da pesquisa, P03 esclarece: 
 

 

Olha, como funciona na minha área: quando eu estava, quando eu era iniciação 

científica, a minha orientadora que me ensinava, porque não tinha mais gente no 

laboratório. Só que quando você vai para laboratórios maiores, a gente é ensinado 

sempre, assim, geralmente quando você vai, quando você é novo no laboratório, 

você vai fazer um protocolo pela primeira vez, algum doutorando te acompanha – o 

do meu mestrado foi assim. Então, os nossos orientadores, os orientadores, 

geralmente, não vão mais para bancada, eles já treinaram pessoas e essas pessoas 

vão treinando outras. Então, o nosso professor deixa bem claro: “você está 

adquirindo conhecimento, e esse conhecimento não é seu. Você aprendeu com 

alguém, então você vai passar”. [...]. Então, são os amiguinhos mais experientes, os 

coleguinhas, né, do laboratório que treinam a gente [...]. (P03) 

 

No trecho, a participante afirma que aprendeu a executar protocolos de pesquisa via 

contingências arranjadas pelos alunos mais antigos do seu laboratório. Os dados obtidos não 

permitem, contudo, a identificação ou descrição dessas contingências. De todo modo, em 

relação ao comportamento de executar uma pesquisa, parece haver uma espécie de 

terceirização da atividade de orientar43 no laboratório de P03, em que orientandos com mais 

tempo de formação passam a atuar, em alguns casos, como orientadores de alunos 

ingressantes. O trecho sugere, inclusive, que essa delegação de atividades de orientação foi 

formalizada em uma regra emitida pelo orientador de P03: “‘você está adquirindo 

                                                           
43 A noção de terceirização utilizada neste estudo está vinculada a práticas de orientação acadêmica que 

equivalem autonomia e abandono. Ainda que o desenvolvimento da autonomia (i.e., a capacidade de fazer por si 

próprio, sem depender do outro) seja um dos objetivos finais do processo de ensino (SKINNER, 1972; COSTA; 

SOUSA; SILVA, 2014), “dar autonomia não pode ser sinônimo de ‘deixar o aluno sozinho’” (COSTA; SOUSA; 

SILVA, 2014, p. 843). Com alguma frequência, no entanto, alguns orientadores justificam o não 

desenvolvimento de atividades de orientação pela necessidade de dar autonomia aos alunos (COSTA; SOUSA; 

SILVA, 2014; MASSI; GIORDAN, 2017). Nesse contexto, a terceirização descreveria uma situação na qual o 

orientando, com mais tempo de formação, atuaria como orientador substituto do aluno ingressante. Um cenário 

diferente se desenha quando a interação entre orientandos é parte das atividades de ensino planejada pelo 

orientador; sob essas circunstâncias, o desempenho de tarefas de orientação pelos alunos mais antigos pode ser 

benéfico e desejável. Em relação a P03, os dados possibilizam caracterizar a delegação de funções pelo 

orientador da informante como uma terceirização da tarefa de ensinar o comportamento de executar o método de 

uma pesquisa. 
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conhecimento, e esse conhecimento não é seu. Você aprendeu com alguém, então você vai 

passar’”. Se a orientação é uma atividade de ensino (MASSI; GIORDAN, 2017), se a 

formação docente ofertada em programas de pós-graduação é insuficiente e deficitária (e.g., 

ASSUNÇÃO, 2013; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; LIMA; COSTA, 2017; LIMA; 

LEITE, 2019; NAVARRO et al., 2021; SOARES; CUNHA, 2010; WILLE, 2018), e se P03 

aprendeu a executar pesquisas por meio de contingências arranjadas por pós-graduandos, é 

possível questionar o alcance do aprendizado de P03 em relação a esse comportamento.  

A terceirização de tarefas de orientação pode estar relacionada à intensificação do 

trabalho docente observada nas últimas décadas (BOSI, 2011; SGUISSARDI; SILVA 

JÚNIOR, 2009). Os orientadores usualmente acumulam tarefas relacionadas ao ensino, à 

pesquisa, à extensão e à administração de órgãos e unidades da IES a qual estão vinculados 

(BOSI, 2011; LEITE FILHO; MARTINS, 2006; YAMAMOTO et al., 2012); e a manutenção 

de tantas atividades de forma concomitante influencia a extensão com que cada tarefa é 

desenvolvida (LEITE FILHO; MARTINS, 2006). 

Quanto à redação de relatos de pesquisa, P03 afirma que aprendeu a redigi-los em 

 

Disciplina, porque, às vezes, eu tive disciplina de “práticas”, que a gente tem que 

escrever, né, objetivo, qual que é o problema que você tem, objetivo, o que que você 

fez, e quais as suas observações. Então, é em disciplina, e no dia a dia de 

laboratório mesmo e da pós mesmo, porque a gente é cobrado, né, enfim, ou pela 

FAPESP ou pela pós, ou até pela comunidade científica, a gente tem que pôr as 

coisas que a gente aprendeu e fez no papel. (P03) 

 

A passagem sugere que a participante não foi ensinada a redigir relatórios científicos, 

mas foi exposta a numerosas contingências nas quais teve que produzir relatos dessa natureza. 

Essas contingências teriam sido arranjadas pelos professores responsáveis pelas disciplinas 

cursadas no mestrado e doutorado, pela agência de fomento da qual P03 é beneficiária e pela 

própria comunidade científica. Os dados coletados não permitem a caracterização dessas 

contingências, mas é possível supor que a entrevistada aprendeu a fazer fazendo. O uso da 
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expressão “porque a gente é cobrado, né” sinaliza, em acréscimo, a presença de estímulos 

aversivos nas contingências sob as quais P03 aprendeu a produzir relatos científicos. 

As más práticas de maior preocupação no contexto científico estão relacionadas ao 

relato de estudos científicos: o plágio, a fabricação e a falsificação de dados são fraudes 

cometidas majoritariamente durante a redação de relatórios e de relatos de pesquisa (GUAZI; 

VERDU; CORTEZ, 2020). A exposição de pós-graduandos a contingências de ensino do 

comportamento de relatar estudos também poderia, nesse sentido, criar condições favoráveis à 

ocorrência e à manutenção de condutas responsáveis em ciência. Isto é, o ensino desse 

comportamento poderia ajudar a promover a honestidade e a integridade científica entre 

mestrandos e doutorandos. 

Com relação à divulgação de descobertas em ciência, a entrevistada declara:  

 

Então, isso vem da parte da docência, que a gente aprende isso com os alunos, né? 

Isso eu aprendi para tentar fazer, um resultado que você tenha, que é difícil de 

entender, de uma área abstrata, tentar passar para pessoas que não saibam muito 

bem o que é. Então, por exemplo, eu estou falando de proteína, “mas o que é uma 

proteína?”, então tem pessoas que eu vou ter que explicar o que é proteína, então a 

gente explica. Então, foi um pouco da vivência mesmo da docência e, mas assim, 

tipo, isso é uma coisa minha, ninguém me ensinou que eu tenho que – durante o 

mestrado ou doutorado ninguém me ensinou que eu devo ser didática e tentar usar 

menos termo técnico possível com pessoas de outras áreas. (P03) 

 

Durante o mestrado e o doutorado, a participante não teve acesso a contingências de 

ensino do comportamento de divulgar ciência; tampouco P03 foi exposta a situações nas quais 

teve que fazê-lo: “mas eu acho que ninguém ensina isso na pós não. Ninguém nunca me 

chamou a atenção para isso, na verdade” (P03). Apesar disso, a entrevistada afirma que 

aprendeu a divulgar descobertas científicas ao atuar como professora de nível superior; as 

informações não possibilizam, entretanto, identificar os processos responsáveis por essa 

aprendizagem. P03 sugere ainda, no trecho, uma equivalência entre ensinar e divulgar 

informações científicas, o que mais uma vez evidencia os limites da formação docente que 

P03 recebeu.  



145 

 

Por outro lado, os dados indicam que P03, à semelhança do observado em relação a 

P01 e P02, aprendeu a comunicar suas descobertas para os pares cientistas: “Porque a gente, 

por exemplo, eu divulgo, falo da minha pesquisa em congressos, que é só gente da academia 

principalmente” (P03). Em acréscimo, P03 assevera: 

 

Então, tem que ter essa noção, porque as pessoas só vão começar a valorizar [a 

ciência] quando a gente descer do pedestal e tentar ser mais humilde, sabe? Acho 

que falta muito isso para gente cientista, ainda. É, falta, a gente se preocupar, 

porque, querendo ou não, são as pessoas que – com os impostos delas – que 

financiam a pesquisa. Então, se os governantes, que são pessoas que, geralmente, 

não entendem nada de pesquisa e a própria população tivesse, soubesse da nossa 

importância, a gente não passaria tanto perrengue. (P03) 

 

Congruente com Escobar (2018), a participante reconhece a importância da divulgação 

de informações em ciência para a própria sobrevivência da cultura científica. No entanto, a 

entrevistada parece explicar a baixa frequência com que os cientistas se engajam em ações de 

divulgação científica recorrendo a causas internas: faltaria humildade aos cientistas e, por 

isso, eles não se engajariam em ações que permitiriam maior contato da sociedade com o 

conhecimento científico. Explicações dessa natureza podem encobrir as condições ambientais 

que tornam a divulgação de informações científicas mais ou menos provável. Sob as 

contingências acadêmico-científicas atuais (GUAZI; CARRARA; LAURENTI, 2020), o 

comportamento de divulgar ciência parece concorrer e, em certa medida, se incompatibilizar 

com os demais comportamentos envolvidos na produção de conhecimento científico. Além 

disso, como os dados analisados até aqui demonstram, a formação stricto sensu não capacita 

seu alunado a atuar como divulgadores científicos e a ausência dessa capacitação pode 

inviabilizar o engajamento de alunos e egressos em atividades dessa natureza44.  

Sobre a escrita científica, a participante relata que participou de uma disciplina 

específica a respeito desse assunto na graduação “eu fiz isso na graduação; mestrado, 

doutorado não. Mas na graduação eu fiz”. No decorrer da pós-graduação, no entanto, 

                                                           
44 Nesse caso, não faltaria aos cientistas humildade, mas uma formação que os capacitasse a divulgar 

informações em ciência. 
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o que acontece, é aquilo que eu te falei, por exemplo, é embutido. “Ah, eu estou 

fazendo uma disciplina de purificação de proteína”, é um exemplo, eu tive que fazer 

toda a purificação da proteína e no final eu tive que escrever um relatório disso, 

então o professor foi lá e corrigiu, ele deu as opiniões dele. Mas não é nada 

específico. São coisas que estão embutidas no processo. Então, eu já tive esse tipo 

de feedback, mas não específico, assim, uma disciplina só para isso, como eu tive na 

graduação. Talvez essa é a estratégia, né, da pós, ser uma coisa que você aprende, 

não sei, nesse aspecto de, na parte científica eu acredito que é assim: você tem todo 

esse suporte de metodologia, de coisas, mas não é nada, é meio espalhado, diluído 

para não ficar tão, uma coisa tão maçante. Eu acho que é isso. (P03) 

 

Se a participante teve acesso a contingências de ensino do comportamento de escrever 

cientificamente, esse contato se deu apenas durante a graduação. Ao longo do mestrado e 

doutorado, a entrevistada foi exposta a contingências nas quais teve que escrever 

cientificamente, e o produto do seu comportamento (i.e., o texto escrito) foi submetido à 

escrutínio. Ao propor correções e sugestões em relação ao texto apresentado, os professores 

de P03 podem ter exposto a entrevistada a contingências de reforçamento diferencial e a 

regras, as quais potencialmente contribuíram e contribuem para o refinamento do 

comportamento de escrever da participante. 

Concernente à avaliação de estudos científicos de terceiros, P03 afirma que “Eu já tive 

que, por exemplo, eu fui banca de TCC, então eu tive que corrigir o trabalho e dar, arguir, 

né, tipo, perguntar à pessoa e tal, então acho que [aprendi] sim”. Na sequência, ao ser 

questionada sobre se teria sido ensinada a atuar como membro de uma banca examinadora, a 

entrevistada destaca:  

 

Não tinha nenhum roteiro, era chegar lá, lê e dá sua opinião. Era isso. Não fui 

ensinada não. Eu aprendi, como eu disse, ao longo da vida, né, porque eu fui 

corrigida muitas vezes, então, o que eu achei que realmente era verdade eu apliquei 

na prática. Então, eu fui ensinada, né, mas sim ao longo da vida, não, não assim, 

especificamente. Ninguém me passou um roteiro não. (P03) 

 

As informações coletadas indicam que a respondente não foi ensinada a revisar 

trabalhos de terceiros, mas foi exposta, ao menos uma vez, a contingências nas quais teve que 

desenvolver uma avaliação dessa natureza. A participante, inclusive, identifica a execução 

dessa atividade avaliativa como um indício da sua aprendizagem. Sem acesso a uma formação 
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voltada para esse fim, os dados sugerem que o aprendizado da entrevistada em relação ao 

comportamento de revisar pesquisas científicas teria ocorrido por meio de processos 

imitativos: seja pela duplicação de comportamentos observados (e.g., ao observar a atuação de 

membros da banca examinadora em seu exame de qualificação) seja pela duplicação de 

produtos (e.g., ao acessar pareceres ou revisões a respeito de um artigo de sua autoria). Ao 

identificar os efeitos das avaliações recebidas sobre seu próprio comportamento, P03 teria 

derivado regras que especificam o que fazer (i.e., o que duplicar) durante a revisão de 

trabalhos de terceiros – regras essas que passam, então, a ordenar o seu comportamento. 

Embora P03 declare que a formação científica é priorizada em seu programa de pós-

graduação, os resultados obtidos sugerem que essa prioridade não se dá por meio da 

exposição dos alunos a contingências de ensino do fazer científico (à exceção, talvez, do 

comportamento de planejar o método de uma pesquisa). A entrevistada teve acesso, 

majoritariamente, a contingências sob quais se faz ciência, e não a contingências por meio das 

quais se ensina ciência – resultados similares são observados em relação a P01 e P02.  

 

5.1.4 Participante 04  

 

O Participante 04 (P04), do sexo masculino, tinha 32 anos à época e cursava o nono e 

último semestre do curso de doutorado em Química. A entrevista durou 1h43min e foi 

realizada no dia 14 de maio de 2020.  

5.1.4.1 Formação docente: avaliação comportamental 

 

Os dados indicam que o participante não foi exposto a contingências formativas em 

docência ao longo do mestrado e doutorado. O entrevistado reitera que, desde a graduação, 

todas as suas atividades acadêmicas estiveram relacionadas ao fazer científico: “toda a minha 

formação foi mais na parte de pesquisa. Na graduação foi em bacharelado, desde então só 
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mais focado na pesquisa em si. Por enquanto, nada ainda voltado na parte mais de 

educação” (P04). Durante a pós-graduação, o informante não cursou disciplinas ou participou 

de quaisquer atividades relacionadas ao exercício do magistério superior e não realizou 

estágio supervisionado em docência. Em linhas gerais, o relato de P04 parece desonerar o 

programa de pós-graduação de sua função de formar professores de nível superior. O 

entrevistado destaca que em seu PPG há cinco áreas de concentração, dentre as quais apenas 

uma estaria voltada para o campo da educação e do ensino. Uma vez que a área de 

concentração a qual está vinculado não é essa, sua grade curricular é “mais para a parte de 

pesquisa, né” (P04).  À luz do relato de P04, a formação docente seria uma particularidade de 

determinadas áreas de concentração e não uma das principais finalidades da pós-graduação 

stricto sensu (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005; BRASIL, 2002, 2020). 

Quando questionado sobre se teria tido alguma experiência como docente de ensino 

superior, P04 afirma que “Não. Na área de docência, mais dando aula particular, mas dando 

aula mesmo, na universidade... Ah, sim, uma vez, na graduação, que eu fui bolsista de, 

monitor de uma disciplina. Então, essa é minha única experiência na área de docência”. Para 

Dantas (2014), a monitoria em cursos de terceiro grau possibilita que alunos de graduação 

entrem em contato com a docência de nível superior e recebam, em alguma medida, uma 

formação docente inicial. As contingências associadas à monitoria poderiam, nesse sentido, 

favorecer o aprendizado de alguns dos comportamentos relacionados ao fazer docente. Sendo 

a “única experiência na área de docência” do participante, a monitoria desenvolvida durante 

a graduação pode ter exposto P04 a algumas contingências formativas em docência – as 

únicas com as quais ele entrou em contato. 

A Tabela 12 sistematiza os resultados obtidos com P04 na avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam o fazer docente.  
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Tabela 12 – Resultados obtidos com a Participante 04 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos ao fazer 

docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os objetivos 

gerais e específicos de uma disciplina 

Sim  Disciplinas da graduação; 

disciplinas da pós-

graduação 

Imitação 

Planejar metodologias de ensino Não  Não se aplica Não se aplica 

Executar as metodologias de ensino 

planejadas 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Avaliar as próprias estratégias de 

ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino 

Não*  Não se aplica Não se aplica 

Orientar alunos Não   Não se aplica Não se aplica 

* Declaração de aprendizagem inferida. 

 

Como é possível observar na tabela, dentre os seis comportamentos contemplados na 

avaliação, P04 afirma ter aprendido apenas um: o comportamento de identificar e selecionar 

os objetivos de ensino de uma disciplina. Com relação a esse comportamento específico, o 

entrevistado afirma: 

 

Bem, assim, eu nunca dei aula, então... Assim, caso eu fosse realmente dar aula, 

tipo, na primeira aula que eu fosse ministrar, isso seria algo que eu ia tentar deixar 

bem claro para os meus alunos, “olha”, além de falar da parte de como vai ser a 

questão de avaliação da disciplina, mas é algo que eu gostaria de deixar claro, tipo 

no começo, que a disciplina x tem como objetivo passar essas determinadas 

informações, e que isso eu vou tentar passar ao longo do semestre. (P04) 

 

No trecho, o participante não parece se referir ao comportamento de identificar e 

selecionar objetivos de ensino, mas sim ao comportamento de apresentar objetivos já 

estabelecidos para os alunos no início do semestre. Quando questionado sobre onde teria 

aprendido esse comportamento, P04 relata “Na verdade, isso é mais pessoal meu, quando eu 

vejo com alguns pontos, alguns pontos isolados, né, de alguns professores, que tem uma 

didática melhor, então, eu tento pegar mais por esse lado. E tentar absorver isso para mim, e 

tentar passar para depois, né?”. O trecho sugere que o comportamento sob escrutínio foi 

aprendido por meio de processos imitativos: com base na observação do comportamento de 

“alguns professores, que tem uma didática melhor”, P04 parece ter derivado regras que 

especificam comportamentos a serem “futuramente” imitados em sala de aula. Ou seja, é 
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possível que essas regras venham a controlar o seu fazer docente futuro (“E tentar absorver 

isso para mim, e tentar passar para depois, né?”). Considerando que o contato do 

participante com o magistério superior se deu basicamente por meio da observação do fazer 

docente de seus professores, e que o comportamento de identificar e selecionar objetivos de 

ensino, em geral, não é passível de ser observado pelos alunos, é possível discutir o alcance 

do aprendizado desse comportamento por P04. 

Sobre o planejamento de estratégias de ensino, P04 assevera que as disciplinas da pós-

graduação tinham “sempre o foco voltado para a pesquisa em si, né, mais pesquisa em 

laboratório. Então, realmente essa parte de educação, de disseminar mais estratégias de 

como passar o conhecimento, isso realmente fica um pouco a desejar, né?”. O participante 

conta que, em sala de aula, seus professores  

 

no máximo, na primeira aula, eles davam a ementa da disciplina, né, dizendo “ah, 

para a primeira prova vão ser esses assuntos, vai ter um dia para tirar dúvidas, 

depois no outro dia a prova, aí posteriormente vai ser esses outros assuntos para 

uma segunda prova”. Então, tinha mais, tipo, esse cronograma, essa ementa, que 

alguns professores detalhavam na primeira aula, né. Então, era mais nesse sentido. 

(P04) 

 

No trecho, o respondente destaca que seus professores não detalhavam ou discutiam 

quais seriam as estratégias de ensino empregadas ao longo da disciplina – condição que 

parece ser identificada por P04 como a razão pela qual ele não aprendeu a planejar o processo 

de ensino. O relato do participante sugere que o aprendizado do fazer docente se daria 

mediante a observação de comportamentos de um modelo; uma vez que o comportamento de 

planejar estratégias de ensino não foi observado em sala de aula, a aprendizagem desse 

comportamento via processos imitativos também não ocorreu.  

Quanto à execução das estratégias de ensino, P04 afirma “Novamente, não [aprendi], 

porque como eu estou fazendo mais a parte acadêmica, o foco das disciplinas sempre é 

aprender um determinado assunto [...] para poder aplicar isso na pesquisa. Então, como eu 

sou mais da parte acadêmica, e não da parte pedagógica, isso não é tanto o foco”. O 
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participante assevera que ao longo da pós-graduação não foi exposto a contingências que 

favorecessem o aprendizado do comportamento de executar estratégias de ensino. De acordo 

com P04, a área a qual está vinculado na pós-graduação prioriza a formação científica e não 

abrange a formação docente.  

Ao responder se aprendeu a avaliar suas estratégias de ensino, P04 descreve o 

comportamento de seus professores: 

 

Não [aprendi]. Na maioria das vezes, por exemplo, eu como aluno, eu do lado de 

sendo aluno, os professores, a maioria, só queria passar aquele assunto o mais 

rápido possível, e depois aplicar uma prova. Poucos professores estavam mais 

preocupados, poucos faziam a pergunta se você entendeu ou não, essa pergunta 

chave. A maioria, talvez pela questão de orgulho, infelizmente, isso existe bastante, 

até mesmo na pós, até mesmo um professor chegou a comentar uma vez que não 

gostava que fizessem perguntas “idiotas”, né, usou até mesmo esse termo. Então, 

isso é, alguns professores dão espaço de você perguntar se você teve dúvida ou não, 

mas a maioria é mais no sentido “ah, eu quero passar esse conteúdo o mais rápido 

possível”, porque talvez na cabeça dele está mais preocupado com a pesquisa, né. 

(P04) 

 

O entrevistado afirma que seus professores avaliavam o desempenho do alunado com 

baixa frequência (por meio de provas) e que a condução do processo de ensino não estava sob 

controle do aprendizado dos alunos. O relato do participante sugere, mais uma vez, que a 

aprendizagem do fazer docente se daria via imitação. Visto que seus professores não 

avaliavam as estratégias de ensino de forma constante ou efetiva (“poucos faziam a pergunta 

se você entendeu ou não”), o participante também não teria aprendido esse comportamento. 

Em adição, o fazer docente descrito no excerto aproxima o ensinar do “dizer um conteúdo a 

um grupo de alunos reunidos em sala de aula” (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014, p. 142); 

descrição que preserva uma noção conteudista de magistério superior45. 

Considerando que a imitação é, por vezes, um processo predominante no aprendizado 

do fazer docente (FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; MAGALHÃES et al., 2016; PIMENTA; 

                                                           
45 Com efeito, a tradição conteudista é reiteradamente observada no relato de P04, por exemplo: “os professores, 

a maioria, só queria passar aquele assunto o mais rápido possível, e depois aplicar uma prova”; “eu gostaria de 

deixar claro, tipo no começo, que a disciplina x tem como objetivo passar essas determinadas informações, e 

que isso eu vou tentar passar ao longo do semestre”. 
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ANASTASIOU, 2014; QUADROS et al., 2012; SKINNER, 1972; SOARES; CUNHA, 2010; 

ZANON; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009), a questão que emerge é: a quais modelos de fazer 

docente os alunos de pós-graduação foram e estão sendo expostos? Os dados coletados, por 

um lado, indicam a importância da aprendizagem por observação na formação docente de P04 

e, por outro, evidenciam que os modelos aos quais o entrevistado teve acesso têm 

características que podem comprometer a própria efetividade do processo de ensino. Como 

sumarizam Magalhães et al. (2016), a aprendizagem por observação pode ser insuficiente “na 

medida em que o aluno nem sempre dispõe de elementos para a ponderação crítica das 

práticas pedagógicas observadas” (p. 567). 

Reduzir a atividade de ensinar ao comportamento de dizer um conteúdo também 

reafirma a noção de que, para ser professor, basta ter “uma imensa bagagem de 

conhecimentos nas suas respectivas áreas de pesquisa e atuação profissional” (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2014, p. 104). À luz dessa descrição de ensino, uma formação específica 

para exercício do magistério superior pode parecer quase desnecessária (PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2014). O relato do participante, em alguma medida, se aproxima dessa 

decorrência lógica. No início da entrevista, por exemplo, P04 comentou que fará um curso de 

licenciatura após o término do doutorado: “Eu pretendo, quando eu terminar o doutorado, 

fazer um curso, esses que existe online, de, para você obter o título de licenciado”. A 

licenciatura seria, para o participante, menos para aprender a como planejar e conduzir o 

processo de ensino e mais para obter o título ou habilitação de licenciado.  

O relato de P04 também ilustra alguns dos efeitos citados de se eleger a pós-graduação 

como lócus de produção de conhecimento científico: “a maioria [dos professores] é mais no 

sentido ‘ah, eu quero passar esse conteúdo o mais rápido possível’, porque talvez na cabeça 

dele está mais preocupado com a pesquisa, né” (P04). Se as atividades formativas e as 

atividades de pesquisa são concorrentes entre si (BOTOMÉ; KUBO, 2002), se os processos 
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formativos não são avaliados ou contemplados na avaliação dos programas (SPAGNOLO; 

CALHAU, 2002), e se uma série de benefícios acadêmicos está condicionada a produção de 

produtos científicos (e.g., artigos) (REGO, 2014), as contingências presentes na pós-

graduação favorecem a secundarização não apenas da docência, mas dos processos formativos 

como um todo.  

Quanto à correção de eventuais falhas identificadas nas estratégias de ensino, o 

participante destaca que 

 

Não [aprendi] muito, na verdade. Às vezes, por exemplo, quando dávamos 

seminário, alguns professores pontuavam algumas coisas, né, mais a questão de 

postura numa apresentação, que também são importantes na hora de dar aula, 

como, por exemplo, “não botar a mão no bolso”, “não apagar a lousa com a mão”, 

“perguntar se pode apagar antes”, mais detalhes, assim, pontuais, né; que é mais 

questão de postura, né, nem sei se isso se enquadra na questão de estratégia de 

ensino, né. É mais a questão de postura mesmo. (P04) 

 

P04 identifica as atividades de seminário como um contexto no qual aprendeu, em 

algum sentido, a corrigir eventuais falhas do processo de ensino. Os comportamentos 

descritos pelo informante foram aprendidos nesse contexto por meio de regras (e.g., “‘não 

botar a mão no bolso’, ‘não apagar a lousa com a mão’, ‘perguntar se pode apagar antes’”), 

emitidas por alguns de seus professores. Contudo, esses comportamentos não estão 

vinculados ao rearranjo das contingências de ensino ou sob controle do aprendizado dos 

alunos – eles estão mais relacionados, como diz P04, à “questão de postura”.   

Sobre a orientação de alunos, P04 assinala que em seu laboratório 

 

quem geralmente orienta são alunos de pós-doutorado, né. Ou, às vezes, 

dependendo do laboratório, se for pequeno, não tiver alunos, se não tiver pós-

doutorandos, essa função, ela vai para um aluno de doutorado, e se não com um 

doutorado, aí vai diminuindo, no caso aluno de mestrado, né? Então, por exemplo, 

onde eu estou fazendo meu doutorado, tem muitos pós-doutorandos, então eles que 

ficam a cargo de orientar aluno de iniciação científica, e também alunos de 

mestrado e doutorado. (P04) 

 

No trecho, o estágio de pós-doutorado é identificado como o contexto no qual o 

comportamento de orientar alunos seria aprendido. No entanto, o pós-doutoramento é uma 
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etapa opcional e complementar da formação científico-docente (CALVOSA; REPOSSI; 

CASTRO, 2011; CASTRO; PORTO; KANNEBLEY JÚNIOR, 2013). Expor alunos a 

contingências formativas do comportamento de orientar apenas no pós-doutorado é tornar a 

aprendizagem desse comportamento também opcional. O participante relata ainda: 

 

Então, no meu caso, nessa questão de experiência em orientar alunos, só foi um 

pouco durante a graduação, que eu fui aluno de iniciação científica, né, recebi a 

bolsa de iniciação científica, e teve uma época que chegou novos alunos de 

iniciação científica, e eu fiquei a cargo de mostrar como que funcionava o 

laboratório, como funcionava a questão de fazer experimentos, preparar solução. 

Então, eu fiquei responsável por isso no começo. (P04) 

 

Considerando a orientação acadêmica como uma atividade de ensino de nível superior 

(MASSI; GIORDAN, 2017), o entrevistado mais uma vez sinaliza que foi exposto a algumas 

contingências formativas em docência no decorrer da graduação. O que P04 descreve ter feito 

durante a Iniciação Científica, no entanto, não se aproxima dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente na orientação acadêmica. Como exemplificam McCallin e Nayar 

(2012), ao longo do processo de orientação, os alunos devem ser ensinados a escrever 

propostas para requerimento de recursos para a pesquisa, a preparar projetos que respeitem 

aspectos éticos e de integridade na ciência, a revisar o conhecimento já disponível, a escrever 

cientificamente, a analisar dados, a conduzir projetos científicos – e o orientador é 

responsável por arranjar contingências que contribuam, em alguma medida, para a 

aprendizagem desses comportamentos.   

Por fim, ao avaliar a formação docente recebida durante a pós-graduação, o informante 

destaca:  

 

Olha, difícil, porque eu acho que não, específico na área de docência eu não tive. 

Foi mais na questão de aprender novos conhecimentos para a minha linha de 

pesquisa, mas estratégia de docência, isso eu não tive na pós-graduação. Tem essas 

disciplinas, mas elas são mais para o pessoal que faz a parte, mais a parte de 

educação em Química. (P04) 
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À semelhança dos resultados obtidos por Wille (2018) em entrevistas com pós-

graduandos, P04 não parece reconhecer o papel ou a responsabilidade da pós-graduação 

stricto sensu na formação de professores de nível superior; a ausência de contingências 

formativas em docência em sua área de concentração contribui para isso. Conforme Cunha 

(1974), o diploma confere a quem o detém um privilégio: “seu possuidor é elegível para um 

determinado grupo de ocupações assegurando-lhe a posse de valores econômicos, de poder e 

de prestígio que, ao mesmo tempo, são negados aos demais” (p. 66). O diploma de 

doutoramento confere ao titulado o privilégio de exercer o magistério superior (CUNHA, 

1974). A despeito do privilégio a que terá acesso, no entanto, P04 não recebeu ao longo da 

pós-graduação uma formação em docência que o capacitasse para uma atuação docente eficaz. 

Adicionalmente, o participante também reitera que seu PPG prioriza e privilegia a formação 

científica – dados similares foram encontrados com P01, P02 e P03 e na literatura consultada 

(e.g., BARATA, 2019; BASTOS et al., 2011; CORRÊA; RIBEIRO, 2013; CUNHA, 2014; 

FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; JOAQUIM et al., 2011; LIMA; COSTA, 2017; 

MAGALHÃES et al., 2016; MARTINS, 2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; 

QUADROS et al., 2012; SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; 

ORLANDO; MEYER, 2017; WILLE, 2018). 

5.1.4.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

Ao longo do mestrado e doutorado, o contato do participante com atividades ou 

disciplinas a respeito do fazer científico foi infrequente: 

 

Ai, algumas vezes só. Por exemplo, que aqui no nosso programa a gente tem os 

“seminários gerais da pós”, né, que é mais para os alunos da pós ou também da 

graduação, para quem quiser, na verdade. Então, em alguns desses seminários, ele 

é mais nesse sentido, né, de como, alguns dos palestrantes focava mais nesse 

sentido, né, de como fazer pesquisa – confesso que eu assisti poucos. Que a maioria 

que eu assisti foi mais num determinado assunto de pesquisa, de uma área de 

pesquisa, e não tanto nessa parte mais de preparar o pesquisador, né, mas nesse 

sentido mais abrangente. Então, teve alguns na pós que eu assisti mais nesse 

sentido, de como fazer um projeto de pesquisa, de como apresentar os dados 
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experimentais, né, do que deve ser focado mais na parte de mostrar nesses dados...  

Mas foram poucos, infelizmente. (P04) 

 

No trecho, o participante relata que assistiu especialmente disciplinas e atividades 

relacionadas à área de concentração a qual está vinculado – e essas não se tipificariam como 

eventos “de preparar o pesquisador”. Botomé e Kubo (2002) alertam que as instituições de 

ensino “devem tomar cuidado para não confundir área de conhecimento com formas de 

conhecer ou vão, por exemplo” ensinar ciência como um assunto e não como “um processo 

básico de conhecer” (p. 12). Expor os alunos a informações disponíveis em determinado 

campo do saber é expor os alunos aos produtos científicos e não ao processo responsável por 

esses produtos. Para Botomé (1999) e Botomé e Kubo (2002), ignorar essas diferenças 

viabiliza a concepção dos currículos dos mestrados e doutorados com uma continuação dos 

cursos de graduação. Entretanto, se na graduação as disciplinas visam capacitar o aluno a 

transformar o conhecimento científico disponível em atuação profissional adequada, na pós-

graduação, as disciplinas devem possibilizar que os alunos aprendam a produzir 

conhecimento novo. A pós-graduação stricto sensu se define e se caracteriza pelo processo 

científico, ou mais especificamente, pelo ensino desse processo. A mera exposição aos 

produtos científicos não assegura aprendizagem dos processos por meio dos quais se faz 

ciência, isto é, não assegura que os alunos irão aprender a planejar e conduzir o processo 

científico. Além disso, a prevalência de disciplinas centradas “num determinado assunto de 

pesquisa, de uma área de pesquisa”, no âmbito dos cursos stricto sensu, pode indicar uma 

falta de clareza a respeito de quais são as finalidades desse nível educacional (BOTOMÉ; 

KUBO, 2002).  

A Tabela 13 sistematiza os resultados obtidos com P04 na avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam o fazer científico.  
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Tabela 13 – Resultados obtidos com o Participante 04 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de aprendizagem Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim  Leitura de artigos; relação com 

os colegas de laboratório; 

relação com a orientadora; 

revisão por pares 

Descobrir sozinho; 

duplicação do produto; 

reforçamento diferencial; 

regras  

Fazer revisão 

bibliográfica 

Sim Relação com a orientadora; 

relação com colegas de 

laboratório; iniciação científica  

Tentativa-e-erro; regras 

Planejar o método de 

uma pesquisa 

Sim  Relação com a orientadora; 

redação de projetos científicos 

Aprender fazendo; 

reforçamento diferencial 

Executar o método de 

uma pesquisa 

Sim* Relação com a orientadora; 

relação com a agência de 

fomento 

Reforçamento negativo 

Redigir relatórios ou 

relatos de pesquisa 

Sim Relação com a orientadora; 

redação de relatos científicos 

Tentativa-e-erro; 

reforçamento diferencial; 

regras 

Divulgar descobertas 

científicas (público 

externo) 

Não* Não se aplica Não se aplica 

Escrever cientificamente Sim Redação de textos científicos; 

relação com a orientadora 

Tentativa-e-erro; 

reforçamento diferencial 

Avaliar trabalhos 

científicos de terceiros 

Não  Não se aplica Não se aplica 

* Declaração de aprendizagem inferida. 

 

Como é possível observar na tabela, o entrevistado afirma que aprendeu ao menos seis 

dos oito comportamentos avaliados: os comportamentos de delimitar objetivos, de fazer 

revisão bibliográfica, de planejar e de executar o método de uma pesquisa, de relatar estudos 

científicos e de escrever cientificamente. A aprendizagem desses comportamentos, no entanto, 

não necessariamente se deu sob contingências de ensino do fazer científico. 

Com relação à definição dos objetivos de uma pesquisa, P04 afirma: 

 

Sim, e esse aprendizado foi mais por, lendo artigos, em conversas com os colegas de 

laboratório, e até mesmo escrevendo, que a gente tem que escrever o projeto de 

pesquisa, e isso tem que ficar bem claro qual é o objetivo da pesquisa, em que 

contexto ela se insere, e como meu trabalho, e como meu trabalho vai poder 

contribuir com algo novo para o mundo científico. Então, isso a gente é treinado 

durante a pós-graduação, mais escrevendo mesmo, artigos e projetos, né. (P04) 

 

No trecho, o informante identifica ao menos três contextos de aprendizagem do 

comportamento de delimitar os objetivos de uma pesquisa: a leitura de artigos, a relação com 

colegas de laboratório e a redação de textos científicos. A leitura de artigos científicos 
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colocou o participante em contato com objetivos já delimitados e, pela duplicação do produto 

(SKINNER, 1972), esse contato pode ter favorecido a aprendizagem do informante em 

relação ao comportamento em estudo. As conversas com os colegas de laboratório podem, por 

sua vez, ter exposto P04 a contingências de reforçamento diferencial, as quais podem ter 

contribuído para desenvolvimento do comportamento de definir objetivos científicos no 

repertório do respondente. À parte essas contribuições, o participante destaca a redação de 

textos científicos como principal contexto de aprendizagem do comportamento avaliado: 

“Escrevendo, mais escrevendo artigos ou projetos, principalmente aí” (P04). P04 esclarece: 

 

porque, às vezes, quando você vai escrevendo, as coisas começam a ficar mais 

claras, então é aí que você deixa mais explícito o que seria o verdadeiro objetivo, 

ou o que você realmente quer estudar. Aí claro que isso vai se lapidando, aqui na 

Química a gente escreve, aí manda para o orientador, ele vê, corrige, então aí já 

tem um, já dá uma lapidada no trabalho, e quando também manda para submeter 

para uma determinada revista, né. (P04) 

 

O entrevistado não foi, propriamente, ensinado a delimitar problemas de pesquisa, mas 

foi exposto a contingências sob as quais teve que defini-los. É possível supor, com base nos 

dados, que o participante descobriu por si próprio como fazê-lo (“quando você vai 

escrevendo, as coisas começam a ficar mais claras”). As contingências estabelecidas pelos 

colegas e o contato com objetivos previamente definidos teriam contribuído para o 

refinamento desse comportamento. Outrossim, contingências de reforçamento diferencial e 

regras, estabelecidas pela orientadora e também por aqueles que revisaram os trabalhos de 

P04, podem ter favorecido o aperfeiçoamento do comportamento de delimitar problemas de 

pesquisa do participante. Uma vez que a orientadora e os revisores provavelmente não 

tiveram acesso ao comportamento de P04, mas apenas ao produto do seu comportamento (i.e., 

o objetivo escrito), é possível que os estímulos reforçadores e as regras tenham sido 

apresentados contingentemente a determinados elementos ou passagens do texto. 

Quanto à revisão bibliográfica, o participante relata: 
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Sim [aprendi], mas na pós a gente não tem daquela forma, não existe uma disciplina 

específica para, de como a gente deve fazer, então é meio que, meio que na marra a 

gente aprende, né? Então, a minha orientadora às vezes falava, “ah, procura esses 

determinados artigos e vai lendo mais sobre esse determinado assunto”, e tudo de 

uma forma mais assim informal, não existe uma disciplina específica para isso. 

Mas, claro, isso é importante para a gente, a gente sempre tem que estar fazendo 

uma revisão bibliográfica, e sempre tem que estar se atualizando, o que tem de novo 

sobre aquele assunto que a gente está estudando. Então, isso é sempre, a gente é 

sempre motivado a fazer isso, a sempre estar olhando a literatura, novos trabalhos 

que estão sendo publicados, né.  (P04) 

 

Sem acesso a contingências de ensino do comportamento de revisar a literatura, e 

frente a situações nas quais deveria sistematizar o conhecimento já disponível, é possível que 

o participante tenha tentado resolver esse problema por tentativa-e-erro. Conforme 

descreveria Skinner (1972) em outro contexto, o entrevistado, talvez, “possuía poucos 

comportamentos, se é que possuía algum, apropriados para estes ‘problemas’, mas algumas 

respostas eram reforçadas e, depois de algum tempo, um desempenho aceitável podia ser 

alcançado” (p. 83). Ou, como sumariza P04, “é meio que, meio que na marra a gente 

aprende, né?”. Esse relato sugere, em acréscimo, que P04 aprendeu a revisar a literatura sob 

contingências aversivas.  

No trecho, o participante também sinaliza que entrou em contato com instruções 

verbais emitidas por sua orientadora “‘ah, procura esses determinados artigos e vai lendo 

mais sobre esse determinado assunto’”. Essas instruções, no entanto, especificavam o que 

P04 deveria fazer e não como ele deveria fazer e sob controle de quais variáveis ele deveria 

fazer. O participante teria aprendido a como buscar e selecionar informações disponíveis na 

literatura durante a graduação e por meio de conversas com colegas de laboratório: 

 

tive ajuda na graduação, na iniciação científica, quando eu era um IC, eles 

ensinavam como buscar esses artigos, né, aonde buscar, tipo, quais são as, os sites 

para poder buscar esses artigos, e quais são as palavras-chave, né, que isso é muito 

importante. Se você não usar a palavra-chave certa, você vai penar bastante, você 

pode até achar artigos, mas talvez não seja os realmente, que possam contribuir, 

né? Então, tive um certo treinamento sim, mas é mais informal, né? No laboratório 

a gente vai perguntando, as pessoas falam “ah, procura dessa forma, vai nesse 

site”, mais nessa forma, né. (P04) 
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Os colegas de laboratório de P04 teriam exposto o participante a regras que 

especificavam ações mediante as quais ele poderia encontrar a literatura de interesse (“‘ah, 

procura dessa forma, vai nesse site’”). Na graduação, contingências associadas à Iniciação 

Científica também teriam favorecido o aprendizado de P04 em relação aos comportamentos 

de buscar e selecionar material bibliográfico. À semelhança de P01, atividades de iniciação à 

ciência desenvolvidas durante a graduação parecem ter, outrossim, contribuído com a 

formação científica de P04 e possibilitado o enfrentamento de algumas necessidades 

encontradas na pós-graduação (i.e., de fazer revisões bibliográficas). Os dados obtidos com o 

participante são, desse modo, congruentes com análises que descrevem os benefícios da 

Iniciação Científica para a adaptação e realização de tarefas na pós-graduação (FAVA-DE-

MORAES; FAVA, 2000; SILVA JUNIOR et al., 2014; PINHO, 2017). 

Concernente ao planejamento do método de uma pesquisa, o entrevistado declara: 

 

Sim [aprendi], mas foi tudo, assim, bem informal. É tudo meio que no boca a boca, 

né? Tipo, no laboratório, é mais, tipo, aluno e orientador, né? É mais, “ah”, vou, 

vou fazendo, vou escrevendo, porque a gente tem que escrever o projeto, né? Então, 

é aí onde vem as dúvidas de como tentar fazer o limiar da coisa, né. Então é mais 

nesse sentido. Mas do tipo em disciplina específica, a gente não tem disciplinas 

voltadas de como fazer essas coisas em específico. Então, muito dessas coisas são 

mais no informal, no boca a boca, professor e aluno. (P04) 

 

No excerto, o participante sugere que aprendeu a planejar o método de uma pesquisa 

por meio de contingências arranjadas por sua orientadora. Os dados coletados não permitem, 

no entanto, a descrição das relações comportamentais a que o participante se refere ao dizer 

que aprendeu no “no boca a boca, professor e aluno”. De todo modo, seria possível supor 

que, inicialmente, o participante foi exposto a situações em que teve que planejar o método de 

um estudo científico: “É mais, ‘ah’, vou, vou fazendo, vou escrevendo, porque a gente tem 

que escrever o projeto, né?” – o trecho sugere, inclusive, que o entrevistado aprendeu a 

planejar na medida em que planejava, enquanto redigia o projeto científico (i.e., aprendeu 

fazendo). A orientadora de P04 teria, na sequência, exposto o participante a contingências de 
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reforçamento diferencial ao reforçar diferencialmente elementos do produto do 

comportamental verbal do entrevistado (i.e., o projeto escrito). Sob essas condições, é 

possível que o comportamento de planejar o método de uma pesquisa de P04 tenha sido 

refinado – talvez seja a essas condições que o participante se refira no excerto (i.e., “no boca 

a boca, professor e aluno”). Com relação aos métodos já planejados, o entrevistado destaca: 

 

Todas [as metodologias] foram bem semelhantes, que eu não queria também fazer 

uma mudança muito radical, para não ter que penar muito, então, todas sempre 

mudando pouquinho, nada, tudo sempre na mesma área [...]. Então é sempre 

mudando algum detalhe, não uma mudança radical – que, às vezes, se for uma 

mudança muito abrupta, às vezes é difícil para conseguir uma bolsa, né, porque já 

querem alguém com experiência naquela determinada área. (P04) 

 

Na passagem, o entrevistado assevera que desenvolveu pesquisas com percursos 

metodológicos bastante similares; apenas detalhes diferenciavam os métodos adotados na 

dissertação de mestrado e na tese de doutorado. P04, similarmente a P01 e P03, não teve 

acesso a uma formação metodológica generalista, mas sim a uma formação que favoreceu um 

tipo de especialização metodológica. Ou seja, sob as contingências presentes em seu 

programa de pós-graduação, o entrevistado aprendeu a responder perguntas utilizando um 

caminho metodológico específico. O excerto sugere, inclusive, que o entrevistado definiu suas 

perguntas científicas sob controle do método previamente selecionado: “Todas [as 

metodologias] foram bem semelhantes, que eu não queria também fazer uma mudança muito 

radical” (P04). Ainda segundo os dados, a especialização metodológica descrita por P04 

também seria uma decorrência de contingências arranjadas pela própria agência de fomento 

do informante: “se for uma mudança muito abrupta, às vezes é difícil para conseguir uma 

bolsa” (P04). 

O entrevistado planejou até o momento apenas pesquisas experimentais e avalia a 

especialização em estudos dessa natureza “como positivo, que está muito bom”. Isso porque, 

 

Até onde eu, minha experiência que eu tenho, assim, se não tiver a parte teórica, dá 

para caminhar sozinho o conhecimento aprendido e, a divulgação desses dados sem 
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a parte teórica, isso seria mais uma questão de enriquecer e complementar. Mas, se 

não tiver, o dado por si só ele explica o fenômeno, é isso que eu quero dizer. (P04) 

 

A ausência de uma formação científico-metodológica ampla (BARATA, 2019) pode 

contribuir ou facilitar a formação de cientistas que endossam visões de ciência e de 

conhecimento científico já extensamente criticadas por membros da comunidade científica. 

No trecho, o participante parece recuperar uma dicotomia que é característica da ciência 

moderna: a dicotomia entre fatos e teorias (LAURENTI, 2014). À luz dessa perspectiva, os 

fatos “são os árbitros decisivos de disputas teóricas”, são considerados sólidos, imutáveis, 

puros (LAURENTI, 2014, p. 14). Os fatos corresponderiam à própria verdade em busca da 

qual a ciência está (i.e., “o dado por si só ele explica o fenômeno”). As teorias, por outro lado, 

não seriam essenciais e seriam apenas até certo ponto importantes (i.e., “o teórico seria mais 

para enriquecer e complementar, mais nesse sentido. Mas se não tiver, paciência né”). Sob 

essa ótica, as teorias seriam facilmente consideradas como a perfumaria do conhecimento 

científico (ver LAURENTI, 2012). Isso porque “as teorias, diferente dos fatos, são fluidas e 

mutáveis, pois são calcadas na interpretação de pesquisadores individuais” (LAURENTI, 

2014, p. 15). Se os fatos são imutáveis e atemporais, as teorias são datadas e geograficamente 

localizáveis.  

A dicotomia entre fatos e teorias, sobre a qual está assentada a própria noção de 

neutralidade científica, tem sido severamente criticada por estudiosos de disciplinas 

metacientíficas e também por autores de outras áreas (CUPANI, 1990; LAURENTI, 2014). 

Conforme Cupani (1990), “há tempo que os epistemólogos das mais diversas orientações têm 

mostrado que é ilusório conceber a Ciência como investigação que se serve de dados não 

interpretados” (p. 104). Os dados científicos, afirma o autor, não são verdades desveladas 

após o escrutínio da natureza, mas são produtos de uma determinada interpretação: 

“correspondem a questões, hipóteses e teorias em função das quais são procurados” 

(CUPANI, 1990, p. 104). Desse modo, ao invés de negar, é preciso explicitar como se dá a 
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participação e a influência das teorias no processo de delimitação dos fatos (LAURENTI, 

2014). 

Botomé e Kubo (2002) asseveram que o cientista e o professor de nível superior são 

multiplicadores do conhecimento e do ensino. Sem acesso a uma boa formação científico-

docente, o que será multiplicado pode não importar ou ser relevante para a ciência ou para a 

sociedade. Os dados sugerem que a formação científica recebida por P04 não permitiu que o 

participante identificasse os limites e as implicações de alocar em lados opostos os fatos e as 

teorias. Ou ainda, é possível que as contingências disponíveis na pós-graduação não tenham 

nem ao menos possibilitado o contato do entrevistado com as discussões científicas 

contemporâneas. Em vista desses aspectos, convém questionar: a manutenção de dicotomias 

típicas da ciência moderna, na atualidade, interessa a ciência? Qual o impacto da manutenção 

dessas dicotomias para a própria sobrevivência da cultura científica?  

Com relação à execução da pesquisa, os dados obtidos sugerem, em alguma medida, 

que P04 aprendeu a executar uma pesquisa conforme o planejado por meio de contingências 

arranjadas por sua orientadora (“‘E a minha orientadora queria, porque queria, por esse 

método, porque é um método novo, não tinha nada na literatura... ‘Ah, beleza, professora, 

vou tentar, né, mas... está difícil obter por este método’”) e pela agência de fomento da qual 

ele é beneficiário (“a gente tenta seguir nesse projeto o cronograma, que na FAPESP, 

dependendo do revisor, eles são bastante rigorosos, né?”). A aprendizagem de P04 em 

relação a esse comportamento parece ter se dado sob contingências aversivas, isto é, o 

entrevistado teria ficado sob controle das descrições metodológicas apresentadas no projeto 

para se esquivar ou fugir de condições aversivas que, do contrário, seriam apresentadas pela 

orientadora e por representantes da agência de fomento. A despeito de essa análise ser de 

certo modo procedente, é importante destacar que P04, ao ser questionado sobre se teria 
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aprendido a executar o método de uma investigação conforme o planejado, questionou com 

veemência o quanto isso caracterizaria o fazer o científico: 

 

Às vezes a gente tenta, mas, por exemplo, em ciência é bastante complicado, a gente 

tenta seguir, nesse projeto, o cronograma, que na FAPESP, dependendo do revisor, 

eles são bastante rigorosos, né? Mas é complicado na pesquisa, às vezes você bota 

lá que “ah, primeiro eu vou começar com a, aí terminar o a, vou começar o b e o 

c”, mas às vezes é complicado seguir de forma linear, às vezes, você faz aquilo e é 

muito imprevisível, aquilo pode dar errado, aí você tenta, tenta, tenta, o tempo vai 

passando, já era para estar fazendo o b, mas você não fez porque ainda está 

tentando fazer a primeira parte, então, é complicado, eu diria. Se for um projeto 

simples, algo que você propõe que já tem bastante estudo, às vezes dá para seguir à 

risca o cronograma, mas se for algo novo, às vezes é complicado. E às vezes você 

propõe uma coisa, e termina fazendo algo totalmente diferente, né, isso é bastante 

comum em ciência, né? Na Química em geral, acho que em Física, em ciência, né; 

que até porque como, até minha orientadora falou, aquilo é uma proposta, né, se vai 

dar certo ou não, não dá para saber. Você propõe aquilo, mas você vai fazendo, se 

der errado, a partir daquilo você toma um outro caminho, que pode dar resultados 

interessantes, mas o objetivo é totalmente, o objetivo final pode ser totalmente 

diferente do objetivo proposto inicialmente. Que até porque se, até porque não seria 

ciência propor uma coisa e no final chegar aquilo, eu não estou fazendo ciência, só 

estou, é meio como se fosse um trabalho técnico, só meio que, tipo, tem uma 

planilha, só ali marcando, “ah, eu fiz isso, isso, isso”. Isso não seria ciência. 

Ciência, ali você está meio que pisando em ovos, então, no projeto a gente propõe, 

propõe um objetivo, um cronograma, mas não necessariamente vai ser exatamente 

como está lá escrito. Às vezes pode ser, como também pode ser algo totalmente 

diferente. Experiência própria, o meu não foi exatamente o que está lá, mas [...] eu 

consegui obter dados interessantes, mas não foi exatamente o que estava escrito no 

projeto, né. (P04) 

 

Neste momento da avaliação comportamental, P04 não ficou sob controle da questão 

feita (i.e., “Durante o mestrado ou doutorado você aprendeu a executar a metodologia de uma 

pesquisa conforme o previamente planejado em protocolo ou em projeto?), mas sim sob 

controle dos eventos que ocorreram ao longo da pesquisa desenvolvida em seu doutorado. 

Desde que não conseguiu executar o planejamento proposto para a sua tese, o entrevistado 

pareceu questionar a própria validade da pergunta. Embora o planejamento metodológico 

possa sofrer alterações ou adaptações ao longo de uma investigação (GUAZI; VERDU; 

CORTEZ, 2020), como afirma o entrevistado, isso não torna opcional ou de menor 

importância a elaboração de projetos ou protocolos de pesquisa. O conhecimento científico é 

tipicamente produzido mediante o planejamento minucioso das estratégias e etapas por meio 
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das quais um dado problema científico será resolvido (CARRARA, 2014; LUNA, 2011; 

LUNA FILHO, 1998; VAN DER ZEE; REICH, 2018).  

Além disso, na contemporaneidade, a comunidade científica tem promovido ações 

com vistas a fortalecer a correspondência entre o que cientista diz que fará e o que ele de fato 

faz ao executar uma pesquisa (GUAZI; VERDU; CORTEZ, 2020; VAN DER ZEE; REICH, 

2018). O movimento denominado de Open Science, por exemplo, encoraja o preregistration 

(i.e., pré-registro), ação que envolve a publicação de protocolos e projetos de pesquisas 

detalhados antes de a investigação ser iniciada (VAN DER ZEE; REICH, 2018; YAMADA, 

2018). O preregistration garantiria uma maior transparência ao processo científico, uma vez 

que a comunidade científica teria melhores condições de “determinar [se e] como hipóteses e 

outros aspectos do delineamento da pesquisa mudaram no decorrer de um estudo” (VAN DER 

ZEE; REICH, 2018, p. 4). Esse registro também poderia contribuir com o enfraquecimento de 

práticas antiéticas como aquelas nas quais a hipótese de um estudo é delineada após a 

obtenção dos dados, o que possibilitaria “a fabricação retrospectiva de hipóteses favoráveis” 

(YAMADA, 2018, p. 1). O relato do participante, nesse sentido, parece ir na contramão de 

discussões mais contemporâneas a respeito da produção de conhecimento em ciência – o que 

pode, mais uma vez, indicar os limites da formação científica recebida pelo entrevistado. 

Quanto à redação de relatórios e relatos de pesquisa, P04 afirma: 

 

Diria que eu aprendi na marra, mas não teve uma disciplina para falar “olha, é 

desse jeito e tal”, foi tudo meio que na marra. Tipo, você escreve, manda para o 

orientador, ele vai corrigindo, e daí você vai aprendendo com os erros. Então, é 

meio que você vai aprendendo na medida em que vai errando – pelo menos comigo 

foi dessa forma, né. Tipo, fui escrevendo aí “não, faz desse jeito, faz assim”, daí eu 

fui aprendendo. Então, foi mais nos erros e acertos. (P04) 

 

O excerto sugere que o participante não foi ensinado a relatar pesquisas executadas, 

mas foi exposto a situações nas quais teve que fazê-lo. Inicialmente, P04 teria desenvolvido 

relatos de pesquisa por ensaio e erro. Na sequência, a orientadora do participante parece ter 

arranjado contingências de reforçamento diferencial (“manda para o orientador, ele vai 
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corrigindo”) e regras (“fui escrevendo aí “não, faz desse jeito, faz assim”, daí eu fui 

aprendendo”) que podem ter contribuído para que esse comportamento do entrevistado fosse 

refinado. No trecho, o participante também enfatiza que aprendeu com seus erros. Vale 

destacar que, com eles, P04 possivelmente aprendeu o que não fazer ao relatar uma pesquisa, 

mas dificilmente aprendeu, sob essas circunstâncias, o que fazer (e.g., SKINNER, 1972). Se a 

aprendizagem de comportamentos alternativos ocorreu, outras contingências podem ter sido 

arranjadas. Os dados sugerem, por exemplo, que a orientadora de P04 estabeleceu regras que 

especificavam o que fazer: “‘não, faz desse jeito, faz assim’”; o participante pode, então, ter 

aprendido comportamentos alternativos sob controle dessas instruções verbais. De todo modo, 

como lembra Skinner (1972), contingências de ensino eficazes favorecem o aprendizado do 

aluno sem a ocorrência de erros. A exposição do alunado a contingências de ensino do 

comportamento de relatar pesquisas poderia, dessa forma, diminuir o contato dos alunos com 

estímulos aversivos associados ao erro, além de tornar o aprendizado desse comportamento 

mais célere. 

Com relação à divulgação de descobertas científicas, o entrevistado declara: 

 

Então, aqui tem as atividades de extensão, né, mas, aí uma vez eu fui lá para 

mostrar os experimentos de uma forma mais lúdica, mas não existe um treinamento 

de como deve ser feito isso. Até porque isso é uma vez por ano só, que é essa 

atividade de extensão aqui da [IES], aí nem todo mundo vai, às vezes vai, um ano 

vai umas pessoas, outro ano vai outras. Aí a gente bola um experimento, em geral 

um experimento que envolve muito visual, né, mudança de cor, sai fumaça, algo do 

tipo, e tentar explicar de uma forma mais geral possível, sem entrar em termos 

muito científicos, né. Mas isso é muito pouco, é tipo uma vez por ano. A gente faz 

seminários, mas a gente é mais treinado para apresentar mesmo para, direcionado 

para uma comunidade científica, né. Então, se eu fosse realmente fazer isso para 

uma comunidade não científica, eu teria, acho, uma certa dificuldade na escolha 

dos termos para, de modo a não ficar perdido, confuso. (P04) 

 

No excerto, a atividade de extensão a que se refere o participante é a “Feira de 

Profissões” promovida anualmente pela IES do entrevistado e que tem como público-alvo 

alunos do ensino médio público. O participante cita a sua participação nesse evento como uma 

ocasião na qual divulgou informações em ciência. No entanto, em vista dos objetivos 
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tipicamente associados a Feira de Profissões (FONÇATTI et al., 2016), as atividades 

desenvolvidas por P04 nesse evento não podem ser adequadamente classificadas como 

atividades de divulgação científica (BUENO, 2010). Os dados coletados sugerem, 

adicionalmente, que o entrevistado não foi ensinado a divulgar descobertas científicas para o 

público externo. O participante teria aprendido, apenas, a fazer comunicação científica, isto é, 

a difundir informações em ciência para os próprios pares (“mas a gente é mais treinado para 

apresentar mesmo para, direcionado para uma comunidade científica, né”).  

Concernente à escrita científica, P04 relata que não teve acesso a atividades ou 

disciplinas a respeito dessa temática ao longo da pós-graduação: 

 

Não, até gostaria para poder melhorar, mas, não. O que eu aprendi de como 

escrever foi mais, também, na marra, né, tipo, nos erros e acertos. Que, na verdade, 

eu acho que essa é a melhor forma – tudo bem, nesses cursos a gente pode aprender 

algumas táticas, estratégias, mas você vai aprender mesmo, acho que é na prática, 

quando você realmente está escrevendo, e sente a coisa, aí você vai contornando. 

Então, ?(o pouco)? que eu sei foi mesmo na marra, escrevendo, mandando para a 

minha orientadora, corrigindo, e a partir disso eu fui percebendo que é melhor 

fazer assim, não daquele outro jeito. Foi mais dessa forma mesmo. (P04) 

 

De acordo com os dados, o informante também não entrou em contato com 

contingências de ensino do comportamento de escrever cientificamente. Os dados indicam 

que o participante desenvolveu, a princípio, a escrita científica por tentativa-e-erro e, 

posteriormente, foi exposto a contingências de reforçamento diferencial arranjadas por sua 

orientadora (“foi mesmo na marra, escrevendo, mandando para a minha orientadora, 

corrigindo”). O trecho sugere ainda a presença de estímulos aversivos nas contingências sob 

as quais P04 aprendeu a escrever cientificamente. O entrevistado afirma, inclusive, que 

escrever “no começo era como se fosse uma tortura, né”.  

Quanto à avaliação de trabalhos de terceiros, o entrevistado afirma que “Não 

[aprendi], isso aí a gente não ficou a cargo. Isso acho que é mais a galera do pós-doutorado, 

alunos não, alunos de pós-graduação não fazem isso” (P04). As informações coletadas 

sugerem que o participante não foi ensinado a avaliar estudos científicos de terceiros e não foi 
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exposto a situações nas quais teve que desempenhar avaliações dessa natureza. Segundo o 

entrevistado, em seu programa, revisões de trabalhos científicos são conduzidas apenas por 

alunos de pós-doutorado. O aprendizado desse comportamento ocorreria, portanto, sob 

contingências relacionadas ao estágio pós-doutoral. Isso não seria dizer, contudo, que os 

alunos de pós-doutorado são ensinados a revisar trabalhos científicos no PPG do informante. 

Presumivelmente, no estágio pós-doutoral, os alunos apenas seriam expostos a contingências 

nas quais teriam que atuar como revisores e, possivelmente, aprenderiam a revisar revisando. 

Vale notar ainda que, mais uma vez, o pós-doutoramento emerge no relato de P04 como uma 

etapa necessária da formação profissional do cientista, mesmo que ele não seja considerado 

como tal (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005; CALVOSA; REPOSSI; CASTRO, 2011; 

CASTRO; PORTO; KANNEBLEY JÚNIOR, 2013).   

Por fim, ao avaliar a formação científica recebida até o momento, P04 afirma que “eu 

não gosto de ficar me gabando, mas eu acho que foi boa. Modéstia parte, eu acho que eu tive 

sorte com os professores que eu tive, né, principalmente na graduação e na pós-graduação. 

Eu acho que deu para aprender bastante coisa desde a graduação”. Apesar de os resultados 

da avaliação comportamental evidenciarem limites e, de certo modo, deficiências na formação 

científica recebida por P04, o entrevistado avalia de forma bastante positiva a formação a que 

teve acesso. Considerando que os alunos de pós-graduação são expostos principalmente a 

contingências relacionadas ao fazer científico (e.g., BARATA, 2019; BASTOS et al., 2011; 

CORRÊA; RIBEIRO, 2013; CUNHA, 2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; JOAQUIM et 

al., 2011; LIMA; COSTA, 2017; MAGALHÃES et al., 2016), ainda que esse alunado não 

seja, em sentido estrito, ensinado a produzir ciência, o contato frequente com o fazer 

científico talvez seja suficiente para gerar relatos verbais elogiosos como o observado em 

relação a P04.  
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5.1.5 Participante 05  

 

A Participante 05 (P05), do sexo feminino, tinha à época 27 anos e cursava o sétimo 

semestre do curso de doutorado em Física. A entrevista foi realizada no dia 15 de maio de 

2020 e durou 2h25min. 

5.1.5.1 Formação docente: avaliação comportamental 

 

Ao longo da pós-graduação, a participante foi exposta a contingências formativas em 

docência em duas disciplinas optativas e durante dois semestres nos quais participou de um 

programa de monitoria46 da IES. Uma das disciplinas cursadas pela entrevistada refere-se à 

etapa de preparação pedagógica do PAE. Essa disciplina se caracterizou, segundo relato da 

participante, como um “conjunto de conferências” (WILLE, 2018, p. 34): “Eu acho que são 

cinco aulas, que são dadas uma vez por mês, de duas horas [...] e no final você tem que fazer 

uma avaliação que é bem tranquila, é uma, você escrever uma autobiografia e refletir sobre”. 

Ainda que no PAE a realização do estágio supervisionado em docência esteja condicionada ao 

cumprimento da etapa de preparação pedagógica (ASSUNÇÃO, 2013; WILLE, 2018), a 

entrevistada esclarece que participar da preparação pedagógica não torna a realização do 

estágio uma obrigatoriedade. No PPG P05, a participação nas duas etapas do PAE é 

obrigatória apenas para bolsistas do Programa de Demanda Social (ASSUNÇÃO, 2013; 

TEODORO et al., 2011; WILLE, 2018).  

A segunda disciplina cursada por P05 foi ofertada na modalidade à distância pela IES 

da entrevistada e também “parecia mais várias palestrinhas do que um curso” (P05). Como 

mencionado, a formação de professores de nível superior não pode se resumir a exposição do 

aluno a informações e instruções verbais (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). Uma formação 

                                                           
46 Embora a participante não tenha, claramente, identificado o programa de monitoria do qual participou, a 

descrição do programa feita por P05 é compatível com o Programa de Monitoria Bolsista (ver 

http://portal.if.usp.br/cg/pt-br/monitoria-bolsista-0).  

http://portal.if.usp.br/cg/pt-br/monitoria-bolsista-0
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docente efetiva deve possibilitar a “transformação do conhecimento em capacidade de atuar”, 

isto é, deve assegurar que, ao final do processo de ensino, o aprendiz-professor seja capaz de 

atuar coerentemente com o conhecimento a que teve acesso (BOTOMÉ; KUBO, 2002, p. 8). 

No primeiro semestre em que participou do programa de monitoria, P05 estava no 

segundo ano do curso de mestrado e, mesmo sendo monitora, atuou como a professora 

responsável pela disciplina: “é como se eu fizesse parte do corpo docente” (P05). A 

entrevistada comenta que, pelas normas da instituição, os monitores não deveriam ou 

poderiam substituir o professor titular no comando e condução da disciplina, mas isso 

frequentemente ocorria em seu instituto. Como monitora-professora, P05 fazia “quase tudo”: 

 

É uma disciplina coordenada, então, todos os professores, todo mundo, todas as 

turmas, estão sempre na mesma aula, né, toda semana. Então todo mundo faz o 

mesmo experimento, faz a mesma prova, as mesmas atividades, é tudo bem 

quadradinho, digamos. Aí, de resto, era tudo. Eu que dava aula, preparava, os 

professores passavam – os professores que são responsáveis mesmo pela disciplina 

– eles passavam um slide base, digamos, aí eu dava algumas mudadinhas, aí eu 

dava uma aula teórica que – ah, essa disciplina de laboratório são quatro horas 

seguidas, uma vez por semana. Então, a primeira hora, mais ou menos, era a 

apresentação do que a gente ia fazer no laboratório, quais eram os conceitos, o 

powerpoint, e aí depois o aluno fazia o experimento, com auxílio de uma guia, como 

se fosse um roteirinho de laboratório; eles tinham que fazer um relatório em dupla, 

entregar na semana seguinte, e eu corrigia os relatórios e eu colocava as notas no 

sistema (a participante ri brevemente); e eu corrigia as provas, depois quando eles 

faziam as provas – ?(enfim)?, praticamente a mesma responsabilidade que um 

professor teria numa disciplina coordenada. (P05) 

 

Conforme Fischer (2006), Joaquim et al. (2011), Bastos et al. (2011), Joaquim, Boas e 

Carrieri (2013) e Lourenço, Lima e Narciso (2016), com frequência, os programas de pós-

graduação desenvolvem atividades de formação em docência simplesmente colocando seus 

alunos no lugar dos professores das disciplinas de graduação – e “sem o adequado 

acompanhamento e orientação” desses alunos (BASTOS et al., 2011, p. 1158). Condição 

também observada e descrita pela participante “é, assim, na teoria tinha supervisão, mas na 

prática acho que ninguém nunca, nenhum professor veio olhar que que eu, como estava 

fazendo, pelo menos comigo, não” (P05). Sem acesso a contingência de ensino do fazer 

docente, o aluno ‘promovido’ a professor não está sendo ensinado a planejar e conduzir o 
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processo de ensino; ele está tão somente “exercendo a docência em caráter precário” 

(FISCHER, 2006, p. 195). Os resultados desse exercício em caráter precário do magistério 

podem ser danosos tanto para o aprendiz de professor quanto para os alunos da disciplina: 

“para ‘o professor estagiário’ a experiência pode representar desgaste pessoal e profissional 

sem precedentes47, e para os estudantes, uma perda de tempo irrecuperável” (LOURENÇO; 

LIMA; NARCISO, 2016, p. 709). 

Ainda que não tenha sido exposta a contingências de ensino do fazer docente, ter 

atuado como professora-monitora ao longo desse semestre foi, para a entrevistada, “uma 

experiência muito boa, de verdade” (P05). Ao identificar aspectos positivos dessa atuação, 

P05 destaca especialmente a relação estabelecida com os alunos:  

 

De estar ali, de poder trocar experiência com eles, de poder eu mesma arrumar a 

minha aula, por mais, também, que ela esteja já pré-preparada e tal, de colocar 

mesmo no lugar de professora de ensino superior. E também ver como os alunos 

evoluíam, ver como eles tinham, às vezes tinham dificuldades, às vezes não, o que 

que eles gostavam de fazer, sabe? Às vezes era legal conversar – quando eles 

tinham tempo, né – sobre o curso deles, que que eles estavam achando, então foi, 

assim, uma experiência muito boa mesmo. (P05) 

 

Ao comportar-se de forma socialmente habilidosa na interação com o alunado, o 

professor favorece o aprendizado em sala de aula (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). 

Para Henklain, Carmo e Haydu (2018), habilidades sociais, como as habilidades sociais de 

comunicação e de manejar conflitos interpessoais, são também comportamentos que 

caracterizam o fazer docente – assim, são comportamentos que também devem ser ensinados 

e aprendidos no decorrer da formação docente de nível superior. Embora comportamentos 

socialmente habilidosos não tenham sido contemplados nesta avaliação comportamental, o 

relato de P05 sugere que a relação estabelecida com os alunos produziu estímulos 

reforçadores positivos tanto para a entrevistada como para os estudantes: “e também era legal 

                                                           
47 O relato de P03 é, nesse caso, emblemático. O leitor deve se lembrar que a doutoranda em Biociências e 

Biotecnologia Aplicadas à Farmácia afirmou, por exemplo, que “depois do estágio docência, que eu tive contato 

com os alunos, eu me senti um pouco frustrada – porque o meu melhor, eu não achei que o meu melhor foi 

suficiente, sabe? Então, eu já estou começando a rever os meus conceitos, se eu puder não trabalhar como 

professora, infelizmente, eu vou optar por não ser professora” (P03). 
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você ver os alunos, você sentir que os alunos estavam felizes por estar lá, sabe, que aquilo 

não era tão, uma coisa chata, porque, meu, sexta-feira, oito da manhã, sabe?” (P05). 

Importa notar que, embora P05 fosse a professora-monitora responsável pela 

disciplina em uma determinada turma, a entrevistada não participou, propriamente, do 

planejamento do processo de ensino. Segundo P05, “estava tudo já bem planejadinho, bem 

prontinho” em relação à disciplina, de modo que sua atuação se restringiu a executar em sala 

de aula as estratégias de ensino já planejadas. A participante recebia, por exemplo, os slides a 

serem apresentados em cada aula e, então, realizava modificações pontuais “em geral, eu 

sempre arrumava tudo porque era slide assim, sabe aqueles slides Comic Sans, fundo azul, 

letra amarela, aí eu ‘ai’ (a participante ri brevemente). Eu deixava formatado tudo bonitinho, 

às vezes dava alguns exemplos a mais”. Nas provas aplicadas na disciplina, “já tinha um peso 

certo para cada questão. ‘Ah se você, se o aluno fizer tal coisa, considera meio, se o aluno 

fizer tal coisa, considera tudo errado’”. Assim, se a participante aprendeu fazendo 

(SKINNER, 1972) o exercício do magistério superior, esse aprendizado não abrange, por 

exemplo, os comportamentos de identificar os objetivos da disciplina e de planejar as 

estratégias de ensino, já que os objetivos e as estratégias da disciplina já estavam definidos 

previamente.    

No segundo semestre em que P05 participou do programa de monitoria, no entanto, 

“aí foi monitoria mesmo”. A entrevistada já estava no doutorado e as atividades desenvolvidas 

eram de apoio e de auxílio aos professores da disciplina: “tinha os professores responsáveis 

pela disciplina, eles davam a aula, e eu e o outro monitor a gente corrigia as tarefas [...]. 

Então, eu e o outro monitor corrigimos, a gente também tirava dúvida, auxiliava os alunos, 

então era mais o papel de monitor do que de professor mesmo” (P05). 

A Tabela 14 sumariza os resultados obtidos com P05 na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o fazer docente. 
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Tabela 14 – Resultados obtidos com a Participante 05 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos ao 

fazer docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os 

objetivos gerais e específicos de 

uma disciplina 

Sim Etapa de preparação 

pedagógica do PAE 

(optativa); licenciatura  

Imitação 

(antimodelo) 

Planejar metodologias de ensino Sim Etapa de preparação 

pedagógica do PAE 

(optativa) 

Regras 

Executar as metodologias de 

ensino planejadas 

Sim Monitoria (optativa) Aprender fazendo 

Avaliar as próprias estratégias de 

ensino 

Sim Etapa de preparação 

pedagógica do PAE 

(optativa) 

Regras 

Corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Orientar alunos Não*  Não se aplica Não se aplica 

* Declaração de aprendizagem inferida. 

 

Considerando os seis comportamentos avaliados, a entrevistada afirma ter aprendido 

ao menos quatro: a identificar os objetivos da disciplina, a planejar estratégias de ensino, a 

executar as estratégias planejadas e a avaliar as metodologias de ensino. A participante é 

licenciada, e ao longo da entrevista, identificou em alguns momentos a licenciatura como um 

dos contextos nos quais aprendeu comportamentos básicos do fazer docente (e.g., “como fiz 

licenciatura, tipo, já tinha uma certa noção que não dava para dar aula sem conhecer o 

público-alvo”). Conforme Pimenta e Anastasiou (2014), “ainda que direcionado a outra faixa 

etária de alunos, com objetivos de formação diferenciados da formação profissional 

universitária” (p. 105), o curso de licenciatura pode contribuir para a formação docente de 

nível superior – o que também é observado no relato de P05.  

Quanto à identificação dos objetivos de uma disciplina, a entrevistada destaca que no 

semestre em que foi monitora-professora, 

 

eu consegui colocar em prática, porque tinha lá o plano de aula, já estava lá 

bonitinho quais eram os objetivos gerais, o objetivo dessa aula, o que o aluno tinha 

que aprender nessa aula. Mas eu poder dar, digamos, pitaco nisso, não. Digamos, 

já veio pronto para mim, eu poder ter desenvolvido o que eu, [P05], acharia que ele 

tinha que fazer naquela aula tal, não. (P05) 
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Uma vez que já estavam definidos, P05 não teve que identificar e selecionar os 

objetivos da disciplina que ministrou, mas apenas executá-los. A participante afirma que, até 

o momento, não pode “decidir assim, digamos, do zero tudo o que podia ser feito naquela 

semana ou durante” uma disciplina de nível superior – dados que indicam a fragilidade da 

formação docente a que P05 foi exposta.  

Para Skinner (1974), o relato de um comportamento futuro não se trata de uma 

descrição do próprio comportamento, isso porque o comportamento que pode vir a ocorrer 

ainda não ocorreu. Ao invés disso, o relato de um comportamento futuro pode ser o relato de 

uma tendência a comportar-se de determinada forma quando certas condições estiverem 

presentes (SKINNER, 1974). A entrevistada assevera que, no futuro, ao planejar uma 

disciplina “provavelmente eu ia abrir um arquivo do Word, e ficar encarando ele até eu 

conseguir fazer um cronograma meio básico, para eu saber já o que que ia ter cada semana” 

(P05). Com base na análise do excerto, é possível questionar o alcance do aprendizado de P05 

em relação aos comportamentos de delimitar objetivos e de planejar contingências de ensino. 

Botomé e Kubo (2002) ressaltam que a proposição de objetivos de ensino de nível superior 

deve estar sob controle daquilo que o egresso deverá ser capaz de fazer na sua vida 

profissional. O relato da entrevistada, contrariamente, parece sugerir que o planejamento de 

uma disciplina seria, sobretudo, o resultado de algum tipo de epifania, que viria a ocorrer após 

encarar um arquivo do Word. 

A participante acrescenta, em relação à identificação dos objetivos de uma disciplina, 

a descrição de alguns elementos da sua história de vida como aluna e destaca a influência 

desses elementos em seu fazer docente: 

 

É, tem um professor lá que acha que “evasão é solução”, é esse o nível [...]. Então, 

assim, problema com professor e com disciplina que, assim, cobra muito além, que 

todo mundo bomba, e professor põe culpa em todos os alunos; de média dois de 

uma disciplina que é até dez e, enfim, então lá é meio que terrorismo acadêmico. Eu 

acho, assim, bem, bem horrível mesmo. Então, eu acabo tendo que não só me guiar 

pelas, digamos, experiência teóricas que eu tive, né, do Vygotsky, de saber ver o, ou 

do Piaget, de ver o desenvolvimento da criança, do aluno blá blá, eu acabo tendo 
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que me fiar também na minha experiência como aluna da graduação. Porque se eu 

for, se eu não pensar nisso, eu fico com medo de cair nesse lugar comum que os 

outros professores de lá são; de acabar cobrando uma coisa absurda ou, assim, que 

não dá para imaginar, dos alunos. (P05) 

 

Com base nas contingências a que foi exposta na graduação, P05 parece ter derivado 

autorregras que especificam um fazer docente que é antimodelo (DERDYK; GROBERMAN, 

2004) do fazer docente de seus professores; P05 afirma, por exemplo, que “você passa a pós-

graduação inteira pensando ‘eu não vou me tornar essa pessoa’, sabe, ‘eu não quero ser, 

tipo, esse professor carrasco, vou fazer a coisa certinha’” (P05). No trecho, a participante 

sinaliza que precisa se “fiar também na minha experiência como aluna da graduação” para 

diminuir a probabilidade de imitar determinados comportamentos de seus professores, o que 

não seria assegurado apenas pela formação docente a que teve acesso. As contingências 

formativas em docência a que P05 foi exposta parecem, nesse sentido, não ter favorecido o 

aprendizado de comportamentos alternativos àqueles apresentados por seus professores em 

sala de aula. 

O trecho também evidencia o emprego indiscriminado de controle aversivo pelos 

professores da entrevistada (i.e., “então lá é meio que terrorismo acadêmico” – P05). 

Conquanto seja comum, o uso de controle aversivo no contexto educacional deve ser evitado; 

do contrário, a eficácia do ensino pode ser seriamente comprometida (HENKLAIN; CARMO, 

2013; HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018; SKINNER, 1972). Sob condições aversivas, 

são especialmente instalados e mantidos comportamentos de fuga e esquiva: ou o aluno passa 

a estudar apenas para fugir (ou se esquivar) dos estímulos aversivos presentes ou o aluno 

passa a se esquivar ou fugir das próprias situações de ensino (HENKLAIN; CARMO, 2013; 

HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018; SKINNER, 1972). Como lembram Henklain, Carmo 

e Haydu (2018), as práticas de controle aversivo contribuem com a evasão escolar em todos 

os níveis educacionais. Se a docência é definida pelo ensinar e se o “ensinar é o nome da 

relação entre o que um professor faz e a aprendizagem de um aluno” (KUBO; BOTOMÉ, 
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2001, p. 5), quando as ações de um professor produzem evasão escolar, o que esse 

profissional faz não se caracteriza como magistério. Quando o professor de P05 afirma que 

“evasão é solução”, ele está, no limite, negando que é professor. 

Sobre o planejamento de metodologias de ensino, a entrevistada afirma: 

 

Sim [aprendi], na disciplina do PAE. Mas, assim, como são – só acrescentando – 

como são poucas aulas, são só cinco aulas, assim, é bem en passant que a gente vai 

vendo as pedagogias, as diferentes metodologias, tipos de aula, porque são, no final 

das contas, 10 ou 12 horas, só, de carga horária. Mas, assim, tecnicamente a gente 

viu. (P05) 

 

O excerto expõe as deficiências da formação docente a que P05 teve acesso. Segundo 

relata a entrevistada, ela teria aprendido a planejar estratégias de ensino por meio de regras. 

Na primeira etapa do PAE, com carga horária de “10 ou 12 horas”, a respondente foi exposta 

a um conjunto de informações a respeito da docência de nível de superior; entre as 

informações apresentadas estavam “diferentes metodologias”. Botomé (1999) alerta, no 

entanto, que ensinar “não se trata de desenvolver apenas um repertório verbal” no aluno (p. 

102). Ainda que a informante, após essa disciplina, seja capaz de descrever algumas 

metodologias de ensino, o mero contato com informações não assegura que ela será capaz de 

“transformar, quando for necessário, esse conhecimento em atuação” (BOTOMÉ; KUBO, 

2002, p. 7). A entrevistada reitera, ainda, que até o momento não teve a oportunidade de 

planejar metodologias de ensino de nível superior, isso porque, quando atuou como 

professora-monitora e monitora, o planejamento do processo de ensino “sempre veio pronto” 

(P05).  

Quanto à execução das estratégias de ensino, a participante assevera que aprendeu esse 

comportamento durante os dois semestres nos quais participou do programa de monitoria e 

acrescenta: “Então, eu acho que se a pessoa não quis dar monitoria em nenhum momento da 

vida, ou não foi obrigada a, porque não era da Capes, não faz isso. Em nenhum momento vai 

colocar em prática, na prática mesmo, o que foi visto” (P05). Esses dados sugerem, em 
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conjunto com as informações já discutidas, que P05 aprendeu a executar as estratégias de 

ensino na medida em que as executava, isto é, aprendeu fazendo (SKINNER, 1972). No 

trecho, a entrevistada também denuncia que o aprendizado da execução das metodologias de 

ensino é, em seu programa, optativo. Como mencionado, a despeito de o diploma de 

doutoramento conferir a quem o possui o privilégio de exercer o magistério superior 

(CUNHA, 1974), a formação docente é frequentemente tratada como uma opção formativa 

nos cursos stricto sensu. 

Com relação à avaliação das estratégias de ensino, a entrevistada relata que “na 

disciplina do PAE a gente viu um pouco sobre avaliação e eu acho que é mais isso mesmo; 

porque a gente vê as coisas muito, assim, por cima nessa disciplina, por ela ter uma carga 

horária tão baixa, né” (P05). De acordo com a passagem, P05 teria aprendido a avaliar o 

processo de ensino por meio de regras (instruções verbais), as quais teriam sido emitidas 

durante a etapa de preparação pedagógica do PAE. O excerto faz, ainda, nova referência às 

fragilidades da formação docente recebida por P05: se o aprendiz de professor não aprende a 

avaliar as metodologias que empregou em sala de aula, a própria efetividade do ensino pode 

ser comprometida. Consoante ao discutido, a avaliação das estratégias de ensino é 

fundamental para avaliar se houve aprendizado e o grau de aprendizagem dos alunos; somente 

com a identificação das eventuais falhas é possível revisar e corrigir o processo de ensino 

(MATHEUS; PEREIRA, 2019). 

Sobre a correção de eventuais falhas identificadas nas estratégias de ensino, a 

participante afirma que “Olha, acho que esse [comportamento] não. Assim, aprender a mais 

ativamente ver onde eu errei, onde que eu podia melhorar, não” (P05). Quanto à orientação 

de alunos, a entrevistada relata que: 

 

É, também, assim, depende. Num contexto mais teórico, não. [...]. Assim, na vida, na 

prática, a gente acaba aprendendo, porque a gente sempre acaba, não 

supervisionando no sentido mais oficial da palavra, a gente sempre acaba ajudando 

Iniciação Científica, o mestrando, quando você está no doutorado, ou mesmo seu 
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colega, então, você acaba tendo noções na prática. Mas, assim, algo mais reflexivo, 

algo mais teórico, não. (P05) 

 

No trecho, a participante parece caracterizar a orientação acadêmica mais como uma 

tarefa de ajuda (e.g., “a gente sempre acaba ajudando Iniciação Científica”) do que como 

uma atividade de ensino (MASSI; GIORDAN, 2017; MCCALLIN; NAYAR, 2012). 

Aproximar a orientação de uma tarefa de ajuda pode facilitar o encobrimento de elementos do 

processo de ensino que está sob responsabilidade do orientador. A orientação acadêmica é 

“uma tarefa especializada do trabalho docente” e tem papel crucial na formação do aluno de 

pós-graduação (COSTA; SOUSA; SILVA, 2014, p. 829). Arranjar contingências sob as quais 

os orientandos devem aprender o fazer científico não é ajudar o aluno a desenvolver 

comportamentos específicos, é, ao contrário, planejar e conduzir parte do processo de ensino 

que permitirá que esse aluno atue como cientista profissional. No excerto, a entrevistada 

sinaliza ainda que aprendeu fazendo a orientar (e.g., “na vida, na prática, a gente acaba 

aprendendo”). Até o momento, no entanto, a atuação da participante como orientadora foi 

apenas pontual; quando convidada a descrever o que fez quando orientou, P05 relata: 

 

Ah, às vezes a pessoa vem pedir ajuda ou “ai, não estou, não sei o que fazer aqui” 

ou, também, às vezes você mesmo percebe que a pessoa está perdida e você vai lá e 

dá um toque para ela, tipo, “ó, eu acho que você tinha que ir adiantando esse 

experimento, que se não você vai ficar atrasado”, “ai, eu acho que esse 

experimento está errado”, quer dizer, “está indo para o lugar errado”. Então, 

assim, coisa mais de conselho, digamos, do que eu sentar, como se fosse 

orientadora, né, “vamos discutir o seu cronograma, vamos...”, mas coisas assim de, 

informal, de você conversar com o seu colega de grupo. (P05) 

 

A participante tipifica, no trecho, sua atuação de orientadora como uma “coisa mais de 

conselho” (P05). Segundo Skinner (1969), “quando as máximas, regras e leis forem 

conselhos, o comportamento governado é reforçado por consequências que poderiam ter 

modelado o mesmo comportamento diretamente, na ausência de máximas, regras e leis” (p. 

39). As regras do tipo conselho não são, portanto, acompanhadas por contingências adicionais 

especialmente arranjadas para assegurar que o ouvinte siga a regra emitida (SKINNER, 
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1969). Desde que sua atuação como orientadora era pontual e não institucionalizada, a 

entrevistada tinha acesso limitado a estímulos que poderiam ser apresentados ou retirados de 

forma contingente ao seguimento da regra pelo ouvinte-orientando – assim, as regras emitidas 

por P05 no contexto de orientação poderiam ser tipificadas como conselhos (e.g., “ó, eu acho 

que você tinha que ir adiantando esse experimento, que se não você vai ficar atrasado”).  

Por fim, ao avaliar a formação docente que recebeu no âmbito da pós-graduação, P05 

assevera: 

 

eu acho que tinha que ser uma ênfase maior. Por exemplo, essa disciplina do PAE, 

meu, a gente está vendo todos os temas de pedagogia, todos os temas de 

metodologia de ensino, de psicologia da educação em cinco aulas, sabe? É óbvio 

que você vai, praticamente, só saber “o nome da coisa é tal coisa”, sabe? É muito 

en passant. Eu tive a sorte de ter feito licenciatura antes, mas a maioria dos meus 

colegas, não. Então, como é que fica para eles, sabe? Eles vão ter só essa formação 

de dez horas em pedagogia, sabe, tipo, não vai formar um professor em dez horas 

de pedagogia. Então, eu acho que devia ter alguma coisa muito mais, uma ênfase 

muito maior em docência na pós [...]. (P05) 

 

A participante mais uma vez destaca que a formação em docência que recebeu ao 

longo do mestrado e do doutorado foi insuficiente e deficitária – à semelhança do observado 

em relação a P01, P02 e P0348 e também na literatura (e.g., BARATA, 2019; CORRÊA; 

RIBEIRO, 2013; CUNHA, 2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020). A formação docente 

recebida por P05 poderia ser caracterizada, nesse sentido, como uma semiformação e não 

como uma formação profissional propriamente dita (JOAQUIM; BOAS; CARRIERI, 2013). 

5.1.5.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

A entrevistada afirma que, no decorrer do mestrado e doutorado, não teve acesso a 

quaisquer atividades ou disciplinas relacionadas ao fazer científico: 

 

O máximo que eu tive foi que algumas disciplinas tinham, você tinha que escrever 

relatório, ou tinha que fazer, tipo, um artigo, alguma coisa mais próxima de um 

artigo. [...]. É quase tudo matéria teórica, continha, prova, e as poucas matérias que 

dão um pouco mais de liberdade, que parecem mais um pouco com o fazer 

                                                           
48 No caso de P04, o participante não teve acesso a contingências formativas em docência ao longo da pós-

graduação, isto é, a sua formação não foi apenas deficitária, mas sim inexistente.  
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científico, são as experimentais de laboratório. Porque você vai fazer relatório, às 

vezes você pode pegar um tema que é mais próximo da sua pesquisa e fazer um 

experimento com aquilo – que se aproxima mais do que você está falando, mas, de 

resto, é fazer continha, lousa, exercício, prova. (P05) 

 

Nas disciplinas e atividades frequentadas durante a pós-graduação, P05 não foi 

exposta a contingências de ensino do fazer científico; no máximo, ela teve acesso a situações 

nas quais teve que produzir “alguma coisa mais próxima de um artigo”. Para a entrevistada, 

as disciplinas cursadas durante o mestrado e doutorado poderiam ser consideradas meras 

continuações das disciplinas da graduação. Como discutido, graduação e a pós-graduação têm 

objetivos formativos diversos e seus currículos devem ser concebidos de modo a atender essas 

particularidades. Transferir para as disciplinas da pós-graduação características que são 

próprias das disciplinas de graduação (e.g., o enfoque nos produtos científicos) pode 

comprometer a consecução dos objetivos dos cursos stricto sensu (BOTOMÉ, 1999).  

A Tabela 15 sumariza os resultados obtidos com P05 na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico. 

 
Tabela 15 – Resultados obtidos com a Participante 05 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim Relação com o orientador; 

revisão por pares; redação de 

relatos científicos 

Duplicação do produto; 

tentativa-e-erro; regras; 

reforçamento diferencial 

Fazer revisão bibliográfica Sim* Redação de textos científicos; 

relação com o orientador; 

revisão por pares 

Aprender fazendo; regras; 

reforçamento diferencial 

Planejar o método de uma 

pesquisa 

Sim Não identificado Aprender fazendo 

Executar o método de uma 

pesquisa 

Sim* Não identificado Aprender fazendo 

Redigir relatórios ou 

relatos de pesquisa 

Sim Disciplina do ensino médio; 

disciplina da pós-graduação 

Regras; reforçamento 

diferencial 

Divulgar descobertas 

científicas (público 

externo) 

Sim Não identificado Descobrir sozinho(a) 

Escrever cientificamente Sim Curso de curta duração 

ofertado pelo PPG  

Regras  

Avaliar trabalhos 

científicos de terceiros 

Não Não se aplica Não se aplica 

* Declaração de aprendizagem inferida. 
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Como é possível observar na Tabela 15, a respondente afirma que aprendeu sete dos 

oito comportamentos contemplados na avaliação comportamental: os comportamentos de 

delimitar objetivos, de fazer revisão bibliográfica, de planejar e de executar o método de uma 

pesquisa, de relatar estudos científicos, de divulgar descobertas científicas e de escrever 

cientificamente. Quanto à delimitação de objetivos científicos, a entrevistada afirma: 

 

É, assim, sim, mas indo mais pelo que eu vi na prática, não que tenha alguma 

disciplina, assim, me ensinado a ver, assim, eu nem tive disciplina, aliás nem tive 

isso na licenciatura também, que eu acho, o pessoal de humanas tem, geralmente, 

como fazer projeto, né, como fazer – a gente não tem. (P05) 

 

O trecho sugere que P05 aprendeu a definir os objetivos de uma pesquisa por meio de 

processos imitativos; mais especificamente, por meio do processo de duplicação do produto. 

Isto é, ao entrar em contato com objetivos científicos já delimitados por terceiros, a 

entrevistada teria aprendido a fazê-lo duplicando aquilo que seria o produto do 

comportamento de outros cientistas. Cabe destacar que, no contexto científico, a duplicação 

do produto pode configurar, em alguns casos, plágio (FAPESP, 2014). Nesse sentido, para 

além das limitações já citadas, a aprendizagem do fazer científico por meio da duplicação do 

produto também oferece riscos; seria factível, por exemplo, a duplicação de apenas alguns dos 

elementos do texto científico que está atuando como modelo (e.g., a estrutura e os verbos 

utilizados).  

Ainda no excerto, a informante assevera que não teve, ao longo da graduação e da pós-

graduação, disciplinas de metodologia científica. Segundo P05: 

 

Então, em geral, na Física – tipo, de novo, quando falo na Física, é no 

Instituto de Física – é muito, muito raro o aluno escrever o próprio projeto 

de pesquisa. Em geral, é o orientador que já tem alguma coisa na gaveta, 

digamos, pronta, aí você, no máximo, pode, né, dar uma mudada e tal, mas o 

esqueleto do projeto é o orientador que tem. (P05) 

 

A redação dos projetos de pesquisa desenvolvidos por P05 durante a pós-graduação 

não ficou sob responsabilidade da participante; de modo geral, ou o projeto já estava redigido 
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ou foi redigido em função do ingresso da entrevistada no curso stricto sensu. Quanto ao 

mestrado, a participante relata: 

 

Então estava lá, pronto [o projeto], ela  [a orientadora] só fez uma ou outra 

modificação, passou para eu dar uma olhada, se eu entendia mais ou menos como 

que estava acontecendo, se eu mudava alguma coisa; mas alguma coisa mais 

estética, digamos, ver se estava tudo escrito, assim, de um jeito que dava para 

entender, mudar a formatação, mas nada de assim, de eu poder falar, tipo, “olha, 

acho que era legal fazer tal, tal coisa”. (P05) 

 

Já no doutorado, a entrevistada comenta que “eu precisava de alguma coisa para 

ontem, aí o meu atual orientador já tinha uma ideia do que dava para fazer. Ele falou ‘ah, 

você gosta mais ou menos disso?’, eu ‘gosto’, ‘ah, então, mando para você amanhã um 

projeto, você dá uma limpada nele, e a gente submete [no PPG]’” (P05). Como aprendiz de 

cientista, P05 atuou apenas como executora de projetos concebidos e planejados por seus 

orientadores. A formação científica recebida pela informante pode ser caracterizada, desse 

modo, como uma formação eminentemente técnica e centrada na reprodução e execução de 

pesquisas. Em conjunto, os dados obtidos evidenciam os efeitos de se eleger a pós-graduação 

stricto sensu como lócus da produção científica. A respondente continua:  

 

Então, em geral, é o orientador mais que, digamos, dita as coisas. A gente 

acaba aprendendo mais – sabe que nem macaquinho, sabe? Macaquinho vê, 

macaquinho faz? Então, aquela coisa bem não estruturada, bem “aprendi 

fazendo”? É tipo isso, a gente não tem nenhuma disciplina, nenhuma coisa, 

assim, mais, mais fundamentada de como fazer um projeto, como definir 

melhor sua pesquisa, de metodologia, não tem. (P05) 

 

As informações coletadas sugerem, mais uma vez, que P05 não foi exposta a 

contingências de ensino do fazer científico. De acordo com a participante, em seu programa, o 

aprendizado do fazer ciência se daria por meio de processos imitativos. Cumpre sublinhar 

que, eventualmente, a imitação emerge na literatura como uma importante estratégia de 

aprendizagem do fazer científico (e.g., ANAYA-REIG; ROMO, 2017). No entanto, em vistas 

das limitações já discutidas, não é suficiente expor mestrandos e doutorandos a modelos 

potencialmente imitáveis: contingências de ensino devem ser arranjadas e o aluno deve ser 
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acompanhado e apoiado por um orientador (BOTOMÉ, 1999; MAHONEY, 2003). No trecho, 

P05 também afirma que aprendeu a produzir ciência produzindo ciência. Todavia, uma vez 

que a entrevistada não foi exposta a situações nas quais ela deveria, por exemplo, delimitar os 

objetivos e o percurso metodológico de uma investigação, como P05 aprendeu fazendo se ela 

não fez?  

Ainda com relação à definição das perguntas científicas, P05 acrescenta: 

 

É no seu dia a dia mesmo [que você aprende] [...] sei lá, às vezes você está 

escrevendo um relatório, alguma coisa, e seu orientador corrige; às vezes você está 

indo para um congresso, aí tem que escrever um abstract e aí você, sabe, vai 

aprendendo ali no mundo, sabe? Não é nada assim estruturado, nada, digamos, que 

a gente tem uma discussão maior sobre o que é fazer um projeto, o que é fazer um 

artigo. Você vai fazendo e aprendendo na porrada, assim, aos trancos e barrancos. 

Uma coisa assim bem sem rigor, digamos. (P05) 

 

Ao ser questionada sobre o que seria aprender “na porrada”, a entrevistada esclarece: 

 

Ah, você fazer, tentar e, ou o orientador, ou o referee, ele ir dando pitaco e você 

arrumando, mas não é nada assim, digamos, que você tenha um guia sobre, 

bonitinho, assim, “como fazer” ou “o que você pode usar aqui e lá”. Você acaba 

aprendendo na hora que você vai fazer artigo, ou na hora que você vai submeter 

alguma coisa, na hora que você está mexendo no seu projeto – porque, como eu 

disse, é o seu orientador, geralmente, que tem ele pronto. Então, é algo, assim, sem 

estrutura nenhuma (a participante ri brevemente). (P05) 

 

Apesar de a participante não ter definido as perguntas das investigações desenvolvidas 

no mestrado e no doutorado, os dados sugerem que a entrevistada delimitou objetivos em 

relatos de pesquisa submetidos a congressos ou revistas especializadas. Contudo, desde que 

relatos científicos se referem a descrições de estudos já executados, muito provavelmente 

esses objetivos já estavam definidos em algum sentido. De todo modo, quanto à definição de 

objetivos nessas circunstâncias, os dados indicam que P05 aprendeu a defini-los por tentativa-

e-erro. O orientador e os pareceristas, por meio do acesso ao produto do comportamento 

verbal da entrevistada (i.e., o relato escrito), seriam os responsáveis por selecionar aquelas 

tentativas que melhor satisfariam as características de um objetivo científico. Adicionalmente, 

os “pitacos” do orientador e dos revisores, ao atuarem como regras e/ou consequências 
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diferenciais para o comportamento de P05, podem ter contribuído para o refinamento do 

comportamento de delimitar objetivos da entrevistada.  

Concernente à revisão bibliográfica, a participante afirma: 

 

De novo, eu tive que fazer, entendeu? Ninguém nunca me ensinou como fazer isso. 

Acho que mesmo na licenciatura, tipo, tinha que fazer, tipo, faz, entendeu? Ninguém 

nunca falou como fazer de um jeito mais metódico, assim, “como fazer uma revisão 

bibliográfica?” (a participante meneia a cabeça, em sinal negativo). Mas já fiz, 

entendeu? (P05) 

 

No trecho, a informante destaca que não foi ensinada a fazer revisão bibliográfica, mas 

foi exposta a numerosas situações em que teve que sistematizar o conhecimento já disponível. 

As informações coletadas sugerem, nesse sentido, que a entrevistada aprendeu a revisar a 

literatura na medida em que revisava, isto é, aprendeu a fazer fazendo. Em linhas gerais, seria 

possível dizer que a “primeira” ocorrência desse comportamento foi produto da exposição da 

entrevistada a condições ambientais que estabeleciam ocasião para a emissão desse 

comportamento (e.g., o estímulo discriminativo verbal: “você precisa fazer uma revisão 

bibliográfica para esse relatório e me enviar na próxima semana”), ou seja, seria possível 

dizer que a participante foi induzida a revisar a literatura. Uma vez concluída a revisão, o 

produto desse comportamento (i.e., o texto escrito) seria enviado ao orientador. As correções 

e comentários realizados pelo orientador, em relação ao produto do comportamento verbal da 

entrevistada, atuariam como regras e contingências de reforçamento diferencial que 

possibilitariam o refinamento do comportamento de revisar a literatura49 de P05.  

De acordo com a participante, “tudo o que eu escrevo, eu sempre envio de volta para o 

orientador dar ok. Às vezes, eles não leem (a participante ri brevemente), mas a ideia era que 

lessem, entendeu, e dessem depois o feedback” (P05). Caso o orientador não revise o texto do 

aluno e não faça comentários ou propostas de correção, o aprendizado e aperfeiçoamento do 

comportamento avaliado pode não ocorrer. Segundo indicam os dados, sem a avaliação do 

                                                           
49 Análise similar poderia ser feita em relação aos demais participantes quando se trata do aprendizado de 

comportamentos que caracterizam o fazer científico por meio do processo “aprender fazendo”. 
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texto pelo orientador, foram os comentários e correções do parecerista da agência de fomento 

de P05 que contribuíram com o refinamento do comportamento de revisar a literatura da 

entrevistada: “às vezes com o referee; é que eu sou da FAPESP, né, então às vezes com o 

revisor [eu aprendi]”. 

Quanto ao planejamento do método de uma pesquisa, a participante assevera: “Ai, a 

mesma coisa que antes, que as anteriores, aprendi ali, fazendo. Nunca ninguém, assim, me 

deu uma aula sobre ‘o que é metodologia de pesquisa’, entendeu?”. Isto é, a informante não 

teve acesso a contingências nas quais teve que planejar o método de uma pesquisa e tampouco 

foi ensinada a fazê-lo. Como destaca P05, “Sempre veio pronto [o método], o máximo que eu 

fazia era ajustar o cronograma, sabe? ‘Ai eu acho que está, tem muita, muito semestre só 

nisso, então vou diminuir’, mas nada assim de realmente fazer a metodologia do zero”. Em 

vista das informações disponíveis nas passagens, cabe perguntar: se P05 não foi exposta, até o 

momento, a situações nas quais teve que planejar uma pesquisa científica, como a respondente 

aprendeu a planejar planejando?  

Quando solicitada a descrever o que seria “aprender fazendo”, a participante declara: 

 

Ah, seria ir usando o que seu orientador já escreveu, o que você já tem, assim, de 

experiência. É que nem, é quase a mesma crítica que eu faço dos professores da 

Física – os professores de exatas de Ensino Superior, em geral – que eles acham 

que sabem dar aula porque eles tiveram aula a vida inteira. Então, sabe? Então é 

óbvio que eles sabem dar aula; eles não precisam passar pela parte de pedagogia, 

de metodologia, de estágio, eles não precisam, entendeu? Então, é quase a mesma 

coisa aqui, tipo, ai, você sabe fazer a metodologia de pesquisa porque você estava 

ali inserido a sua vida inteira, entendeu? Óbvio que não era para ser assim, mas 

acaba sendo, porque a gente não tem nada, assim, na pós-graduação que te ajude a 

pensar, a ser mais crítico, reflexivo quanto a isso. (P05) 

 

Prevaleceria, no programa da entrevistada, uma certa noção de que o mero contato 

com as contingências sob as quais se faz ciência seria suficiente para assegurar o aprendizado 

dos comportamentos que caracterizam o fazer científico. Ou seja, uma vez imerso no contexto 

científico, o aluno aprenderia naturalmente a produzir conhecimento novo, de modo que não 
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seria preciso arranjar condições de ensino para esse fim. Esse cenário, como evidenciam os 

dados a seguir, seria produto, ao menos em parte, de concepções mentalistas de ciência. 

Sobre a execução de um estudo conforme o planejado, P05 afirma que “Assim, 

aprender, aprender, eu não aprendi, mas eu tive que fazer, entendeu?”. Por um lado, a 

passagem sugere que a informante aprendeu a executar estudos científicos executando-os e, 

por outro, evidencia os limites de um aprendizado que ocorre sob essas condições. A 

entrevistada enfatiza, por exemplo, que executou o comportamento e não que aprendeu a 

executá-lo (e.g., SKINNER, 1972). P05 acrescenta: 

 

é mais que toda essa parte, assim, do fazer científico, eles acabam, “eles” no 

sentido o programa mesmo, os professores e tal, eles inferem – ahã! – que você já 

saiba, entendeu? Que está dentro de você, então você não precisa ter, você não 

precisa ser ensinado a, no sentido de “ai, vou sentar aqui e ler um livro sobre 

metodologia científica” ou, ai, o orientador vai sentar comigo e falar “olha, 

pesquisa é feita assim, assim, assado”, não tem isso. Então, você vai ali, tateando, e 

fazendo pelo que você, assim, pelo que você “aprendeu” vendo, praticamente, 

assim, da sua experiência. Nada assim mais formal, nada mais teórico – teórico, eu 

falo no sentido de, tipo, ler um livro mesmo sobre metodologia científica – então, 

nada mesmo. (P05) 

 

De acordo com os dados, a ausência de contingências de ensino no programa da 

entrevistada é justificada por uma visão mentalista de ciência e de cientista. Como relatado, 

explicações mentalistas do fazer científico são desafortunadamente abundantes na literatura 

(e.g., ANAYA-REIG; ROMO, 2017; FEIBLEMAN, 1960; FEIST; GORMAN, 1998; 

GARCÍA, 2016; GROSUL; FEIST, 2014). García (2016), por exemplo, afirma que as grandes 

descobertas científicas são produtos de um equilíbrio entre qualidades que seriam intrínsecas 

ao “gênio científico”: a genialidade “para conceber ideias, a agudeza para perceber onde estão 

os verdadeiros problemas, a decisão de alcançar o que se busca e a energia posta no trabalho” 

(p. 371-372). À luz dessa perspectiva, não seria possível ensinar essas qualidades – ou você as 

tem, ou você não as tem. A formação de cientistas demandaria, então, a seleção dos mais 

aptos e a criação de condições ambientais ideais que favorecessem a manifestação das 
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qualidades imanentes ao aluno – essa formação não envolveria o arranjo de contingências de 

ensino, já que não seria possível ensinar alguém a ser um gênio científico. 

Sem acesso a contingências de ensino, P05 aprendeu comportamentos característicos 

do fazer científico “tateando, e fazendo pelo que você, assim, pelo que você ‘aprendeu’ 

vendo” (P05). O trecho sugere que, predominantemente, a aprendizagem desses 

comportamentos ocorreu por tentativa-e-erro e via processos imitativos. Como também 

discutido, se visões mentalistas de ciência, por um lado, desoneram os programas da 

responsabilidade de ensinar o processo de produção de conhecimento, por outro, deixam sob 

responsabilidade exclusiva do aluno as aprendizagens necessárias. Isso porque, 

independentemente de terem sido ensinados, mestrandos e doutorandos devem desenvolver 

uma série de atividades científicas ao longo dos cursos stricto sensu, a exemplo das 

dissertações e teses (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005).  

Com relação à redação de relatórios ou relatos de pesquisa, a entrevistada identifica 

duas disciplinas nas quais aprendeu a descrever um estudo realizado: 

 

Eu tive um professor de Química [no Ensino Médio], que ele era do, fazia pós no IQ 

da USP, né, no Instituto de Química da USP, e a gente tinha que fazer relatório, 

assim, e fazer experimento, a gente fazia relatório igual – igual, né, dadas as 

proporções – um aluno da Química faria. E isso, para mim, foi muito importante, 

porque quando eu entrei no Instituto de Física, você tem a matéria de laboratório, 

Física Experimental I, e você tem que fazer um relatório – e você é um bixo que está 

há 30 dias na faculdade e tem que fazer um relatório. Então, para mim era, como eu 

tinha tido aquela experiência no Ensino Médio, para mim era muito suave, era 

muito fácil, porque eu já tinha feito aquilo. [...]. Aí, na pós, eu fiz uma disciplina que 

era de “Métodos Experimentais em Física Nuclear”, então toda semana a gente 

fazia um experimento, toda semana a gente fazia um relatório. E, quem corrigia, era 

um, não era um professor, tinha um professor da disciplina, mas quem dava aula 

mesmo era o técnico de laboratório, e ele era muito legal, sabe? Ele colocava, 

assim, sugestões que eram pertinentes, sabe, de alguém que, sabe, tinha bastante 

experiência sobre isso, então, eu acho que eu aprendi para caramba nessa 

disciplina. Mas, é que nem eu falei, não era uma coisa, assim, estruturada, foi de 

fazer um relatório para aquilo e esse relatório foi corrigido – não que me 

ensinaram a fazer, tipo, “sente aqui, vamos ver o que que é uma introdução”, isso 

eu nunca tive. (P05) 

 

No trecho, a participante afirma que aprendeu a relatar estudos científicos por meio de 

contingências e regras disponíveis em disciplinas cursadas no Ensino Médio e na pós-
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graduação. Os dados coletados não permitem a caracterização das contingências com as quais 

P05 teve contato durante o Ensino Médio. Quanto à disciplina da pós-graduação, é possível 

que as sugestões feitas pelo técnico de laboratório, em relação a elementos do texto da 

entrevistada, tenham atuado como regras e consequências diferenciais para o comportamento 

de relatar da informante e, assim, contribuído para o refinamento desse padrão 

comportamental. Considerando os comportamentos avaliados neste estudo e os dados obtidos 

com P05, o comportamento de relatar investigações já executadas parece ser o único que foi 

aprendido, pela respondente, sob contingências que se caracterizam mais proximamente como 

contingências de ensino. Contudo, cumpre notar, em relação à disciplina da pós-graduação, 

que as condições que permitiram o aperfeiçoamento do comportamento de P05 não foram 

arranjadas pelo docente responsável pela disciplina, mas por um técnico de laboratório 

“promovido” a professor.   

Quanto à divulgação de descobertas científicas, P05 assevera: 

 

É de novo aquilo, eu aprendi, eu, eu [P05], aprendi meio que sozinha porque eu 

gosto de fazer divulgação, gosto de conversar com outras pessoas, gosto de fazer 

coisa interdisciplinar, então, eu preciso saber como eu converso com um biólogo 

sobre algoritmo de computador. Preciso saber como que eu posso transmitir isso 

para essa pessoa, e ela também tem que saber como explicar coisas básicas de 

mitocôndrias para um físico. Mas, olha, veio tudo de mim; em nenhum momento, 

assim, sei lá, eu fui incentivada ou alguma coisa assim, sabe? (P05) 

 

Conforme Bueno (2010), “a comunicação científica comporta pelo menos dois níveis, 

designados como comunicação intrapares e extrapares” (p. 9). A comunicação intrapares 

envolve a difusão de informações entre cientistas que dividem a mesma área de atuação ou 

que são de áreas conexas (e.g., psicologia e análise do comportamento). A comunicação 

extrapares, por sua vez, se refere à comunicação entre cientistas de disciplinas diversas (e.g., 

economia e biologia), envolve temáticas mais amplas e se caracteriza por uma perspectiva 

multidisciplinar. Ao conversar com biólogos, a participante ainda estava no campo da 

comunicação científica (i.e., comunicação extrapares) e não, propriamente, da divulgação 
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científica. Os dados indicam, no entanto, que a participante também desenvolveu atividades 

com o público externo:  

 

por exemplo, uma coisa legal que a gente fez – mas, de novo, é porque um amigo 

meu gosta de trabalhar com divulgação científica – foi que a gente foi na Paulista, e 

a gente, eles montam como se fosse, tipo, acho que é “pergunte a um cientista”, 

“converse com um cientista”. Então cada um fica com um tema, eu fiquei com o 

tema de “Inteligência Artificial e Medicina”, então as pessoas na Paulista vinham, 

sentavam, e perguntavam – foi, assim, tipo, duas horas “fale com as pessoas”. E, 

meu, foi muito divertido. (P05) 

 

Desde que o público-alvo da ação era potencialmente externo à comunidade científica 

(i.e., transeuntes da Avenida Paulista), a atividade descrita no excerto corresponde à 

divulgação de informações em ciência (BUENO, 2010). De todo modo, os dados sugerem que 

a participante não foi ensinada a fazer divulgação científica, mas, eventualmente, entrou em 

contato com situações nas quais teve que fazê-lo. A entrevistada assevera que o acesso a essas 

contingências não foi mediado ou encorajado por seu programa de pós-graduação, mas 

ocorreu em função de variáveis relacionadas à sua própria história de vida: “olha, veio tudo de 

mim; em nenhum momento, assim, sei lá, eu fui incentivada ou alguma coisa assim, sabe?”. O 

trecho ainda sugere que, na ausência de contingências de ensino, P05 descobriu sozinha a 

como difundir informações em ciência para o público externo. 

 Quanto ao escrever cientificamente, a entrevistada relata que teve acesso a um curso 

optativo a respeito da escrita científica: “Eu fiz uma disciplina, que não era uma disciplina, 

disciplina, no sentido formal, mas era um curso que o programa de pós-graduação estava 

ofertando de inglês para escrita acadêmica. Mas, de novo, era voluntário, você fazia se você 

quisesse – não conta créditos, era curso livre” (P05). Nesse curso, a participante foi exposta a 

contingências e a regras que favoreceram o aprendizado e o refinamento do comportamento 

de escrever profissionalmente: “como estruturar, por exemplo, um artigo em inglês. Então, 

que tipo de voz usar, que tipo de palavras você pode usar ou não, quais eram os tempos 

verbais que eram mais utilizados em cada seção, esse tipo de, como fazer paráfrase, como 
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não cair num plágio” (P05). Já em relação à avaliação de trabalhos de terceiros, P05 afirma 

que não aprendeu a desenvolver revisões dessa natureza. Segundo os dados, a entrevistada 

não foi ensinada a revisar estudos científicos e também não foi exposta a situações nas quais 

teve que atuar como revisora. 

Sobre a formação científica recebida até o momento, a entrevistada destaca: 

 

você vai aprendendo, quer dizer, nem sei se é um aprender, assim, muito, sabe, de 

verdade, você vai fazendo as coisas e, assim, vai mais, assim, por mímica, de você ir 

copiando seu orientador, seus colegas, e vai fazendo. Eu não acho que, no Instituto 

de Física, principalmente, tem alguma preocupação, assim, mais técnica, mais 

teórica – não tem. [...]. O pessoal lá coloca muito de lado essa parte de formação 

mais de humanas – não é muito bem mais de humanas, mas acho que você entende, 

mais ou menos, o que eu quero dizer. Eles deixam muito de lado tanto, a parte 

pedagógica ainda fica um pouco, porque tem o pessoal do Ensino de Física, ainda 

tem essa disciplina do PAE, mas a parte, assim, de refletir sobre a pesquisa, sabe? 

Assim, não tem. Se você quiser ser um burrinho, com cabresto, sua pós-graduação 

inteira, olha, ninguém liga. (P05) 

 

No trecho, a própria entrevistada questiona o alcance do seu aprendizado a respeito do 

fazer científico e reitera que aprendeu a produzir ciência, predominantemente, por meio de 

processos imitativos. É interessante notar que, em certa medida, a participante parece tipificar 

o ensino do fazer científico como uma característica das humanidades, isto é, seriam 

especialmente as humanidades que ensinariam seus alunos a produzir conhecimento científico 

novo e faltaria às ciências “duras” essa característica.  

O excerto sugere ainda que há, no programa de P05, certo desinteresse quanto ao tipo 

de cientista e de professor de nível superior que está sendo formado: “Se você quiser ser um 

burrinho, com cabresto, sua pós-graduação inteira, olha, ninguém liga”. Esse cenário ilustra, 

de certo modo, a conformação dos mestrados e doutorados a atual sistemática avaliativa da 

pós-graduação brasileira. Uma vez que os processos formativos estão ausentes entre os 

critérios avaliados e há uma ênfase sobre os produtos científicos, a secundarização do ensino 

nesse nível educacional é facilitada (SGUISSARDI, 2006). Os dados obtidos com P05 

corroboram essa análise, posto que evidenciam que, no programa da informante, os processos 

de ensino e de aprendizagem estão relegados a segundo plano.   



191 

 

Com uma avaliação menos positiva a respeito da formação científica que recebeu, P05 

destoa dos demais participantes e de relatos encontrados na literatura (e.g., PARDO et al., 

2004; PARDO; COLNAGO, 2011; SILVA; BARDAGI, 2015). Ao final da entrevista, a 

respondente reitera algumas críticas já realizadas e declara: 

 

É, eu acho que é, só a única coisa que eu queria acrescentar é que realmente eu não 

tinha; assim, pensado sobre a falta de interesse, do programa e do instituto, com a 

parte pedagógica eu já tinha percebido fazia tempo, mas agora com a parte de 

metodologia, de pensar o fazer científico – tirando coisa ou outra que eu achava 

esquisita, de não ter TCC, de não ter disciplina de palestra e tal –  eu nunca tinha 

pensado sobre. Agora, eu que estou (a participante ri brevemente), eu estou meio 

decepcionada para falar a verdade (a participante fala rindo). [...]. Porque, 

realmente, parando para pensar é muito esquisito um negócio que é tão voltado 

para o científico, né, porque “ai, o físico!”, porque o físico parece “o” cientista, né, 

e não refletir sobre o próprio fazer é muito estranho. Não parece uma coisa muito 

completa. (P05)  

 

As questões realizadas ao longo da avaliação comportamental exigiam que o 

participante descrevesse seu próprio comportamento e identificasse as condições sob as quais 

sua aprendizagem em relação ao fazer científico e o fazer docente ocorreu. O sucesso da 

avaliação, como visto, dependia do grau de autoconhecimento apresentado pelo informante. 

Todavia, a entrevista também poderia favorecer, colateralmente, a ampliação do grau de 

autoconhecimento do entrevistado em relação à sua própria formação stricto sensu. Com 

efeito, o trecho sugere que ao responder as questões da avaliação comportamental, P05 se 

tornou consciente dos limites da formação em ciência que recebeu; e consciente desses 

limites, a informante passou a reconhecer a contradição entre “um negócio que é tão voltado 

para o científico [...] e não refletir sobre o próprio fazer”. A autoconsciência a respeito dessas 

questões também pode ter contribuído para que P05 avaliasse sua formação científica mais 

criticamente.  

 

5.1.6 Participante 06  
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O Participante 06 (P06), do sexo masculino, tinha 30 anos à época e cursava o oitavo 

semestre do curso de doutorado em Engenharia Elétrica. A entrevista foi realizada no dia 18 

de maio de 2020 e durou 2h50min. 

5.1.6.1 Formação docente: avaliação comportamental 

 

No decorrer do mestrado e do doutorado, o informante entrou em contato com 

contingências formativas em docência por meio do PAE. A participação de P06 nesse 

programa era optativa e se estendeu por três semestres: no primeiro semestre o respondente 

participou da etapa de preparação pedagógica e, em dois semestres posteriores, realizou 

estágio supervisionado em docência em duas disciplinas diferentes da graduação. Quanto à 

etapa de preparação pedagógica, P06 afirma que “acho foi o primeiro contato, efetivamente, 

que a gente teve com, pelo menos no meu caso, com essas questões de conceitos, e a 

literatura, e os pesquisadores, e toda essa metodologia que existe na área de licenciatura, 

né”. Além disso, de acordo com o entrevistado, “ela é, foi onde eu pude ver, acho que foi a 

única disciplina que eu pude ver isso de uma forma mais próxima” (P06).  

À diferença de P02 e P05, durante a etapa de preparação pedagógica, P06 teve acesso 

a atividades formativas que não se restringiram à apresentação de informações ou instruções 

verbais. Essa etapa, segundo P06, 

 

era dividida entre aulas teóricas, havia seminários também, de pessoas externas, 

especialistas da área pedagógica, da área de comunicação, de diversas áreas que 

vinham, também, ministrar alguns seminários; e a gente tinha atividades práticas, 

para fazer tanto nesses seminários pontuais, né, pequenas atividades pontuais, 

como um projeto de curso final que a gente desenvolvia ao longo do semestre 

inteiro. (P06) 

 

O participante relata que o “projeto de curso” era desenvolvido individualmente e sob 

a supervisão de um professor mais experiente – esse professor não precisava ser, 

necessariamente, o docente responsável pela disciplina de preparação pedagógica. No caso de 

P06, a elaboração do projeto de curso foi supervisionada e orientada por seu próprio 
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orientador. Como narra o informante, nesse projeto, “você tinha que estruturar um curso, um 

minicurso, na verdade, de cerca de seis aulas e estruturá-lo dentro de um programa 

pedagógico, dentro de uma ferramenta pedagógica, né, dentro de um contexto pedagógico 

que foi discutido ao longo do semestre, né” (P06). Mais especificamente, era preciso definir 

para o minicurso “Os objetivos, todo o conteúdo, a forma de avaliação e destacar, né, quais 

ferramentas instrucionais a gente usaria, né” (P06).  

Ao descrever como elaborou seu projeto de curso, P06 destaca: 

 

algo que facilitou, né, e acho que para todos os colegas, foi que a gente não era 

cobrado, assim, de criar um curso novo, né, uma coisa... Então, geralmente, o que 

nós fizemos? A gente pegava disciplinas da própria graduação, ou matérias que a 

gente mesmo teve no nosso próprio curso de graduação, e a gente montaria esse 

conteúdo e criaria essa estrutura. Então, acho que, assim, uma coisa que facilitou 

muito foi a gente já ter a possibilidade de escolher o tema que agradasse mais a 

gente, né, não foi um tema fixo para cada aluno, a gente pode escolher. (P06) 

 

O relato do informante sugere que a construção do projeto de curso ficou, em alguma 

medida, sob controle de modelos, isto é, de planos de ensino previamente definidos. A 

imitação, mais uma vez, emerge como um dos processos responsáveis pelo aprendizado do 

fazer docente. No caso, P06 aprendeu a elaborar um projeto de curso (i.e., plano de ensino) ao 

imitar características de planos de ensino já existentes (i.e., via duplicação do produto). Como 

referido, a imitação possibilita a duplicação de topografias de respostas, mas, em geral, não 

favorece a identificação das variáveis sob controle das quais o comportamento observado 

ocorreu. Ainda que P06 tenha aprendido a duplicar características de um plano de ensino 

específico, dificilmente o participante teve acesso ou identificou as variáveis que controlaram 

o comportamento do autor do plano modelo. Sem acesso a essas variáveis, o respondente, ao 

definir os temas que seriam contemplados em seu projeto, parece ter optado por aqueles “que 

agradasse[m] mais a gente” (P06). Skinner (1953) e Henklain, Carmo e Haydu (2018) 

asseveram que a definição do que será ensinado deve estar sob controle do que será relevante 

para o aprendiz e para a cultura. Se a proposição de objetivos de ensino estiver sob controle 
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do que é reforçador para o docente (i.e., o professor ensina o que ele gosta de ensinar), há 

chances de esses objetivos de ensino serem desconectados das necessidades com as quais o 

aprendiz e os membros da cultura se defrontarão no futuro (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 

2018). 

O participante esclarece que seu projeto de curso foi elaborado tendo em vista o plano 

de ensino de uma das disciplinas ministradas por seu orientador na graduação; posteriormente, 

P06 realizou o estágio supervisionado em docência nessa mesma disciplina: “porque a gente 

acabou planejando uma parte do curso que posteriormente eu ia dar, eu fui dar o estágio de 

ensino”. O entrevistado acrescenta: 

 

Uma coisa que facilitou muito foi eu ter trabalhado diretamente com o meu 

orientador, né, então eu já sabia uma disciplina da graduação que ele ministrava na 

graduação para guiar, né, as principais diretrizes do curso. Então, assim, boa parte 

do escopo já estava muito claro, assim, para mim, então isso facilitou bastante. Mas 

realmente foi desafiante ver como inserir certos conteúdos, né, e certos exemplos, 

dentro das metodologias instrucionais que a gente aprendeu dentro da disciplina. 

(P06) 

 

Uma vez que o escopo e as diretrizes da disciplina já estavam determinados, é possível 

questionar a amplitude da atuação de P06 na construção desse projeto de curso. Em 

decorrência, é possível questionar o alcance do aprendizado do informante em relação ao 

comportamento de elaborar planos de ensino.  

Na continuidade da avaliação comportamental, o respondente destaca ainda que, como 

atividade final da disciplina de preparação pedagógica, os alunos deveriam selecionar “uma 

das aulas, um pedaço de uma das aulas, né, que a gente havia criado, e apresentava para 

toda a turma, né, na forma de um seminário curto, cerca de 10 minutos” (P06). Para as 

apresentações, o “professor responsável pela disciplina, [...] em cada dia [de apresentação] 

ele convidou mais dois ou três professores para assistirem e darem a opinião também sobre a 

aula, sobre a sua aula, postura, etc.” (P06). Durante essa atividade, é possível que P06 tenha 

sido exposto a contingências de reforçamento diferencial (e.g., por meio de comentários a 
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respeito da sua apresentação) e a modelos que podem ter contribuído para que o participante 

aprendesse comportamentos típicos do fazer docente.  

Sobre as dificuldades encontradas na elaboração do projeto de curso, P06 afirma: 

 

acho que esse foi o maior desafio, realmente, foi ver o trabalho envolvido por trás, 

né, de montar tanto a questão estética, de pensar a questão estética da aula, quanto 

a questão de conteúdo, né. Isso porque a gente nem reforçou muito a questão de 

oratória, né, e comunicação, durante essa disciplina (o participante fala rindo), foi 

mais realmente o conteúdo e as metodologias de ensino. (P06) 

 

No trecho, o entrevistado parece identificar uma falha na disciplina de preparação 

pedagógica: “Isso porque a gente nem reforçou muito a questão de oratória, né, e 

comunicação, durante essa disciplina” (P06). Em outro momento, ao descrever como se 

preparou para a regência de suas aulas no estágio supervisionado em docência, P06 relata: 

 

Essa era uma... no começo, para mim foi um (o participante ri muito brevemente), 

realmente um receio, né, essa questão da oratória. Não era algo que eu tinha muita 

prática, eram, na verdade, as primeiras vezes que eu estava a frente de uma turma, 

né. Por mais que eu já tivesse feito apresentações e seminários de pesquisa, né, 

nunca tinha estado nessa posição, né, na frente de uma turma de 40 alunos. Então, 

assim, em um primeiro momento realmente foi uma coisa um pouco difícil, né, essa 

questão de lidar com a, ah, com certa ansiedade, com saber se eu estava fazendo 

aquilo bem feito, até mesmo questões de autoconfiança para transmitir o conteúdo, 

né. (P06) 

  

Nas passagens, o entrevistado se refere às habilidades sociais de comunicação e de 

falar em público (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). Mais precisamente, o informante 

denuncia a ausência de processos formativos que permitissem o desenvolvimento desses 

comportamentos em seu repertório comportamental. Como reportado, as habilidades sociais 

também caracterizam o fazer docente e devem ser contempladas na formação de professores 

de nível superior (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). A eficácia do ensino, lembram 

Henklain, Carmo e Haydu (2018), está condicionada à competência social do docente.  

Se a aprendizagem de comportamentos relevantes para o aprendiz e para a cultura não 

deve ser deixada ao acaso, os cursos stricto sensu deveriam arranjar condições que 

favorecessem o desenvolvimento ou a superação de déficits de habilidades sociais no 
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repertório do seu alunado (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017) – tendo em vista, 

especialmente, as habilidades requeridas no contexto de ensino (e.g., habilidades sociais de 

coordenar grupo, de empatia, de manejar conflitos) (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). 

Em acréscimo, os dados indicam, mais uma vez, que a indisponibilidade de uma formação 

docente adequada expõe mestrandos e doutorandos a condições aversivas adicionais, que são 

acompanhadas por significativo sofrimento (e.g., “em um primeiro momento realmente foi 

uma coisa um pouco difícil, né, essa questão de lidar com a, ah, com certa ansiedade, com 

saber se eu estava fazendo aquilo bem feito” – P06) (EVANS et al., 2018). 

O orientador de P06 era o docente responsável pelas duas disciplinas nas quais o 

informante realizou o estágio supervisionado em docência. O primeiro estágio foi realizado na 

disciplina em atenção à qual o entrevistado criou seu projeto de curso. Nesse estágio, de 

acordo com o respondente, “eu ajudei mais na parte de conteúdo, né, e de exemplos e de 

atualização das bases de dados, propus novos trabalhos para compor o método de avaliação, 

também, da disciplina” (P06). Já o segundo estágio ocorreu em uma “disciplina mais básica 

de Engenharia, né. E aí eu fiz outras, a gente acabou fazendo por outras contribuições. Foi 

um estágio totalmente diferente assim” (P06). Isso porque “não tinha muito do que atualizar 

quanto à base de dados, ao conteúdo consolidado, né, que a gente tinha que seguir muito da 

bibliografia” (P06). Ou seja, o respondente teve uma participação mais tímida no 

planejamento e na proposição de atividades durante esse último estágio. Quanto à atuação em 

sala de aula, o informante afirma que sua participação foi semelhante nos dois estágios:  

 

Mas durante as aulas eu participava também, né, não lecionando, mas participava 

assistindo, né, as exposições das aulas. Em alguns momentos ele [o orientador] 

sempre me colocava para apresentar certos exemplos ou para colocar certos 

tópicos, ou mesmo para levantar alguns comentários, né. Mas, basicamente, ele 

dava basicamente, as aulas eram cerca de duas horas, ele dava cerca de uma hora e 

meia de aula, uma hora e quarenta de aula, e os últimos 20 minutos, 15 minutos, eu 

apresentava ou um exemplo, né, ou um trabalho final, né, que os alunos tinham que 

desenvolver, para ter esse contato. (P06) 
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Ao assistir seu orientador lecionando, P06 foi exposto a modelos que podem ter 

contribuído para que ele aprendesse, por imitação, alguns comportamentos que tipificam o 

magistério superior. O participante destaca, ainda, que durante a realização dos dois estágios, 

ele se reunia com seu orientador para discutir as atividades que seriam desenvolvidas na 

próxima aula: “Como ele era o meu próprio orientador, né, a gente acabava (o participante ri 

brevemente) aproveitando as reuniões para discutir um pouco da pesquisa e também as 

aulas” (P06). Segundo o entrevistado, durante essas reuniões, seu orientador sempre fornecia 

feedbacks em relação a seu desempenho:  

 

Ele tentava reforçar alguns pontos de, principalmente como de, questão de 

comunicação às vezes, né, alguns pontos para eu melhorar, outras coisas que eu 

estava fazendo muito bem, né. Ele falava “não, isso eu gostei, isso tá legal”. E 

também feedback para complementar tanto os trabalhos para as próximas aulas, né, 

pensando sempre assim “ah, o que que a gente pode fazer para melhorar esse 

aspecto ou não”. Mas, sim, tinha bastante esse feedback. (P06) 

 

Os dados indicam que o orientador de P06 expôs o respondente a contingências de 

reforçamento diferencial, que podem ter favorecido o desenvolvimento de comportamentos 

relacionados à docência de nível superior no repertório do entrevistado. O trecho sugere, 

inclusive, que o orientador de P06 arranjou condições (i.e., regras e contingências de 

reforçamento diferencial) sob as quais o informante pode ter aprendido, em alguma medida, a 

habilidade social de comunicação. Ou seja, contrapondo o que foi discutido, é possível que o 

orientador de P06 tenha exposto o entrevistado a condições favoráveis ao desenvolvimento de 

algumas habilidades sociais demandadas no ambiente educacional. 

Quando questionado sobre se já teria preparado uma aula de nível superior sem 

supervisão, P06 declara: 

 

Sem supervisão? Não. [...] Acho que, mais assim, alguns seminários, né, a gente 

costuma fazer alguns seminários, costumava, né, agora está meio parado, mas, 

assim, na questão de montar seminários. Geralmente, eles são mais curtos que uma 

aula de duas horas, mas eu tento seguir mais ou menos a mesma ideia, como se 

realmente fosse uma aula, para discutir certos, ah, se algum ponto da minha 

pesquisa, para eu mostrar para os outros colegas do laboratório, ou para outros 

colegas. Então, isso, a gente costuma fazer. (P06) 
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Como em outras passagens, o entrevistado equivale, no trecho, as atividade de ensinar, 

de apresentar seminários e de comunicar resultados científicos. À semelhança de P02, P06 

sugere que a diferença entre essas atividades estaria em sua duração: “eles [os seminários] são 

mais curtos que uma aula de duas horas, mas eu tento seguir mais ou menos a mesma ideia” 

(P06). Com essa descrição de ensino de nível superior, P06 parece se aproximar de uma noção 

conteudista de ensino, à luz da qual ensinar se restringe a “passar o conteúdo” ou a transmitir 

informações previamente selecionadas (BOTOMÉ; KUBO, 2002; GUSSO et al., 2020). Em 

conjunto, os dados analisados expõem algumas fragilidades da formação docente recebida 

pelo entrevistado. 

A Tabela 16 sumariza os resultados obtidos com P06 na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o fazer docente.  

 
Tabela 16 – Resultados obtidos com o Participante 06 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos ao 

fazer docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os 

objetivos gerais e específicos 

de uma disciplina 

Sim Etapa de preparação 

pedagógica do PAE (optativa); 

estágios supervisionados em 

docência do PAE (optativo) 

Regras; duplicação do 

produto; reforçamento 

diferencial 

Planejar metodologias de 

ensino 

Sim  Etapa de preparação 

pedagógica do PAE (optativa) 

Regras 

Executar as metodologias de 

ensino planejadas 

Sim  Estágios supervisionados em 

docência do PAE (optativo) 

Reforçamento 

diferencial; imitação 

Avaliar as próprias estratégias 

de ensino 

Sim  Disciplinas da graduação*  Imitação (antimodelo) 

Corrigir falhas identificadas 

nas estratégias de ensino 

Sim  Estágios supervisionados em 

docência do PAE (optativo) 

Não identificado 

Orientar alunos Sim  Relação com o orientador Imitação 

* Informação inferida com base na leitura na íntegra dos dados coletados. 

 

O participante afirma que aprendeu todos os seis comportamentos avaliados. Contudo, 

informações complementares, obtidas durante a avaliação comportamental, sugerem a 

existência de alguns limites nessa aprendizagem. Quanto à identificação dos objetivos de uma 

disciplina, P06 destaca que aprendeu esse comportamento no decorrer “da primeira disciplina 

que a gente teve de preparação pedagógica, e também nos dois estágios que eu fiz. Para cada 
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aula a gente selecionava objetivos específicos, e também correlacionava com os objetivos 

gerais do curso, né” (P06). Presumivelmente, durante a etapa de preparação pedagógica, P06 

entrou em contato com regras que especificavam como delimitar os objetivos de ensino de 

uma disciplina; sob controle dessas instruções verbais, o informante pode, em alguma medida, 

ter aprendido a definir tais objetivos.  

Além disso, como mencionado, o participante foi exposto a modelos de planos de 

ensino durante a construção do seu projeto de curso, o que pode ter contribuído para que P06 

aprendesse o comportamento avaliado por meio do processo de duplicação do produto. No 

decorrer da realização dos estágios, o orientador de P06 também parece ter exposto o 

entrevistado a contingências de reforçamento diferencial, as quais podem ter contribuído para 

a aquisição do comportamento de delimitar objetivos pelo participante. Todavia, ainda 

segundo P06, o escopo e as diretrizes das disciplinas nas quais realizou os estágios já estavam 

bem definidos. Essa condição permite, por um lado, questionar o alcance da participação do 

informante na identificação e seleção dos objetivos de ensino dessas disciplinas (e.g., quando 

P06 afirma “Para cada aula a gente selecionava objetivos específicos”). Por outro, possibiliza 

discutir o quanto, efetivamente, esse comportamento de P06 pôde ser submetido ao 

procedimento de reforçamento diferencial por meio de condições arranjadas por seu 

orientador. 

Sobre o planejamento de metodologias de ensino, o informante declara:  

 

Acredito que [o aprendizado] tenha sido mais durante a disciplina teórica do que no 

estágio, mas... Digo isso porque, durante a disciplina teórica, realmente a gente 

teve contato com diversas metodologias de ensino, mas durante o meu estágio 

acabou sendo, a gente acabou focando nas que o meu orientador, nas que o meu 

professor, ele tinha mais aptidão e gostava mais daquelas metodologias. (P06)   

 

Os dados sugerem que o entrevistado aprendeu metodologias de ensino durante a 

disciplina de preparação pedagógica. Possivelmente, esse aprendizado ocorreu sob controle de 

informações ou instruções verbais apresentadas ao longo dessa disciplina. Em certo sentido, o 
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respondente parece equivaler o comportamento de conhecer metodologias de ensino e o 

comportamento de planejar metodologias de ensino. Ainda que o planejamento do ensino se 

beneficie do conhecimento de estratégias de ensino já consolidadas, o planejamento das 

condições de ensino exige atenção a outros aspectos, como aqueles relacionados ao próprio 

alunado (GUSSO et al., 2020; HENKLAIN; CARMO, 2013; MOROZ; LUNA, 2013). O 

trecho sugere, ainda, que a eleição das metodologias de ensino – pelo participante e por seu 

orientador – estava sob controle do que era mais reforçador para o orientador de P06 (“a gente 

acabou focando nas que o meu orientador, nas que o meu professor, ele tinha mais aptidão e 

gostava mais daquelas metodologias” – P06). Sob essas circunstâncias, o informante pode ter 

aprendido a planejar metodologias de ensino em função do que é reforçador para si e não sob 

controle da ocorrência e do alcance da aprendizagem de seus alunos (HENKLAIN; CARMO; 

HAYDU, 2018).  

Em relação à execução das estratégias de ensino, P06 relata “sim [aprendi]. Acho que 

no caso, né, dos estágios [...] acho que isso ficou muito mais claro, né, porque a gente acabou 

realmente usando dessas metodologias de ensino”. Conforme mencionado, os dados sugerem 

que o orientador de P06 reforçava diferencialmente a atuação do participante nos estágios 

supervisionados em docência. Por meio dessas contingências, o participante pode ter 

aprendido a executar metodologias de ensino específicas, como o Problem based learning 

(PBL)50: “principalmente, uma das que a gente usou bastante [no estágio] foi o PBL, né, uma 

coisa que a gente tentou focar até” (P06). Adicionalmente, como o respondente assistia as 

aulas ministradas por seu orientador, é possível que processos imitativos também tenham 

contribuído para que o entrevistado aprendesse esse comportamento. 

                                                           
50 Em português, Aprendizagem Baseada em Problemas. A estratégia PBL é considerada uma metodologia de 

ensino ativa, centrada no aluno e que visa favorecer a autonomia e a formação crítica do aprendiz (MENEZES; 

DELAGE, 2019). Vale esclarecer que, ainda que o PBL possa incluir entre seus objetivos o desenvolvimento da 

capacidade de atuar de forma coerente com o conhecimento disponível (MENEZES; DELAGE, 2019), as 

descrições de P06 a respeito do fazer docente parecem priorizar o conteúdo a ser transmitido. Ou seja, o relato do 

informante preserva uma conceituação conteudista do processo educacional. 
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Quanto à avaliação das estratégias de ensino, P06 afirma: 

 

Sim [aprendi]. Eu acho que esse é um ponto, é um ponto até, assim, que eu acho que 

eu poderia, poderia ser até mais interessante, poderia ser interessante fazer o 

mesmo estágio duas vezes, acho que isso seria muito interessante ver isso, porque, 

realmente, durante os estágios, né, a gente consegue identificar algumas coisas que 

a gente pode melhorar ou não, né. Alguns pontos, né, do conteúdo ou da forma de 

avaliação que a gente acaba discutindo com o professor de como melhorar ou não 

e, assim, esse resultado a gente acaba confiando muito na opinião do professor, né? 

Ele fala “não, esse novo exemplo que a gente vai colocar nessa disciplina, ou esse 

novo trabalho que a gente vai inserir, isso vai ser legal, isso vai ser bom, os alunos 

vão aprender”, né? Mas, assim, a gente não tem duas turmas diferentes para fazer 

essa base de comparação, eu acho que isso ficou... Nunca me coloquei muito para 

pensar nisso [...]. (P06) 

 

No trecho, o entrevistado narra que discutiu com seu orientador alguns pontos que 

poderiam ser melhorados em relação às estratégias de ensino. Todavia, a avaliação das 

estratégias empregadas estava, em geral, circunscrita a uma análise a priori do que seria feito 

futuramente em sala de aula: “Ele [o professor] fala ‘não, esse novo exemplo que a gente vai 

colocar nessa disciplina, ou esse novo trabalho que a gente vai inserir, isso vai ser legal, isso 

vai ser bom, os alunos vão aprender’, né?” (P06). Restava, ao participante, confiar nessa 

análise inicial feita por seu orientador (“a gente acaba confiando muito na opinião do 

professor, né?” – P06). À luz do relato de P06, não haveria uma correspondência ou 

equivalência entre a avaliação das estratégias de ensino e a avaliação da aprendizagem dos 

alunos – o aprendizado dos alunos não é sequer citado nesse momento da avaliação 

comportamental. Por fim, interessa notar que, embora P06 tenha afirmado que aprendeu a 

avaliar suas estratégias de ensino, ele também destaca que “Nunca me coloquei muito para 

pensar nisso”. 

Sobre a correção de eventuais falhas identificadas nas estratégias de ensino, P06 

assevera: 

 

Eu acredito que a gente conseguiu identificar, muito bem, essas falhas, e identificar 

potenciais soluções para elas. É claro que, sim, durante a, ao longo do curso, 

durante esses dois estágios, ao longo do curso, a gente acabava, o que a gente 

aprendia... Por exemplo, o que a gente aprendia com os resultados dos alunos em 

determinado ponto, ou em determinada metodologia, a gente não ia repetir mais nas 

próximas aulas subsequentes, né. Mas a gente não conseguiu retornar naquela 
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mesma aula, né, naquele mesmo ponto, para ver se outra metodologia poderia ser 

mais adequada para cobrir aquele ponto específico. Então, por isso até que eu disse 

dessa questão, que talvez fosse mais interessante fazer o mesmo estágio duas vezes. 

(P06) 

 

No trecho, o participante afirma que, ao longo dos estágios supervisionados em 

docência, conseguiu identificar falhas em suas estratégias de ensino e “potenciais soluções 

para elas”. A identificação desses elementos, contudo, não resultou em um rearranjo do 

processo de ensino, com o objetivo de assegurar o aprendizado dos alunos (HENKLAIN; 

CARMO, 2013; MOROZ; LUNA, 2013). Segundo P06, a adequação das estratégias de ensino 

estaria condicionada à realização de um novo estágio na mesma disciplina: a reformulação do 

ensino não beneficiaria os alunos em relação aos quais as falhas foram identificadas, mas 

gerações futuras de alunos. Subjacente a essa lógica parece estar a noção de que os alunos 

apresentariam características de aprendizagem constantes e homogêneas, de modo que as 

falhas identificadas por P06, em relação aos alunos das disciplinas dos estágios, também 

seriam identificadas em relação a futuros alunos. Se as falhas são semelhantes, as correções 

para elas também o seriam. Como destaca Skinner (1972), a “desconsideração das diferenças 

entre os alunos é talvez a maior fonte individual de ineficiência na educação” (p. 231). No 

planejamento e na condução do processo de ensino, o docente deve considerar as diferenças 

existentes em sala de aula e, tanto quanto possível, deve adaptar as estratégias de ensino às 

características individuais dos alunos (HENKLAIN; CARMO, 2013; MOROZ; LUNA, 2013; 

SKINNER, 1972). Do contrário, o ensino e a aprendizagem podem ser comprometidos ou 

podem não ocorrer.  

Ainda concernente à correção de eventuais falhas identificadas no processo de ensino, 

P06 relata: 

 

Essa identificação de falhas, assim, eu acho que, nem sempre – agora, pensando 

bem, assim, eu acho que não foi muito, a gente não teve muito tempo para sempre 

retomar essas falhas, porque sempre o conteúdo estava, o conteúdo da disciplina 

estava, sempre tinha um conteúdo novo para a próxima aula, né, para você 

apresentar. Então, a gente tinha que trabalhar mais pensando na próxima aula, 
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mas, assim, a gente nunca trabalhou de forma objetiva nessas falhas anteriores. 

[...]. Mas em geral essa identificação, sim, a gente fazia sempre, realmente, esse 

processo de visualizar se os alunos estavam aprendendo bem. Acho que uma 

ferramenta muito boa que possibilitou fazer isso foi que, durante essas disciplinas, a 

gente não dependeu só de provas, né [...]. Só que a gente incorporou realmente 

esses trabalhos pontuais, menores, né, de trabalhos semanais ou às vezes quinzenais 

para os alunos fazerem, então a gente podia ver se eles estavam melhorando ou 

não, né. Se eles estavam entendendo algum ponto ou não, acho que isso foi muito 

importante. [...]. Confesso, para você, que acho que as melhorias, assim, acho que a 

gente não pensou tanto. A gente não, nunca se atentou, falou “não, que que a gente 

pode melhorar nisso aqui”. Obviamente a gente via “isso está bom ou não”, mas a 

gente não retomou esses trabalhos, a gente não fez uma versão dois, assim, de todos 

os; de cada uma das atividades que a gente fez no semestre, a gente não retomou 

todas elas, né [...]. (P06) 

 

O relato de P06 sugere que, nos estágios supervisionados em docência, a condução do 

processo de ensino não estava sob controle da aprendizagem dos alunos, mas sim do 

cronograma da disciplina. O participante afirma que periodicamente a aprendizagem dos 

alunos era avaliada e, com alguma frequência, eram identificadas falhas nas estratégias de 

ensino empregadas em sala de aula (i.e., era identificado que os alunos não estavam 

aprendendo). Contudo, em oposição ao que havia afirmado inicialmente, P06 destaca: “acho 

que as melhorias, assim, acho que a gente não pensou tanto. A gente não, nunca se atentou, 

falou ‘não, que que a gente pode melhorar nisso aqui’”. Em conjunto, os dados sugerem que 

o participante não aprendeu a corrigir suas estratégias de ensino.  

Adicionalmente, é importante destacar que P06 comenta sobre a avaliação da 

aprendizagem dos alunos apenas nesse momento (e.g., “Só que a gente incorporou realmente 

esses trabalhos pontuais, menores, né, de trabalhos semanais ou às vezes quinzenais para os 

alunos fazerem, então a gente podia ver se eles estavam melhorando ou não, né” – P06). O 

informante relata que a inserção de trabalhos avaliativos semanais, para além das provas 

realizadas bimestralmente, foi proposta por ele. Segundo o entrevistado, 

 

como eu me graduei aqui, eu me recordava muito da (o participante ri brevemente) 

época em que eu fiz a disciplina, foi com outro professor, não foi com esse, né, com 

meu orientador atual; e por experiência própria assim, de saber que as aulas 

acabam sendo um marasmo, né, se você coloca, se você força os alunos a estudarem 

só para as provas, né. Então a gente quis mudar um pouco isso e trazer, realmente, 

uma coisa mais ativa para eles terem mais o que fazer do que simplesmente as 

listas, ou mais do que simplesmente fazer as provas. (P06) 
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As atividades avaliativas propostas por P06 correspondem a um antimodelo 

(DERDYK; GROBERMAN, 2004) das avaliações tradicionais a que ele foi exposto durante a 

graduação; possivelmente, o respondente aprendeu, em certa medida, a avaliar as estratégias 

de ensino por imitação. No entanto, e mais uma vez, a avaliação da aprendizagem dos alunos 

não é considerada, pelo entrevistado, como uma forma de avaliar e diagnosticar o próprio 

processo de ensino (MENEZES; DELAGE, 2019; MOROZ; LUNA, 2013). A descrição 

dessas estratégias avaliativas, inclusive, não ocorreu em resposta à pergunta sobre a avaliação 

das metodologias instrucionais. Conforme relata P06, a introdução das avaliações semanais ou 

quinzenais visava, apenas, aumentar o engajamento dos alunos em relação à disciplina. Essas 

informações também permitem questionar se o participante realmente aprendeu a avaliar suas 

estratégias de ensino.  

Quanto à orientação de alunos, o entrevistado afirma que desenvolve atividades de 

orientação desde o mestrado, em razão de contingências arranjadas por seu orientador: “desde 

o mestrado o meu próprio orientador me colocava para participar ativamente e a ajudar 

alunos de graduação nos Trabalhos de Conclusão de Curso” (P06). De acordo com o 

informante, em muitos momentos, as atividades desenvolvidas por ele poderiam ser 

caracterizadas como coorientação: “meu orientador até falou ‘nossa, é uma pena que o 

departamento não aceite nem colocar uma carta que você fez a coorientação, de colocar de 

uma forma formal, né, o seu nome como coorientador’. Mas, tipo, ele mesmo reconheceu que 

foi o que aconteceu” (P06). O entrevistado assevera que não recebeu qualquer tipo de 

instrução sobre como deveria ser sua atuação como orientador ou coorientador e acrescenta: 

 

[A condução do processo de orientação ocorreu] De uma forma muito natural, eu 

acredito, assim, que – bom, nunca, nunca houve algo explícito, né, falando “ó, faça 

isso dessa forma ou daquela forma”, mas eu sempre tentava realmente me espelhar 

em como ele fez, como foi feito comigo, como ele agia comigo como orientador, eu 

sempre tentava espelhar isso para os alunos, né. Mas, assim, nunca foi feito, nunca 

foi de uma forma explícita assim, sempre foi, tipo, “toma o aluno aí para você, 

cuida bem dele” (o participante ri). (P06) 
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À semelhança de P01 e P02, P06 não foi ensinado a orientar, mas foi exposto a 

contingências nas quais teve que conduzir atividades de orientação. Sob essas condições, os 

dados indicam que o participante aprendeu a orientar por meio de processos imitativos 

(DERDYK; GROBERMAN, 2004): ao conduzir atividades de orientação P06 imita, duplica, 

reproduz comportamentos que foram emitidos por seu orientador em relação a ele. Por sua 

vez, o trecho, “sempre foi, tipo, ‘toma o aluno aí para você, cuida bem dele’” (P06), faz 

referência às condições precárias e solitárias sob as quais se aprende o exercício do magistério 

superior (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). 

Ao apreciar a formação docente recebida até o momento, P06 assevera: 

 

Eu avalio muito bem, eu acho que, assim, obviamente que é nítido que isso não é 

dado como um protagonismo durante a formação do doutorado, né, e também não 

foi do meu mestrado; realmente durante o mestrado e doutorado o protagonismo foi 

dado pelas atividades de pesquisa realmente, né. Apesar disso, eu vejo que essas 

experiências que eu tive, tanto da disciplina teórica quanto as oportunidades 

práticas dos estágios foram muito positivas para mim; por estar trabalhando em 

uma relação muito próxima, tanto na disciplina teórica, quanto nos estágios, com o 

meu próprio orientador de pesquisa, eu acho que isso facilitou muito. [...]. Mas, 

assim, eu percebo que o próprio programa, assim, não dá certo protagonismo para 

essas atividades pedagógicas, né, porque existem essas disciplinas, existe essa 

disciplina teórica e existe o estágio, né, o estágio ensino, mas eu acho que poderia 

ser feito mais. Acho que seria interessante, talvez, que se pensasse mais a respeito 

de realmente fechar um ciclo pedagógico, acho que tem material [...]. (P06) 

 

A despeito das limitações evidenciadas pela análise dos dados, o entrevistado avalia de 

forma positiva a formação docente que recebeu. Conforme Ferraz, Mota e Lopes (2020), De 

Luca et al. (2021) e Joaquim et al. (2011), os estágios supervisionados em docência podem 

oferecer contribuições relevantes para a formação de professores de nível superior, desde que 

certas condições sejam asseguradas. É fundamental, por exemplo, que a atuação do pós-

graduando, no estágio, seja proximamente supervisionada e orientada por um professor mais 

experiente (FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; JOAQUIM et al., 2011). Na avaliação 

comportamental, P06 reiteradamente descreveu as vantagens de ter realizado as atividades do 

PAE sob supervisão do seu orientador. Com efeito, os dados sugerem que, ao longo de toda a 

participação do entrevistado nesse programa, o orientador de P06 arranjou contingências que 
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podem ter contribuído para o desenvolvimento de comportamentos que caracterizam o fazer 

docente no repertório de P0651.  

No trecho, P06 também parece reconhecer algumas limitações da formação a que teve 

acesso: “eu percebo que o próprio programa, assim, não dá certo protagonismo para essas 

atividades pedagógicas, [...] eu acho que poderia ser feito mais”. Consonante com P01, P02, 

P03, P04 e P05 e com a literatura (BARATA, 2019; BASTOS et al., 2011; CORRÊA; 

RIBEIRO, 2013; CUNHA, 2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; JOAQUIM et al., 2011; 

LIMA; COSTA, 2017; MAGALHÃES et al., 2016; MARTINS, 2020; PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2014; QUADROS et al., 2012; SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; 

CUNHA, 2010; VOSGERAU; ORLANDO; MEYER, 2017; WILLE, 2018), P06 ressalta que, 

em seu programa, a formação científica é priorizada e privilegiada em relação à formação de 

professores de nível superior. P06 acrescenta: “mas eu acho que cabe ao departamento 

também criar um protagonismo maior para essas atividades [relacionadas à docência], né, 

direcionar essas atividades de uma forma maior, e não deixar realmente a mercê da sorte, né, 

de que os alunos se empenhem em fazer isso né”. Como discutido, ao passo que, na pós-

graduação, há numerosas contingências institucionais que aumentam a probabilidade de 

ocorrência de comportamentos relacionados à pesquisa científica, não são observadas 

contingências similares em relação à formação docente. Segundo o entrevistado, com alguma 

frequência, sua IES disponibiliza atividades formativas em docência para o alunado stricto 

sensu, contudo, na ausência de condições institucionais apropriadas, a participação nessas 

atividades fica “a mercê da sorte, né, de que os alunos se empenhem em fazer isso né”. 

Embora seja fundamental, a mera disponibilização de contingências formativas em docência 

                                                           
51 A formação docente de P06 se restringiu à participação do entrevistado no PAE. Sua avaliação positiva a 

respeito do programa contrasta com o relato de P02.  A respondente do PPG em Zoologia participou do PAE ao 

longo de dois semestres e, a despeito disso, afirmou que a formação docente em seu programa é inexistente. Os 

dados desses dois participantes ilustram o quanto as características do PAE podem variar entre as unidades 

institucionais e os PPG da IES (WILLE, 2018). 
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não é suficiente: é preciso assegurar que mestrandos e doutorandos entrem em contato com 

essas contingências. 

5.1.6.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

A primazia da formação científica sobre a formação docente não se traduz, no 

programa de P06, em oferta de disciplinas a respeito do processo de produção de 

conhecimento científico. Ao longo do mestrado e doutorado, o informante cursou somente 

uma disciplina (optativa) com esse enfoque:   

 

Existe uma disciplina aqui que, no departamento, na verdade, na Escola de 

Engenharia, muito parecida, com os mesmos, mais ou menos nos mesmos moldes 

daquela disciplina teórica de Pedagogia que eu falei, que é uma disciplina de 

revisão bibliográfica. É uma disciplina muito boa, também segue esses mesmos 

moldes de seminários, para te mostrar ferramentas de busca e metodologia 

científica, e discutir a metodologia científica, né. Acaba não sendo só referências 

bibliográficas (o participante ri), mas acaba sendo um ambiente para a gente 

discutir isso, né. (P06) 

 

O respondente acrescenta que “o método científico, a importância das etapas do 

método científico, a gente tem essa disciplina de revisão bibliográfica para contemplar”. 

Congruente com P02, P03, P04 e P05, P06 teve acesso limitado a disciplinas sobre o fazer 

científico. Em relação a outras atividades formativas em ciência, o entrevistado afirma que, 

incidentalmente, foi exposto a questões conexas em eventos realizados em seu laboratório: 

 

um momento, assim, que a gente costuma tirar para fazer discussões científicas de 

uma forma – nunca é de uma forma muito ampla, assim, da ciência como um todo. 

Mas a gente acaba incorporando pontos específicos em seminários do nosso grupo, 

né. A gente, às vezes, vai fazer algum seminário, ou mesmo nas reuniões, né, de, que 

a gente tem de assuntos específicos da pesquisa; então a gente acaba discutindo, 

tentando trazer alguns princípios gerais, né [...]. (P06) 

 

Essas discussões ocorriam, de acordo com o participante, “Pontualmente, assim, 

nunca, nunca como objetivo” principal da reunião ou atividade. Os dados mais uma vez 

evidenciam a redução e a restrição dos espaços formativos nos programas de pós-graduação 
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(BARATA, 2019); e essa restrição, antes observada em relação à formação docente, passa a 

ser observada em relação à formação científica também.  

A Tabela 17 sistematiza os resultados obtidos com P06 na avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam o fazer científico.  

 
Tabela 17 – Resultados obtidos com o Participante 06 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos relativos 

ao fazer científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de aprendizagem Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim Relação com a agência de 

fomento; relação com o 

orientador 

Regras; reforçamento 

diferencial 

Fazer revisão bibliográfica Sim Disciplina da pós-graduação; 

redação de textos científicos; 

relação com o orientador 

Regras; reforçamento 

diferencial 

Planejar o método de uma 

pesquisa 

Sim  Leitura de artigos; relação com o 

orientador 

Duplicação do produto; 

reforçamento diferencial 

Executar o método de uma 

pesquisa 

Sim Contexto profissional não 

acadêmico 

Generalização 

Redigir relatórios ou relatos 

de pesquisa 

Sim  Relação com agências de 

fomento; relação com o 

orientador 

Regras; reforçamento 

diferencial 

Divulgar descobertas 

científicas (público externo) 

Não Não se aplica Não se aplica 

Escrever cientificamente Sim Leitura de materiais sobre o 

tema; relação com o orientador* 

Regras; reforçamento 

diferencial 

Avaliar trabalhos científicos 

de terceiros 

Sim  Relação com o orientador; 

revisão por pares; atuação como 

revisor de periódicos científicos 

Regras; reforçamento 

diferencial; duplicação 

do produto 

* Informação inferida com base na leitura na íntegra dos dados coletados. 

 

Como é possível observar na Tabela 17, o participante afirma que aprendeu sete dos 

oito comportamentos avaliados: os comportamentos de delimitar objetivos científicos, de 

revisar a literatura, de planejar e de executar o método de uma pesquisa, de redigir relatos, de 

escrever cientificamente e de avaliar trabalhos de terceiros. A aprendizagem desses 

comportamentos, todavia, não se deu necessariamente por meio de contingências de ensino 

disponíveis no programa de pós-graduação do respondente. 

Quanto à delimitação de problemas científicos, P06 afirma que aprendeu a defini-los 

 

com o meu orientador, né. Durante o mestrado, durante o mestrado foi uma coisa, 

assim, mais, existia um problema que já, já em um projeto em andamento, né, um 

projeto maior que ele participava, e existia já um problema ali colocado, posto, e no 

qual eu voltei para colaborar, né. Mas durante o doutorado foi diferente, porque no 
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doutorado eu tive que escrever o meu projeto para a FAPESP, né, então isso me 

forçou, e isso ele me colocou, ele mesmo me colocou a liberdade, né, e a motivação 

para fazer, “ó, a revisão bibliográfica é essa, esses são os principais tópicos, temas 

da nossa área de pesquisa que estão em aberto hoje em dia, então, vamos escrever 

um projeto da forma que você quiser, atacando alguma coisa que esteja nesse 

estado da arte, né”. Mas delimitar o problema, definir o escopo, falar assim “ó, eu 

vou fazer isso, os métodos que eu vou utilizar são esses”, foi uma coisa que eu tive 

que fazer no meu projeto para a FAPESP, e também quando eu tive que escrever um 

projeto, de novo, tive que escrever um projeto para o BEPE, né, da FAPESP, para o 

estágio no exterior. (P06) 

 

O excerto sugere que, no mestrado, P06 não foi responsável por conceber ou planejar a 

pesquisa que desenvolveria. Os objetivos do estudo já estavam definidos e, provavelmente, o 

informante atuou apenas como executor da investigação. Consonante a P01 e P03, no 

mestrado, P06 também subsumiu seus interesses de pesquisa aos interesses de seu orientador. 

Se o mestrado deve favorecer a aprendizagem de comportamentos que caracterizam o fazer 

científico, e o doutorado deve possibilizar o aperfeiçoamento dessas aprendizagens 

(BOTOMÉ, 1999; SAVIANI, 2002), as contingências a que P06 foi exposto no mestrado 

possivelmente não favoreceram a aquisição de comportamentos como o de definir objetivos e 

o de planejar o método de uma pesquisa. Dados que expõem os limites da formação científica 

a que o entrevistado teve acesso.  

Em contrapartida, no doutorado, o informante foi exposto a contingências diferentes, 

sob as quais teve, por exemplo, que escrever seu próprio projeto científico. De acordo com as 

informações coletadas, essas condições não estavam vinculadas a atividades de ensino do 

programa do participante, mas sim a contingências e regras estabelecidas pela agência de 

fomento na qual P06 iria aplicar sua solicitação de bolsa (e.g., para concorrer a uma bolsa de 

estudos nessa agência, o candidato deve apresentar um projeto de pesquisa com determinadas 

características52). O orientador de P06, frente a esse contexto, parece ter criado condições 

adicionais que favoreceram o desenvolvimento do comportamento de delimitar problemas de 

pesquisa no repertório do informante. O trecho a seguir corrobora a análise: 

                                                           
52 Para maiores informações, consulte: https://fapesp.br/bolsas/dr  

https://fapesp.br/bolsas/dr
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a definição do problema [do doutorado] foi realmente uma coisa muito próxima 

entre eu e ele [o orientador], em alguns momentos mais eu levando informações 

para ele, informações recentes, mas sempre com a coordenação dele. Ele sempre 

me colocou; no início, né, no início ele destacou muito a importância de realmente 

fazer uma revisão bibliográfica para a gente entrar em um consenso, nós dois, né, 

de trabalhar nesse consenso de quais seriam os gaps, né, de quais seriam os gaps 

da nossa área de pesquisa, e aí sim atacar um deles, ou um conjunto deles, da forma 

que eu achasse melhor, né, para o meu projeto. Mas, assim, a definição do 

problema, a definição do gap, o momento, o estado da arte, né, o levantamento do 

estado da arte ali, que a gente estava buscando, isso foi feito de forma conjunta e 

discutido de forma conjunta. (P06) 

 

O relato sugere que, ao emitir instruções verbais (“ele destacou muito a importância 

de realmente fazer uma revisão bibliográfica”) e aceitar seletivamente as informações 

apresentadas pelo informante (“em alguns momentos mais eu levando informações para ele, 

informações recentes”), o orientador de P06 estabeleceu regras e contingências de 

reforçamento diferencial que possibilizaram o aprendizado do participante em relação ao 

comportamento avaliado. Por meio dessas regras e contingências, orientador do informante 

possibilitou, inclusive, que P06 aprendesse a definir problemas de pesquisa sob controle de 

lacunas (i.e., gap) identificadas no conhecimento disponível. Conforme Carrara (2014), 

lacunas na literatura, resultados contraditórios e a existência de fenômenos “novos” ainda não 

descritos são, de fato, exemplos de variáveis que devem controlar o comportamento do 

cientista na definição de perguntas científicas. 

Com relação à revisão bibliográfica, o entrevistado afirma que sua aprendizagem em 

relação a esse comportamento ocorreu na 

 

disciplina, com aspectos mais amplos, né, do que que é uma revisão bibliográfica, 

ferramentas, o que que precisa ter, onde você pode buscar, como formular a sua 

pergunta científica, o seu problema e, posteriormente também, né, de forma mais 

prática, aí sim de forma mais prática, na escrita do projeto FAPESP, na escrita da 

qualificação e na escrita também do projeto BEPE. (P06) 

 

No trecho, P06 identifica dois contextos de aprendizagem do comportamento de 

revisar a literatura: a disciplina de revisão bibliográfica, cursada na pós-graduação, e a 

redação de textos científicos. Na disciplina, o participante teria entrado em contato com 

instruções verbais que especificavam, por exemplo, os elementos que deveriam estar 
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presentes em uma revisão de literatura, os locais nos quais o material de interesse poderia ser 

buscado, entre outros aspectos. Já na redação dos textos científicos, o entrevistado teria 

desenvolvido, propriamente, a capacidade de sistematizar o conhecimento existente a respeito 

do tema selecionado. O informante acrescenta: 

 

a metodologia [da revisão bibliográfica] em si eu fui fazer sozinho, mas o que ele [o 

orientador] sempre, a gente tenta sempre trabalhar dessa forma que é condensar, 

fazer o trabalho, né, e condensar as informações em uma reunião e falar “ó, essa 

reunião”, e o texto ele revisaria depois. Todo texto ele revisa, ele dá os seus 

comentários, anota bastante, faz vários comentários no texto, né, para a melhoria 

do texto em si. Mas, a questão mais do trabalho, da rotina assim, geralmente, “ah, 

precisa ser feito uma revisão bibliográfica”, então a parte toda da metodologia, 

isso eu já vou ter a bagagem, né, por conta do que o programa ofereceu, então, eu 

vou lá, faço, levanto os artigos, levanto os livros, os principais autores, né, e chego 

para ele com uma discussão sempre com informações mais consolidadas, mais 

condensadas. (P06) 

 

Os dados sugerem que o orientador de P06 estabeleceu contingências de reforçamento 

diferencial que, potencialmente, favoreceram a aprendizagem do informante em relação ao 

comportamento de revisar a literatura. De acordo com o trecho, P06 foi exposto a essas 

contingências em reuniões e ao acessar o texto revisado por seu orientador. Nas reuniões, as 

informações apresentadas pelo participante possivelmente foram aceitas de forma seletiva 

pelo orientador do entrevistado; e os comentários, feitos em relação ao produto do 

comportamento verbal de P06 (i.e., o texto escrito), provavelmente atuaram como 

consequências diferenciais e regras para o comportamento de sistematizar o conhecimento do 

respondente. Essas condições podem ter possibilitado não apenas a aprendizagem, mas 

também o aperfeiçoamento do comportamento de fazer revisão bibliográfica de P06.  

Na continuidade da avaliação comportamental, o participante afirma que aprendeu a 

planejar o método de uma pesquisa e que sua aprendizagem ocorreu “mais com os autores dos 

artigos que eu obtive da revisão bibliográfica, né, então, o trabalho da comunidade científica 

que a gente levantou dentro da revisão bibliográfica e com o meu orientador” (P06). Embora 

o participante assevere que aprendeu esse comportamento com os autores dos artigos 

consultados, P06 teve acesso apenas ao produto do comportamento desses profissionais (i.e., 
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ao artigo). Os dados sugerem, desse modo, que P06 aprendeu planejar o método de uma 

pesquisa por meio do processo de duplicação do produto (SKINNER, 1972). Com a revisão 

bibliográfica, o informante entrou em contato com descrições metodológicas realizadas por 

outros cientistas e, ao duplicar elementos metodológicos do artigo-modelo, P06 teria 

aprendido a planejar a seu próprio percurso metodológico. Adicionalmente, os dados 

sinalizam que esse processo de duplicação foi supervisionado e possivelmente reforçado 

diferencialmente pelo orientador de P06. Com isso, o orientador do informante pode ter 

possibilizado que o comportamento de planejar o método de P06 se desenvolvesse sob 

controle de variáveis relevantes (e.g., do objetivo do estudo e dos recursos disponíveis).  

Ao descrever o processo por meio do qual planejou o método da pesquisa 

desenvolvida no doutorado, o participante relata: 

 

Bom, basicamente foi, a gente já havia levantado o gap, né, então a revisão 

bibliográfica forneceu isso para gente, a gente definiu o problema que a gente ia 

atacar dentro desse gap científico, né, e, a partir daí, a gente tinha uma opção, 

tinha uma série de opções para usar como metodologia. Isso até, acho que até foi, 

está sendo interessante ainda – não vou falar que foi, porque não terminou ainda. 

Está sendo interessante, porque no início, né, a gente propôs, tanto que o nosso 

projeto para a FAPESP, a gente propôs uma linha, e um escopo de metodologia já 

definido, que estava mais em acordo com o que já era experiência no grupo, né, 

com os métodos e metodologia que a gente já usava dentro do nosso grupo. (P06) 

 

Contrastando, de certa forma, com as análises anteriores, o trecho sugere que P06 

planejou e selecionou suas estratégias metodológicas sob controle da história do seu grupo de 

pesquisa. Em outras palavras, o emprego de métodos específicos parece constituir uma prática 

cultural do grupo do qual P06 faz parte; e selecionar estratégias, comumente utilizadas pelos 

demais membros, poderia indicar que esse comportamento está sob controle de contingências 

sociais típicas da cultura científica desse grupo (FERNANDES; CARRARA; ZILIO, 2017). 

Em certo sentido, essa condição também evidencia uma especialização metodológica na 

formação científica que P06 recebeu, à semelhança do observado em relação a P01, P03 e 

P04. Considerando que as decisões a respeito do processo científico devem ser controladas 
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pela pergunta que gerou a investigação (CARRARA, 2014; GUAZI, 2021; LUNA, 2011), o 

excerto permite questionar o alcance do aprendizado de P06 em relação ao comportamento de 

planejar o método de uma pesquisa.  

Sobre a execução do percurso metodológico conforme o planejado, o entrevistado 

afirma que “Sim, sim, aprendi” e, como contexto de aprendizagem desse comportamento, 

destaca: 

 

nesse caso, eu acho que para mim foi muito mais – eu tenho, eu acho que eu devo 

citar isso que, foi que eu tive, eu tive uma experiência profissional, né, eu me 

graduei e eu fui trabalhar no mercado de trabalho. Então, eu trabalhei tanto na 

parte técnica, quanto no desenvolvimento de projetos, e também trabalhei com a 

área de planejamento de projetos, planejamento de obra, então, né, obras de 

engenharia e depois que eu voltei para fazer o mestrado e o doutorado. Então, acho 

que ter essa experiência prática e fora do ambiente acadêmico, também me 

fortaleceu, um pouco, esse aspecto de lidar com questões de planejamento e 

realização e, dentro de um escopo muito mais fechadinho do que na academia. 

(P06) 

 

O comportamento de executar uma pesquisa conforme o planejado não foi, segundo o 

participante, aprendido por meio de contingências disponíveis em seu programa de pós-

graduação. P06 relata que atuou profissionalmente em ambientes não acadêmicos e que foi 

nesse contexto que aprendeu o comportamento avaliado. Vale destacar que, no trecho, os 

projetos citados pelo informante não se tipificam propriamente como projetos científicos, mas 

sim como prestação de serviço (LUNA, 2011). De acordo com Luna (2011), um projeto 

científico só pode ser considerado como tal se a resolução do problema gerar conhecimento 

científico novo. Já a prestação de serviço, embora se caracterize pela resolução de problemas 

e muitas vezes pelo emprego do método científico, não resulta em conhecimento inédito para 

a ciência (LUNA, 2011; VOLPATO, 2017). Com essa diferenciação, é possível afirmar que 

P06 aprendeu a executar o método de uma pesquisa conforme o planejado por meio de 

processos de generalização (DE ROSE, 2004). Ou seja, a resposta de executar um projeto, 

aprendida por P06 em um contexto de prestação de serviços, foi transferida ou generalizada 

para o contexto científico-acadêmico. 
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Referente à redação de relatórios ou relatos de investigações científicas, o respondente 

declara: 

 

Sim, sim [aprendi]. Durante o mestrado, eu não tinha bolsa FAPESP, eu tinha bolsa 

dessa empresa, essa empresa pagava a bolsa por via de um projeto, né, de P&D que 

eles têm, tinha na época, né. E essa empresa já também exigia relatórios anuais do 

andamento da pesquisa [...]. Em termos de relatório científico, era, tinham esses 

relatórios anuais; como o meu orientador, ele nunca cobrou que isso fosse feito na 

forma de relatório científico, muito pelo contrário, ele já cobrava que isso fosse na 

forma de artigo, achava melhor, né, e isso ia valorizar também o meu currículo, né, 

a gente poderia publicar, né. E depois, durante o doutorado, a FAPESP, né, 

exigência da FAPESP de fazer os relatórios [...]. Mas é isso, acho que sim, me 

forçou, eu aprendi a fazer relatório científico, tanto por conta institucional quanto 

do orientador. (P06) 

 

No excerto, o informante identifica dois contextos de aprendizagem do 

comportamento de redigir relatos científicos: a relação com agências de fomento e a relação 

com o orientador. As agências de fomento teriam sido responsáveis por estabelecer 

contingências sob as quais P06 teve que redigir textos dessa natureza, ou seja, teriam sido 

responsáveis por induzir a “primeira” ocorrência desse comportamento. Vale notar que essas 

contingências não poderiam ser consideradas como atividades formativas do PPG do 

respondente, já que foram arranjadas por instituições externas ao programa. Quanto ao 

segundo contexto de aprendizagem, os dados sugerem que o orientador de P06 arranjou 

contingências favoráveis ao desenvolvimento e aperfeiçoamento do comportamento de relatar 

estudos científicos no repertório do informante.  

Na passagem, o entrevistado também destaca que seu orientador instruía a redação de 

relatos científicos em formato de artigo: “ele [o orientador] já cobrava que isso fosse na 

forma de artigo, achava melhor, né” (P06). Com relação, especificamente, à redação de textos 

nesse formato, P06 assevera: 

 

O processo, acho que interessante um pouco do processo que a gente usa para 

escrever os artigos, geralmente a gente escreve uma primeira versão não se 

preocupando com o limite de páginas, e depois a gente revisa, depois que o 

conteúdo inteiro está ali, daí, aí sim eu apresento para o meu orientador e falo “ó, 

isso é”, no início, né, hoje eu já faço isso de uma forma muito mais independente, 

mas no início era assim, né, eu fazia uma versão completa e nós dois fazíamos o que 

a gente falava “vamos fazer os cortes aqui, né, ver que que a gente pode reduzir, 
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tirar ou não, o que que a gente pode simplesmente citar, né”, hoje eu faço isso 

simplesmente, só, já envio geralmente para ele a versão final, né, já no limite de 

páginas, e ele só faz pequenos ajustes. Mas, geralmente é assim, né, a gente define 

realmente, nos artigos, a gente realmente define primeiro as contribuições que a 

gente está interessado em demonstrar ali, né, a gente aí escreve ele completo e vai 

tirando tudo o que a gente acha que tem outra referência ou não é necessário. (P06) 

 

Os dados indicam que, inicialmente, o orientador de P06 apresentou regras que 

especificavam, por exemplo, quais informações deveriam ser apresentadas no texto (“a gente 

realmente define primeiro as contribuições que a gente está interessado em demonstrar ali, 

né, a gente aí escreve ele completo”). Isto é dizer que, a princípio, o comportamento de 

redigir artigos de P06 se desenvolveu sob controle de regras. Posteriormente, com a conclusão 

do texto pelo informante, esse produto do comportamento verbal de P06 era avaliado pelo 

orientador. Os comentários, sugestões e correções do orientador, em relação ao texto, 

possivelmente atuaram como consequências diferenciais e regras para o comportamento de 

redigir artigos de P06. O trecho sugere que as condições arranjadas pelo orientador foram 

efetivas e possibilizaram tanto a aprendizagem quanto o aperfeiçoamento do comportamento 

avaliado. Correntemente, P06 redige artigos científicos de forma mais autônoma e livre 

(SKINNER, 1972), isto é, o informante depende menos das intervenções do seu orientador 

para executar esse comportamento: “hoje eu faço isso simplesmente, só, já envio geralmente 

para ele a versão final, né, já no limite de páginas, e ele só faz pequenos ajustes”. Em vista 

desses aspectos, é possível afirmar que P06 foi ensinado a redigir relatos científicos em 

formato de artigo53.  

Sobre a divulgação de descobertas científicas para o público externo, P06 assevera:  

 

Não [aprendi], eu vou falar isso com esse “não” categórico (o participante ri), mas 

é porque, assim, obviamente a gente tem os congressos, né, e isso foi muito 

incentivado na formação, a gente participava dos congressos, mas a gente acaba, os 

congressos são realmente muito específicos, né. [...]. Então, de uma forma mais 

ampla, não, para população em geral, não; a gente não teve, não teve nenhum 

aspecto referente a isso. (P06) 

 

                                                           
53 Embora P06 possa ter aprendido a relatar pesquisa em outros formatos (e.g., livro, tese, dissertação), os dados 

não permitem afirmar que ele foi ensinado a fazê-lo.  
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De acordo com o trecho, P06 não foi ensinado e não aprendeu a difundir informações 

em ciência para não cientistas. Ao longo do mestrado e doutorado, o entrevistado também não 

teve acesso a situações nas quais teve que fazer divulgações dessa natureza. Por outro lado, 

como os demais participantes, P06 aprendeu a comunicar suas descobertas para os pares, isto 

é, aprendeu a fazer comunicação científica (BUENO, 2010).  

Referente ao comportamento de escrever cientificamente, o entrevistado relata que, 

durante a pós-graduação, “Teve uma disciplina, tem uma disciplina que eu não fiz, eu 

pessoalmente não fiz, que chama ‘Escrita científica’, mas ela não é dada pela Escola de 

Engenharia, é dada pelo Instituto de Física; mas eu tive colegas que fizeram” (P06). O 

participante afirma que não realizou essa disciplina porque “não estava com muito tempo, 

estava com muita, acabou por, acabou por eu não tendo a oportunidade, né, por conta da 

situação da qualificação, e depois eu fui para o exterior” (P06). Segundo os dados, por vezes, 

o cumprimento das exigências dos cursos stricto sensu conflita e, em alguma medida, se 

incompatibiliza com a realização de atividades formativas disponíveis nesses cursos. No caso 

de P06, ainda que as eventuais aprendizagens possibilitadas pela disciplina de “Escrita 

Científica” pudessem contribuir com o preparo da dissertação ou da tese, a exigência de 

preparar esses textos em dado prazo inviabilizou o acesso do participante a essa disciplina. 

Vale sublinhar que a disciplina citada por P06 não era ofertada pelo PPG do entrevistado e 

que seu curso era facultativo – esses dados, em conjunto, expõem alguns limites da formação 

científica que P06 recebeu.  

De todo modo, o entrevistado destaca que, eventualmente, entrou em contato com 

materiais utilizados na disciplina de “Escrita científica”: “eu não fiz a disciplina, né, mas 

existe ela e eu usei o material, [...] e usei o livro, né, dessa disciplina” (P06). O acesso a esse 

material teria sido mediado por um colega do informante: “Mas ele [o colega] me incentivou 

muito a fazer a disciplina, ele fez [...]. Aí, como eu não pude fazer a disciplina, eu acabei 
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pegando algumas coisas desse material” (P06). O contato com esse material pode ter exposto 

P06 a regras que especificavam o que fazer ao escrever textos científicos; e essas regras 

podem ter contribuído para o desenvolvimento desse comportamento no repertório do 

entrevistado. Além disso, as informações já analisadas permitem afirmar que o orientador de 

P06 expôs o respondente a contingências de reforçamento diferencial e a regras que, 

provavelmente, também contribuíram para a aprendizagem do informante em relação ao 

comportamento de escrever cientificamente.  

Sobre a avaliação de trabalhos de terceiros, o entrevistado declara: 

 

Sim [aprendi], mas assim, eu sou revisor já, na verdade eu atuo já, tenho atuado 

como revisor, né, de artigos. Comecei como revisor de alguns congressos; na 

realidade eu comecei com o meu orientador pedindo alguns favores, né, falando “ó, 

revisa esse artigo para mim, chegou de um congresso”, aí eu mostrava a revisão 

para ele primeiro, ele via, anotava, falava “não, está muito boa essa revisão; não, 

melhora isso; tenta ser mais suscinto”. Aí comecei também a ter aquele outro lado, 

né, de receber as revisões dos meus próprios artigos e ver como que; esse processo 

de revisão é muito importante, né, porque as palavras que você escolhe ali pode 

acabar, realmente acabar com uma linha de pesquisa, as pessoas podem realmente 

abandonar se você é muito pesado; ou realmente, assim, você pode guiar de forma 

errônea a pessoa que está escrevendo, se você dá muitos aspectos positivos e 

geralmente, às vezes, não é tudo aquilo, né. (P06) 

 

No trecho, o participante identifica dois contextos de aprendizagem do comportamento 

de revisar trabalhos científicos: a relação com o orientador e o próprio processo de revisão por 

pares. O relato sugere que o orientador do informante induziu a “primeira” ocorrência do 

comportamento de revisar de P06, ao expor o entrevistado a situações nas quais ele teve que 

atuar como revisor. Subsequentemente, o produto desse comportamento de P06 (i.e., a revisão 

concluída) foi examinado: o orientador reforçou diferencialmente elementos da revisão 

realizada pelo informante (“‘está muito boa essa revisão; não, melhora isso’”) e estabeleceu 

regras especificando como P06 poderia aprimorar a avaliação feita (e.g., “‘tenta ser mais 

suscinto’”). Essas condições provavelmente possibilitaram o desenvolvimento do 

comportamento de avaliar trabalhos científicos no repertório do informante.  
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Quanto à revisão por pares, ao começar a receber avaliações a respeito de seus 

próprios trabalhos e considerando os efeitos que essas avaliações tiveram sobre seu 

comportamento, P06 parece ter derivado regras que especificam o que fazer ou não ao atuar 

como revisor. Ou seja, as avaliações recebidas pelo respondente atuam como modelo e 

antimodelo (DERDYK; GROBERMAN, 2004) para o seu comportamento de revisar estudos 

científicos. Como o informante teve acesso apenas ao produto do comportamento de seus 

avaliadores, o processo imitativo envolvido é a duplicação do produto (SKINNER, 1972). Na 

continuidade da avaliação comportamental, o participante identifica um terceiro contexto de 

aprendizagem desse comportamento: 

 

Mais recentemente ainda o que que me ajudou também muito a escrever, agora, que 

eu consegui aprender um pouco mais sobre como melhorar essa questão de revisão 

de artigos, é que uma das revistas que eu estou atuando como revisor eles têm, 

dentro do site deles, e o editor mandou também se você quisesse, diretrizes, né, 

linhas e exemplos do que que seria uma boa revisão, então isso foi bem legal de ver, 

né, esse exemplo do que que era. Alguns outros eu já havia visto em outras revistas, 

então, eu já utilizava, né, alguns guidelines de “ah, tem que ter isso, tem que ter 

aquilo”, levantar os pontos fortes, os pontos fracos. (P06) 

 

Em uma das revistas nas quais atua como revisor, P06 foi exposto a instruções verbais 

que descrevem as características de “uma boa revisão”, isto é, foi exposto a regras que 

especificam o que fazer ao avaliar artigos científicos de terceiros. Além disso, o informante 

foi exposto a modelos imitativos de avaliações dessa natureza – o processo de duplicação do 

produto pode, também aqui, ter contribuído para que o informante aprendesse a revisar os 

relatos de pesquisa dos pares. Cumpre lembrar, todavia, que os processos imitativos não 

favorecem, em geral, a identificação das variáveis que controlam o comportamento do 

modelo. Ainda que, pela duplicação do produto, P06 tenha aprendido, em alguma medida, a 

avaliar trabalhos científicos, esse processo pode não ter possibilitado que o comportamento do 

entrevistado se desenvolvesse sob controle de variáveis relevantes ao contexto de revisão por 

pares. As regras mencionadas por P06 nos trechos não especificam, tampouco, sob controle 

do que a revisão deve ocorrer. Como destacam Mavrogenis, Quaile e Scarlat (2020) e 
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Baldwin (2015), o processo de revisão por pares é fundamental para assegurar e proteger a 

qualidade e a integridade das publicações científicas; Kelly, Sadeghieh e Adeli (2014) 

acrescentam que esse processo atua como um filtro da produção científica e visa garantir que 

apenas estudos de alta qualidade, relevância e originalidade sejam publicados. Esses objetivos 

ilustram algumas das variáveis que devem controlar o comportamento do cientista no 

processo de revisão por pares; e a sua inobservância pode, desse modo, comprometer a 

integridade e a qualidade da ciência. 

Por fim, quanto à formação científica recebida até o momento, a despeito dos limites 

identificados, P06 declara que avalia essa formação “de uma forma positiva”; relatos similares 

também foram obtidos com P01, P02, P03 e P04. Além disso, o participante destaca: 

 

Eu acho que isso é muito importante, porque no final do dia, assim, você está 

explorando algo que não existe [ao produzir ciência], né, acho que isso é muito 

gratificante. Acho que, e tem que ser gratificante por você, né, acho que você não 

pode esperar que isso venha de fora, não venha de um concurso, não venha de um 

dinheiro, não venha de uma bolsa. Obviamente a gente tem que ter um dinheiro (o 

participante ri) para sobreviver, mas acho que – eu não sei se eu, eu estou me 

perdendo um pouco na linha de pensamento, mas acho que segue, segue um pouco 

disso. Eu acho que eu tive muita sorte, acho que, nessa minha formação acadêmica 

até o momento, né, justamente por estar realmente aberto a essa experiência, e não 

vendo isso como uma obrigação, né, acho que mais como realmente um chamado, 

algo que eu faço isso por mim e pela comunidade, do que pelo destino final. (P06) 

 

Na passagem, o entrevistado afirma que o cientista, no exercício da sua profissão, deve 

se comportar sob controle das consequências naturais do seu fazer (e.g., a descoberta 

científica, a produção e o avanço do conhecimento científico) e não sob controle de 

consequências arbitrárias (e.g., a obtenção ou manutenção de bolsas e de financiamento). O 

relato sugere, inclusive, que a formação a que P06 teve acesso permitiu que o comportamento 

científico do informante se desenvolvesse sob controle de consequências do primeiro tipo.  

Esse dado contrasta com análises contemporâneas a respeito do contexto acadêmico. 

Guazi, Carrara e Laurenti (2020), por exemplo, entrevistaram cientistas que se doutoraram 



220 

 

recentemente54, com o objetivo de identificar potenciais variáveis responsáveis por instalar e 

manter o comportamento acadêmico desses profissionais55. O exame das informações 

coletadas indicou que, no cenário científico atual, as contingências e regras vigentes estão 

distanciando o comportamento dos cientistas de suas consequências naturais imediatas. Com 

isso, essas contingências favorecem especialmente a ocorrência da atividade científica sob 

controle de consequências arbitrárias ou artificiais. Segundo Guazi, Carrara e Laurenti (2020), 

essas contingências estão, frequentemente, vinculadas a políticas avaliativas que 

sobrevalorizam os produtos científicos ao avaliar o desempenho de cientistas e de professores 

universitários.  

Considerando os dados obtidos com P06 e a indicação de que seu comportamento 

científico é controlado por consequências naturais, é factível supor que as contingências, 

arranjadas pelo orientador de P06, tenham sido as responsáveis por possibilizar o contato do 

respondente com consequências desse tipo e por permitir que essas consequências passassem 

a controlar o comportamento do informante. Como destacam Henklain e Carmo (2013), o 

processo de ensino deve ser planejado e conduzido de modo a possibilitar a transferência de 

controle do comportamento de consequências arbitrárias para consequências naturais – e as 

contingências estabelecidas pelo orientador de P06 parecem ter permitido essa transferência 

de controle. 

 

5.1.7 Participante 07  

 

A Participante 07 (P07), do sexo feminino, tinha à época 31 anos e cursava o nono 

semestre do curso de doutorado em Teoria e História Literária. A entrevista durou 2h32min e 

foi realizada no dia 19 de maio de 2020. 

                                                           
54 Na pesquisa, cientistas seniores também foram entrevistadas (GUAZI; CARRARA; LAURENTI, 2020). 
55 Mais especificamente, o objetivo do estudo foi “investigar possíveis diferenças entre as variáveis responsáveis 

por instalar e manter o comportamento acadêmico de pesquisadores que participaram da própria consolidação da 

ciência brasileira (seniores) e pesquisadores formados na contemporaneidade (iniciantes)” (GUAZI; 

CARRARA; LAURENTI, 2020, p. 4). 
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5.1.7.1 Formação docente: avaliação comportamental 

 

A participante foi exposta a contingências formativas em docência por meio do 

Programa de Estágio Docente (PED), um programa institucional criado pela IES da 

respondente em 1992 (UNICAMP, 1992). Com a criação do Estágio de Docência pela 

CAPES em 1999 (LIMA; LEITE, 2019), o PED passou a atender, na IES da entrevistada, a 

exigência de realização obrigatória de estágios supervisionados em docência por todos os 

bolsistas do Programa de Demanda Social (BRASIL, 2002). A informante participou do PED 

durante o curso de doutorado; sua participação no programa era optativa e se deu ao longo de 

três semestres. Nos dois primeiros, P07 realizou o estágio em duas disciplinas do Programa de 

Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS). O ProFIS foi implantado pela IES da 

entrevistada em 2011 e se caracteriza como um curso de nível superior (ANDRADE et al., 

2012)56. O terceiro estágio foi realizado por P07 em uma disciplina da graduação. 

As disciplinas do ProFIS, nas quais a informante fez os dois primeiros semestres de 

estágio, eram disciplinas teórico-práticas, divididas em “três horas teóricas e uma aula 

prática” (P07). As aulas práticas ficaram sob responsabilidade de P07; em certa medida, a 

respondente participava do planejamento dessas aulas:   

 

E aí, então, a gente, eu conversava com esses professores, né, que estavam 

assumindo a parte teórica, e a gente decidiu como seriam as atividades, o que que 

seria mais interessante; ao longo do semestre a gente ia fazendo reuniões; então, 

assim, eu não decidi sozinha, né, mas eles também me permitiam interferir, opinar, 

etc., no andamento da disciplina. (P07) 

 

Possivelmente, as proposições de P07 eram aceitas de forma seletiva pelos professores 

das disciplinas (e.g., “mas eles também me permitiam interferir, opinar, etc., no andamento 

da disciplina”). O estabelecimento de contingências de reforçamento diferencial, por esses 

                                                           
56 Esse programa, voltado para egressos de escolas públicas do município de Campinas, visa oferecer “uma 

formação geral, de caráter multidisciplinar, que proporcione uma base ampla nas principais áreas do 

conhecimento” (ANDRADE et al., 2012, p. 700). Ao longo de dois anos, os alunos do ProFIS cursam disciplinas 

básicas nas áreas de Ciências Humanas, Artes e Ciências da Natureza e, “após concluir o curso, os alunos podem 

ingressar em cursos de graduação da Unicamp sem a necessidade de passar pelo concurso vestibular” 

(ANDRADE et al., 2012, p. 700). 
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docentes, pode ter contribuído para que a entrevistada aprendesse comportamentos típicos do 

magistério superior (e.g., o comportamento de planejar estratégias de ensino). Além disso, os 

dados sugerem que P07 foi exposta a regras que especificavam ações a serem emitidas em 

sala de aula. Segundo P07, nas reuniões realizadas no decorrer do semestre, os professores 

responsáveis pela parte teórica “eles me ouviam, né, enquanto uma pessoa que estava em sala 

de aula, mas eles me orientavam bastante, me, mas isso desde o começo. Acho que desde 

dessa primeira entrevista que estava comentando com você, eles já iam dando diretrizes e me 

orientando” (P07). Para participar do PED, a informante passou por uma entrevista e, 

conforme relata, tanto os responsáveis por sua admissão no PED quanto os professores das 

disciplinas nas quais realizou estágio, a expuseram a regras que podem ter contribuído para o 

seu aprendizado do fazer docente. 

Ainda sobre o planejamento das aulas práticas, a entrevistada narra que “tinham 

algumas coisas que eram fixas, assim, né. Então, por exemplo, naquele semestre os alunos 

tinham que ter tal conteúdo [...], os alunos tinham que produzir um produto x, por exemplo, 

uma apresentação, ou um resumo em inglês etc.” (P07). A participante acrescenta: 

 

Por exemplo, “ai, para a gente trabalhar uma apresentação acadêmica com os 

alunos” – que é esse produto final de um dos semestres – “vou apresentar para eles 

textos acadêmicos”, por exemplo, e aí isso a gente estava acordado com o 

professor. Mas qual, exatamente o que eu ia fazer com aquele texto na aula, acho 

que não, acho que eu não mostrava assim [para os professores]. E às vezes eu 

assistia a aula teórica também, então, acho que isso, sabe, nessas conversas, assim, 

eu acabava também já dizendo o que que eu estava fazendo naquela semana. (P07) 

 

Os trechos sugerem que os objetivos de ensino e as estratégias que seriam utilizadas 

nas aulas práticas já estavam previamente delimitados (e.g., “‘ai, para a gente trabalhar uma 

apresentação acadêmica com os alunos’ – que é esse produto final de um dos semestres – 

‘vou apresentar para eles textos acadêmicos’”). A atuação de P07 envolvia definir, em 

alguma proporção, como essas estratégias seriam executadas em sala de aula (e.g., 

“exatamente o que eu ia fazer com aquele texto na aula”) – por sua vez, a tomada dessas 
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decisões não era supervisionada pelos professores responsáveis pelas disciplinas ou por outro 

profissional. De acordo com P07, seu fazer docente ocorria sob controle de diretrizes, mas 

com “uma certa liberdade em como trabalhar”. A participante relata ainda que assistia as 

aulas teóricas das disciplinas nas quais fez estágio: o contato com modelos de atuação docente 

também pode ter favorecido a aprendizagem de comportamentos relativos ao magistério 

superior pela informante.  

Segundo a entrevistada, suas aulas não eram acompanhadas por um professor mais 

experiente – em sala, a participante estava sozinha. Como aluna de estágio supervisionado em 

docência, P07 foi promovida a professora e era responsável por conduzir, sem supervisão, o 

processo de ensino em sala de aula. Consonante ao discutido, esse exercício do magistério 

superior em caráter precário pode comprometer tanto a formação do pós-graduando quanto a 

aprendizagem dos alunos que estão sob responsabilidade do estagiário-professor (FISCHER, 

2006). Em relação ao terceiro estágio supervisionado em docência, P07 afirma: 

 

Eu, nessa, vamos dizer assim, o programa da disciplina chegou pronto para mim. 

Nessa eu não tive; a minha participação é no momento que eu vou explicar assim. 

Mas, enfim, era uma disciplina teórica e prática, então, na aula teórica, era a 

professora, né, que assumia e fazia a exposição, a discussão com os alunos etc. e eu 

assistia todas as aulas, então eu participava comentando, enfim, assim. Mas aí, a 

minha atuação mais direta com os alunos também era uma parte prática e também 

era no computador, porque os alunos fizeram uma revista. [...]. Essa era a parte 

prática da disciplina e era onde eu estava atuando como PED, e aí assim, nesse 

processo, eu trocava informações com a professora, assim. Mas, o que eu digo, o 

programa da disciplina que era a bibliografia da parte teórica e o fato de que a 

gente ia fazer uma revista com os alunos, isso estava decidido, isso eu não 

participei. (P07) 

 

Nesse estágio, as atividades desenvolvidas por P07 estavam, aparentemente, 

circunscritas a uma atuação técnica e de apoio à execução da disciplina. Em vista do objetivo 

de produzir uma revista, a atuação da entrevistada envolvia dirimir dúvidas dos alunos e 

apoiá-los na execução dessa tarefa. A informante relata, inclusive, que as atividades que lhe 

eram atribuídas eram divididas com “uma PAD [Programa de Apoio Didático] também – que 
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é esse outro caso, um aluno de graduação que trabalha como monitor em uma disciplina de 

graduação” (P07). 

Após descrever as atividades desenvolvidas no PED, a respondente afirma que “a 

gente aprende demais, assim, eu senti que eu aprendi demais com essas experiências” (P07). 

Quando convidada a descrever as condições sob as quais “aprendeu demais”, P07 enuncia:  

 

o fato de poder trocar com os professores foi muito importante, porque é uma 

experiência que eles já tinham, né, em sala de aula de Ensino Superior, então, essas 

trocas, essas conversas elas já iam me dando direcionamentos de como, né, ser uma 

professora naquele ambiente. As trocas com os alunos também foram muito, muito 

importantes assim, e uma coisa da pragmática mesmo, assim, de – como alguém que 

está fazendo Licenciatura, né, tem uma aprendizagem que vem do, um aprendizado 

que vem da observação, mas a atuação, você potencializa demais o que você 

aprende só observando. E eu acho que é isso, assim, colocar a mão na massa 

mesmo, pé no chão, o frio na barriga de encarar uma sala de aula e não sei quantas 

pessoas lá, olhando para você, querendo saber o que é que você vai falar. (P07) 

 

Segundo narra a entrevistada, ao menos quatro processos de aprendizagem teriam 

contribuído para o seu aprendizado do fazer docente: aprendizagem por regras (SKINNER, 

1969, 1972), imitação (DERDYK; GROBERMAN, 2004), reforçamento diferencial 

(SKINNER, 1953) e aprender fazendo (SKINNER, 1972). Como reportado, os dados indicam 

que os professores responsáveis pelas disciplinas nas quais P07 realizou o estágio expuseram 

a informante a regras (e.g., “direcionamentos”), bem como atuaram como modelos de 

condutas docentes (e.g., “um aprendizado que vem da observação”). Já em sala de aula, os 

alunos possivelmente estabeleceram contingências de reforçamento diferencial, reforçando 

diferencialmente comportamentos emitidos por P07 naquele contexto (e.g., “As trocas com os 

alunos também foram muito, muito importantes”). O excerto sugere, no entanto, que a 

informante aprendeu a ensinar, sobretudo, na medida em que ensinava – a informante exalta, 

inclusive, essa forma de aprendizagem: “mas a atuação, você potencializa demais o que você 

aprende só observando” (P07). Em resumo, o trecho evidencia a ausência de contingências de 

ensino do fazer docente na formação a que a entrevistada teve acesso. P07 não foi ensinada a 
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ensinar, mas foi exposta a contingências nas quais teve que atuar como professora de nível 

superior. O contato da entrevistada com essas contingências, vale lembrar, era optativo. 

A Tabela 18 sistematiza os resultados obtidos com P07 na avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam o exercício do magistério de nível superior.  

 
Tabela 18 – Resultados obtidos com a Participante 07 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos ao fazer 

docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os objetivos 

gerais e específicos de uma disciplina 

Sim  PED (optativo) Não identificado 

Planejar metodologias de ensino Sim  PED (optativo) Aprender fazendo 

Executar as metodologias de ensino 

planejadas 

Sim  PED (optativo) Aprender fazendo 

Avaliar as próprias estratégias de 

ensino 

Sim  PED (optativo) Não identificado 

Corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino 

Sim  PED (optativo) Não identificado 

Orientar alunos Não Não se aplica Não se aplica 

 

Como demonstra a Tabela 18, a entrevistada afirma que aprendeu cinco dos seis 

comportamentos avaliados: os comportamentos de identificar objetivos de ensino, de planejar 

metodologias de ensino, de executar as metodologias planejadas, de avaliar as estratégias 

utilizadas em sala e de corrigir eventuais falhas identificadas nessas estratégias. Ao ser 

questionada se, durante o mestrado e o doutorado, teria aprendido a identificar os objetivos de 

ensino de uma disciplina, P07 afirma: “Mas olha, veja bem, o seu pressuposto é que uma 

disciplina de mestrado e doutorado está formando docente”. A entrevistada acrescenta: 

 

E eu, eu não sei, eu não, eu não sei se eu concordo – não sei dizer, não é nem se eu 

concordo ou discordo disso, mas eu não acho que o objetivo das disciplinas de 

mestrado e doutorado seja esse: formar docente. Para mim, é mais uma formação 

de repertório para um pesquisador. É, assim, eu poderia ficar horas falando disso 

com você [...]. Mas [...] os programas de pós-graduação não formam professores...  

em termos de disciplinas (a participante ri) – é a minha opinião. (P07) 

 

Para a participante, em seu programa, “em termos de institucionalidade, de ver um 

programa mesmo, institucional, de formação de docente, eu não vejo, eu particularmente não 

vejo” (P07). Apesar de a formação de professores de nível superior ser um dos objetivos 
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centrais dos cursos stricto sensu (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005; BRASIL, 2020), a 

informante denuncia a inexistência de contingências institucionais que possibilitem a 

consecução desse objetivo em seu PPG. Conforme relata, as disciplinas do seu programa 

visam desenvolver comportamentos característicos da produção de conhecimento científico, e 

não comportamentos que tipificam o magistério superior. Em decorrência, no programa da 

entrevistada, a eventual aprendizagem do fazer docente não resulta de contingências 

planejadas para esse fim. P07 reitera que a formação docente a que teve acesso se restringe à 

sua participação no PED – um programa instituído pela IES da participante, não por seu PPG. 

Considerando as condições sob as quais os estágios foram realizados, é possível questionar o 

alcance da aprendizagem da participante em relação a cada comportamento contemplado 

nesta avaliação comportamental.  

P07 relata que iniciou um curso de licenciatura após concluir o mestrado, visto que “os 

concursos [em IES], eu não consigo prestar concurso sem ter a licenciatura” (P07). Quando 

inquerida sobre se um curso de licenciatura contribuiria para a sua formação e atuação como 

professora de nível superior, P07 declara: 

 

Não no sentido... assim, acho que é isso, “dar aula” é uma experiência que você vai 

se formando assim, né, mas o foco, não, o foco é Ensino Fundamental e Médio. [...]. 

A licenciatura que eu estou fazendo pelo menos, não tem... na verdade, eu estou 

pensando aqui, tirando esse PED, de estágio docente nas disciplinas de graduação, 

eu não sei o que forma um professor de nível superior (a participante ri). (P07) 

 

A participante destaca que a licenciatura é centrada no Ensino Básico e, ao contrário 

de proposições disponíveis na literatura (e.g., PIMENTA; ANASTASIOU, 2014), P07 não 

identifica contribuições do licenciamento para a sua formação como professora de nível 

superior. No trecho, a informante também se refere ao fazer docente como “‘dar aula’”. 

Conquanto o exercício do magistério envolva dar aulas, essa caracterização pode obliterar 

outras etapas constitutivas da docência, inclusive aquelas que antecedem a instrução 

propriamente dita, a exemplo do planejamento do processo de ensino.  
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Ainda na passagem, e evidenciando novamente as fragilidades da formação docente 

que recebeu, P07 sugere que se aprenderia a “‘dar aula’” dando aula: “acho que é isso, ‘dar 

aula’ é uma experiência que você vai se formando assim, né” (P07). Por fim, no trecho, a 

própria ausência de uma regulamentação a respeito de como deve ser a formação de 

professores de nível superior é destacada (LOURENÇO; LIMA; NARCISO, 2016): “na 

verdade, eu estou pensando aqui, tirando esse PED, de estágio docente nas disciplinas de 

graduação, eu não sei o que forma um professor de nível superior” (P07). Considerando os 

objetivos do ensino superior (GUSSO et al., 2020) e a ausência de contingências 

institucionais que assegurem uma formação docente de qualidade, o questionamento da 

entrevistada ganha maior relevância: no Brasil, o que capacita um professor universitário a 

atuar como tal? 

Na sequência da avaliação, P07 afirma que aprendeu a identificar os objetivos de uma 

disciplina durante os estágios supervisionados em docência, ou seja, durante a sua 

participação no PED. Uma vez que os objetivos de ensino das disciplinas nas quais fez estágio 

já estavam delimitados, é possível questionar o alcance da aprendizagem de P07 em relação a 

esse comportamento. Quanto ao planejamento das estratégias de ensino, a entrevistada relata 

que “Considerando o PED, sim [aprendi]. Acho que metodologicamente algumas questões 

foram desenvolvidas”. Como a atuação da informante, nos estágios realizados no ProFIS, 

incluía certo planejamento das estratégias que seriam desenvolvidas em sala e esse 

planejamento não foi supervisionado por professores mais experientes, é possível que P07 

tenha aprendido fazendo a planejar metodologias de ensino. Sobre a execução das estratégias 

de ensino planejadas, P07 assevera que “Com o PED sim [aprendi]”; novamente, os dados já 

analisados permitem supor que a respondente aprendeu a executar estratégias de ensino na 

medida em que as executava, isto é, aprendeu fazendo.  

Quanto à avaliação das estratégias de ensino, P07 destaca: 
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Ah, eu acho que pode considerar “sim”, dentro disso que eu estava dizendo, acho 

que sim. A avaliação é meio que constante assim, né, o acompanhamento era muito 

próximo porque eram disciplinas práticas, então, ali no contato com eles eu estava 

fazendo essa avaliação, se eles estavam aprendendo ou não. (P07) 

 

O trecho sugere que, se a avaliação do desempenho dos alunos ocorreu, ela não foi 

planejada. De acordo com a participante, como as aulas eram práticas, ela matinha um contato 

individual com os alunos, o que permitia uma avaliação contínua da atuação de cada um 

deles. Essa avaliação constante é um dos aspectos centrais da docência e é condição para que 

a aprendizagem ocorra, já que, com base nos resultados da avaliação, é possível revisar e 

adequar o processo de ensino e assegurar a ocorrência dessa aprendizagem (MOROZ; LUNA, 

2013). O acompanhamento individual do desempenho dos alunos é, igualmente, fundamental 

para atender as características de aprendizagem de cada um (MOROZ; LUNA, 2013; 

SKINNER, 1972). Contudo, por sua centralidade, as avaliações devem ser cuidadosamente 

planejadas. Do contrário, a avaliação pode produzir um diagnóstico inacurado do aprendizado 

dos alunos e, em decorrência, as alterações necessárias nas estratégias de ensino podem não 

ocorrer e o processo de ensino pode não cumprir seus objetivos. Mais uma vez os dados 

indicam os limites da formação a que P07 teve acesso.  

Sobre a correção de eventuais falhas identificadas no processo de ensino, a informante 

declara: “Ah, sim, nos PEDs, né, se alguma – é que agora eu não consigo lembrar de nada 

concreto, tá, mas eu acho que sempre que a gente observava que alguma estratégia não 

estava funcionando, em equipe né, eu junto com os professores, a gente corrigia isso sim” 

(P07). No trecho, a entrevistada apresenta a execução do comportamento de corrigir falhas do 

processo de ensino como um indício do seu aprendizado. Contudo, como referido, a 

aprendizagem não pode ser atestada simplesmente porque um comportamento foi executado 

(SKINNER, 1972). De todo modo, as informações coletadas não possibilizam avançar a 

análise e caracterizar o grau de aprendizagem da participante em relação a esse 

comportamento, tampouco permitem descrever as condições sob as quais esse aprendizado 
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teria ocorrido. Concernente à orientação acadêmica, P07 assevera que não aprendeu a orientar 

alunos e que não foi exposta a contingências nas quais teve que orientar.  

Por fim, ao apreciar a formação docente recebida até o momento, a participante 

destaca: “eu entendo que a minha formação docente, em contexto de pós-graduação, foram 

esses PEDs, Programas de Estágio Docente, e aí eu avalio como ótima, foi muito produtivo”. 

A despeito das condições sob as quais realizou os estágios supervisionados em docência, a 

respondente identifica o PED como um contexto no qual aprendeu comportamentos que 

caracterizam o fazer docente e avalia o programa de forma muito positiva. Na passagem, P07 

novamente itera que a formação a que teve acesso se restringiu a sua participação no PED. Na 

sequência, a informante complementa:   

 

E aí eu, a minha impressão, na pós-graduação, é que foca-se nisso [...] foca-se nisso 

de você formar um bom pesquisador. Então, as disciplinas, elas são de formação de 

repertório, de conteúdo, de, de enfim, de você ter contato com áreas importantes 

etc. da sua área, da grande área de formação, com temática importantes etc. Mas 

tirando o PED, não tem uma formação específica para professor de Ensino 

Superior, é uma coisa, meio assim, você vai aprender vivendo. Observação, né, 

porque você é aluno, então você está assistindo aula, você aprende vendo seus 

professores sendo professores de Ensino Superior e isso, sendo PED, assumindo 

uma parte de alguma disciplina, assim. Mas uma disciplina que discuta 

metodologias, uma disciplina que discuta condutas em sala de aula, que discuta 

estratégias para o Ensino Superior etc., eu não conheço. No meu instituto eu não 

conheço isso, eu nunca vi. Então, acaba-se que você foca muito na formação desse 

pesquisador de alta, de alta excelência, né, vamos dizer assim, você forma um corpo 

de doutores excelentes, que vão de fato ingressar nas universidades para – uma 

parte, né, mas eu não consigo enxergar nada que garanta que essas pessoas vão ser 

bons professores. Fez sentido? (P07) 

 

Em consonância com os demais participantes e com a literatura consultada (e.g., 

BARATA, 2019; BASTOS et al., 2011; CORRÊA; RIBEIRO, 2013; CUNHA, 2014; 

FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; JOAQUIM et al., 2011; LIMA; COSTA, 2017; 

MAGALHÃES et al., 2016; MARTINS, 2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; 

QUADROS et al., 2012; SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; 

ORLANDO; MEYER, 2017; WILLE, 2018), P07 ressalta que seu PPG prioriza a formação 

científica. Secundarizada entre os objetivos do programa, a formação docente ocorreria, 
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sobretudo, por meio de processos imitativos (“Observação, né, porque você é aluno, então 

você está assistindo aula, você aprende vendo seus professores sendo professores de Ensino 

Superior e isso” – P07) e pelo aprender fazendo (“e isso, sendo PED, assumindo uma parte de 

alguma disciplina” – P07). Apesar de a participante estar em um contexto de educação 

formal, que tem por finalidade a formação de professores de nível superior, P07 não foi 

exposta a contingências de ensino do fazer docente e aprendeu comportamentos 

característicos do magistério sob condições “inadvertidamente arranjadas” (SKINNER, 1972, 

p. 5). No trecho, à semelhança de Pimenta e Anastasiou (2014), a entrevistada também 

destaca que uma formação científica de excelência não garante uma atuação docente 

adequada (“você forma um corpo de doutores excelentes [...], mas eu não consigo enxergar 

nada que garanta que essas pessoas vão ser bons professores” – P07). Os comportamentos 

que caracterizam o fazer docente e o fazer científico, como demonstram a avaliação 

comportamental realizada neste estudo e a análise de Pimenta e Anastasiou (2014), são 

diferentes e demandam processos formativos específicos. 

A informante identifica ainda outra falha em sua formação stricto sensu: 

 

tem uma outra coisa ainda, né, que é assim, é professor, pesquisador, mas é 

também, tem a parte da administração, né? Então, quando a gente ingressa no 

Ensino Superior tem outra, uma outra – que também é uma coisa que eu também 

tentei viver nos meus anos de formação, então eu fui representante discente, por 

exemplo, frequentar as reuniões de congregação, de departamento etc. Isso muito 

menos, acho que nem, não teria nenhum programa que forma para isso, 

absolutamente – se não for um interesse seu, (a participante ri) não vai te preparar 

para isso nunca, né. (P07) 

 

Segundo Botomé (1999) e Botomé e Kubo (2002), a administração de sistemas de 

ensino, pesquisa e tecnologia também caracteriza a atuação profissional do cientista e do 

professor de nível superior. Por essa razão, o comportamento de administrar sistemas como 

esses deveria ser ensinado nos mestrados e doutorados. Como esclarecem Botomé e Kubo 

(2002), não se trata de tornar o pós-graduando um especialista em Administração. Todavia, os 

programas stricto sensu devem oferecer uma capacitação administrativa mínima, que 
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possibilize aos mestrandos e doutorandos o desenvolvimento de trabalhos acadêmico-

administrativos no futuro. No trecho, P07 destaca que, a despeito da sua ubiquidade na rotina 

do professor universitário, a capacitação para tarefas administrativas é completamente 

desconsiderada na pós-graduação. Diante desse cenário, a entrevistada relata que buscou 

participar de atividades relacionadas à administração ao longo da sua trajetória acadêmica (“é 

uma coisa que eu também tentei viver nos meus anos de formação”); P07 se candidatou e 

exerceu, por exemplo, o cargo de representante discente. Presumivelmente, o exercício desse 

cargo expôs a informante a contingências que podem ter contribuído para o desenvolvimento 

de comportamentos administrativos em seu repertório. Como sumariza a respondente: “se não 

for um interesse seu, (a participante ri) [a pós-graduação] não vai te preparar para isso 

nunca, né”. Em conjunto, os dados evidenciam as deficiências da formação stricto sensu a que 

P07 foi exposta e possibilitam questionar em que medida os programas de pós-graduação 

estão cumprindo com seus objetivos. 

5.1.7.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

Como visto, durante a avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente, P07 destacou que “eu não acho que o objetivo das disciplinas 

de mestrado e doutorado seja esse: formar docente. Para mim, é mais uma formação de 

repertório para um pesquisador”. Essa declaração conflita, no entanto, com o cenário descrito 

pela participante durante a avaliação de sua formação científica. Ao ser questionada sobre 

disciplinas e atividades a respeito do fazer ciência, P07 assevera:  

 

não são muitos eventos do programa, mas alguns eventos tocam nesse sentido sim e, 

além disso, que eu estava tentando pensar, a gente tem que fazer dois, duas 

disciplinas, os Seminários, né, de orientação, e eu acho que ali também são 

momentos de ajustar essas questões de projeto mesmo, de desenvolvimento de uma 

pesquisa – mas aí é com o orientador, né? (P07) 
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No trecho, a participante faz referência a duas disciplinas cursadas durante a pós-

graduação e que tinham como enfoque o processo científico: as disciplinas de Seminários de 

Orientação. Essas “Obrigatoriamente a gente tem que fazer no mestrado e no doutorado – 

são os créditos obrigatórios” (P07). Segundo a informante, os Seminários de Orientação são 

disciplinas especiais reservadas, exclusivamente, aos orientandos do docente responsável pela 

disciplina e são voltadas à discussão das pesquisas de mestrado e doutorado que estão em 

andamento57. Por essas características, seria possível afirmar que, de certa forma, as 

disciplinas de Seminários de Orientação correspondem à institucionalização da orientação 

coletiva no programa de P07.  

Conforme Massi e Giordan (2017), a orientação coletiva se contrapõe à orientação 

individual e à relação exclusivamente diádica entre orientador-orientando58. Na orientação 

coletiva, que se desenvolve em ou se tipifica, muitas vezes, como grupo de pesquisa, o 

orientador reúne seus orientandos para uma série de atividades, entre as quais o 

acompanhamento e a avaliação dos estudos que estão em andamento (GARCIA; ALVES, 

2002). Os dados sugerem, desse modo, que as disciplinas sobre o fazer científico a que P07 

teve acesso equivalem à orientação acadêmica: ao longo delas, a informante e os demais 

alunos da orientadora de P07 se reuniam, sob coordenação da orientadora, para “ajustar essas 

questões de projeto mesmo, de desenvolvimento de uma pesquisa”. 

Já com relação a outras atividades (e.g., palestras, simpósios, cursos de curta duração), 

a entrevistada destaca, no excerto, que “não são muitos eventos do programa, mas alguns 

eventos tocam nesse sentido sim” (P07). Informação que sinaliza que eventos, a respeito do 

processo de produção de conhecimento científico, são também infrequentes no PPG da 

respondente. P07 afirma, no entanto, que a oferta desses eventos é maior quando se considera 

                                                           
57 Para maiores informações, consulte: https://www.iel.unicamp.br/br/content/disciplinas-e-horários  
58 De acordo com Massi e Giordan (2017), as atuais exigências de produtividade, associadas ao encurtamento 

dos prazos para a conclusão dos cursos stricto sensu, têm se incompatibilizado com a orientação individual e 

favorecido a adoção das orientações coletivas. 

https://www.iel.unicamp.br/br/content/disciplinas-e-horários
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a IES como um todo: “Aí, mas no sentido mais amplo, tem algumas coisas da própria [IES], 

sabe, alguns eventos, aí sim, de escrita científica, de escrita em inglês, inglês científico, aí 

tem bastante evento, viu? Dessa parte de pesquisa tem bastante evento” (P07). 

A Tabela 19 sumariza os resultados obtidos com P07 na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam a produção de ciência. 

 
Tabela 19 – Resultados obtidos com a Participante 07 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos relativos 

ao fazer científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim  Relação com a orientadora; 

redação de projetos 

científicos 

Regras; reforçamento 

diferencial 

Fazer revisão bibliográfica Sim  Relação com a orientadora; 

cursos ofertados pela 

biblioteca da IES 

Regras  

Planejar o método de uma 

pesquisa 

Sim  Redação de textos 

científicos; disciplinas da 

pós-graduação 

Regras; reforçamento 

diferencial 

Executar o método de uma 

pesquisa 

Sim  Execução da pesquisa Aprender fazendo 

Redigir relatórios ou relatos 

de pesquisa 

Sim  Relação com a agência de 

fomento; relação com a 

orientadora 

Regras; reforçamento 

diferencial; duplicação do 

produto 

Divulgar descobertas 

científicas (público externo) 

Sim Projeto de divulgação 

científica da IES; licenciatura 

Regras 

Escrever cientificamente Sim  Cursos ofertados pela IES Regras  

Avaliar trabalhos científicos 

de terceiros 

Sim Revisão por pares Duplicação do produto; 

regras 

 

Como é possível observar na Tabela 19, a participante assevera que aprendeu todos os 

comportamentos avaliados. O aprendizado desses comportamentos, no entanto, não 

necessariamente se deu por meio de contingências de ensino ou por meio de contingências 

disponíveis em seu programa de pós-graduação (e.g., os comportamentos de divulgar 

descobertas científicas e de avaliar trabalhos científicos de terceiros). Se, por um lado, a 

entrevistada afirma que as disciplinas cursadas durante o mestrado e o doutorado eram 

centradas na atividade científica, por outro, P07 não identifica essas disciplinas como 

contexto de aprendizagem do processo científico (à exceção, talvez, do observado em relação 

ao comportamento de planejar uma investigação). 
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Quanto à delimitação de uma pergunta científica, a entrevistada destaca: 

 

Aprendi. Mas não assim, que alguém, eu não tive uma aula expositiva genérica 

sobre: “o que é uma pesquisa?”; “o que é uma pergunta?”; “o que é uma tese?”; 

“o que é a pergunta?”. Mas, assim, juntando todos esses eventos, e coisas que eu 

fui lendo, e conversas com orientação, e elaboração de projeto, acho que sim. Eu 

posso dizer que hoje eu sei o que é isso, porque de alguma forma eu aprendi isso ao 

longo da minha trajetória. (P07) 

 

O relato sugere que P07 não foi ensinada a definir os objetivos de uma pesquisa; mas, 

apesar disso, a entrevistada assegura que aprendeu a delimitá-los ao longo de sua trajetória 

acadêmica. Como contextos de aprendizagem desse comportamento, a informante identifica 

ao menos dois: a relação com a orientadora e a redação de projetos científicos. O primeiro 

contexto de aprendizagem seria, de acordo com a entrevistada, o mais relevante:  

 

a gente entra com um projeto, né, no programa, a gente já vem com um projeto, mas 

geralmente os primeiros, o primeiro semestre, talvez o segundo [...] tem uma coisa 

que a gente chama de adequação do projeto, principalmente quem vai pedir bolsa, 

né, para a FAPESP etc. E aí eu acho que esse momento das reuniões com o 

professor-orientador ensinam bastante acerca disso, assim, porque aí você vem em 

cima da sua pesquisa, né, em cima desse projeto que você apresentou, como você 

vai, né, tipo, aparando as arestas dele para que ele fique redondinho [...]. (P07) 

 

O trecho sinaliza que as contingências, às quais P07 foi exposta na pós-graduação, 

foram responsáveis por aperfeiçoar o comportamento avaliado e não por instalá-lo no 

repertório da informante. Para ingressar no mestrado, a entrevistada teve que apresentar um 

projeto de pesquisa com os objetivos e outros elementos já definidos. Após sua aprovação no 

curso, a orientadora de P07 submeteu o comportamento da participante a regras e 

contingências de reforçamento diferencial, que provavelmente possibilitaram o refinamento 

do comportamento de definir perguntas científicas da entrevistada. Essas contingências e 

regras podem ter sido estabelecidas tanto em relação ao comportamento de definir perguntas 

de P07 (e.g., “esse momento das reuniões com o professor-orientador”) quanto em relação ao 

produto desse comportamento (i.e., o texto escrito). Como discutido em relação a P01, os 

dados mais uma vez sugerem que a pós-graduação stricto sensu seleciona alunos que já são 
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capazes, em alguma medida, de executar comportamentos que tipificam o fazer científico. 

Conforme Skinner (1972), na medida em que o sistema educacional se especializa na seleção 

de alunos que não precisam ser ensinados, menor atenção é dada ao processo de ensino – e 

selecionar, lembra o autor, não é ensinar. 

Com relação à revisão bibliográfica, a informante assevera: 

 

Sim [aprendi]. Tanto nessa experiência individual com a minha orientadora, né, 

então, que tem esse recorte específico nos nossos trabalhos, quanto nesse outro 

sentido que eu estava te falando, que a gente tem uns cursos de formação da 

Biblioteca para trabalhar com base de dados, ou revistas digitas etc.; que é 

justamente isso que eles estão incentivando, né, que você faça revisão bibliográfica 

constantemente da sua pesquisa, né. Que você, enfim, esteja ciente do que está 

acontecendo no seu tema de pesquisa. Então, acho que nesses dois sentidos, sim, eu 

fiz bastante, aprendi e fiz bastante. (P07) 

 

A participante identifica a relação com a orientadora e cursos ofertados pela biblioteca 

da IES como contextos nos quais aprendeu a revisar a literatura. Quanto ao primeiro contexto, 

os dados não permitem avançar a análise e identificar os processos de aprendizagens 

envolvidos. Os cursos ofertados pela biblioteca, por sua vez, possivelmente expuseram a 

entrevistada a instruções verbais (regras) que especificavam, por exemplo, como utilizar as 

diferentes bases de dados para encontrar o material de interesse. Quando questionada sobre se 

já teria feito outras revisões bibliográficas, à parte as revisões produzidas para a dissertação e 

a tese, P07 afirma: “das disciplinas, por exemplo, que no final a gente desenvolve um 

trabalho mais extenso, né, um artigo, por exemplo, então ali tem a experiência de se fazer a 

revisão bibliográfica... Com certeza a gente é formado muito mais para ser pesquisador do 

que para ser professor [...]”. Ou seja, de acordo com a informante, as disciplinas cursadas na 

pós-graduação frequentemente pediam, como atividade avaliativa final, a produção de artigos 

científicos – o que envolvia o preparo de revisões bibliográficas. Interessa notar que, a 

despeito desse cenário, a entrevistada não identifica essas disciplinas como um contexto de 

aprendizagem do comportamento de revisar a literatura. Nessas disciplinas, a participante 

provavelmente foi exposta a situações nas quais teve que sistematizar o conhecimento 
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existente, mas não a condições de ensino desse fazer. Os dados evidenciam, dessa forma, os 

limites da formação científica a que P07 teve acesso, o que não parece ser reconhecido pela 

respondente: “Com certeza a gente é formado muito mais para ser pesquisador do que para 

ser professor”. Em adição, o preparo de artigos como atividade avaliativa ilustra como se 

traduz, nos mestrados e doutorados, a ênfase dada pelas políticas de avaliação aos produtos 

científicos (MAURENTE; BAUM; KROEFF, 2020; SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009). 

Quanto ao planejamento do método de uma pesquisa, a informante declara que “Sim 

[aprendi], desde as disciplinas até as experiências da dissertação, da tese, sim”. No trecho, a 

participante identifica disciplinas cursadas na pós-graduação e a redação da tese e da 

dissertação como contextos de aprendizagem do comportamento avaliado. Em relação às 

disciplinas, a entrevistada complementa: 

 

É porque como aí a gente tem a entrega desses trabalhos finais [i.e., artigos], 

geralmente tem uma conversa com o professor, tal, e aí você acaba discutindo, né, 

tipo, qual é a pergunta que o seu texto vai ter e como você vai responder a essa 

pergunta. Quais, o que que você vai mobilizar ali no seu trabalho para chegar a 

uma hipótese sobre essa pergunta. (P07) 

 

Durante essas conversas, os professores responsáveis pelas disciplinas possivelmente 

deram instruções verbais (e.g., “como você vai responder a essa pergunta”) e aceitaram 

seletivamente as propostas metodológicas apresentadas pela informante. Com isso, expuseram 

a entrevistada a regras e a contingências de reforçamento diferencial, que podem ter 

contribuído para o refinamento ou aprendizado da respondente em relação ao comportamento 

de planejar o método de uma pesquisa. Quanto à redação da tese e da dissertação, P07 pode 

ter entrado em contato com processos de aprendizagem semelhantes (i.e., regras e 

reforçamento diferencial). Contudo, nesse contexto, as regras e as contingências foram 

provavelmente estabelecidas pela orientadora da participante e em relação ao produto do 

comportamento de P07 (i.e., o texto escrito). 
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Referente à execução do método de uma pesquisa conforme o planejado, a participante 

afirma: 

 

Sim [aprendi], acho que, é isso assim, no âmbito do teórico, sim, mas ter a prática 

para a pesquisa dos dados mesmo foi importante. Mas acho que teoricamente tudo o 

que eu podia ter feito eu fiz, assim, né, que é estudar, conversar com a minha 

orientadora, com outras pessoas que fizeram pesquisas desse tipo. (P07) 

 

Quando convidada a esclarecer o que seria “no âmbito teórico” e “ter a prática”, a 

informante destaca: 

 

Ah, não, porque eu estava pensando, assim, dividindo a experiência de descrever a 

metodologia nos projetos – e aí é isso que eu digo, assim, que no projeto estava no 

âmbito teórico; mas aí quando eu realmente fui aplicar isso, aí a prática que me 

ensinou qual seria a metodologia realmente da pesquisa e da análise dos dados, 

assim, era nesse sentido que eu separei as duas coisas. (P07) 

 

O “âmbito teórico” mencionado pela participante parece se referir ao próprio 

planejamento do percurso metodológico; “a prática”, por sua vez, seria a execução do método 

previamente descrito em projeto ou protocolo. Com esse esclarecimento e com base nos 

dados, é possível afirmar que a participante não foi ensinada a executar o método conforme o 

planejado. Ao ser exposta a situações nas quais teve que executar a pesquisa, a participante 

aprendeu a executar executando, isto é, aprendeu fazendo. Se o ensino deve capacitar o aluno 

a lidar com os desafios com os quais ele se defrontará no futuro (GUSSO et al., 2020; 

SKINNER, 1953), P07 não foi ensinada a executar o comportamento avaliado. Ao declarar 

que “a prática que me ensinou”, a informante evidencia os limites da formação científica a 

que teve acesso. 

Sobre a redação de relatórios científicos, a participante comenta: 

 

Aprendi. Aprendi, porque desde a Iniciação Científica eu já tinha bolsa, então tinha 

que fazer a comprovação, né, por base em relatório; e aí a FAPESP também, ela 

tem a cobrança dos relatórios constantemente, né. Então, ah, isso também, sempre 

muito discutido com a minha professora-orientadora, eu faço uma coisa, mando 

para ela, ela retorna; ver exemplo dos outros também, né, de colegas que já tinham 

tido bolsa e que me mostraram os seus relatórios... Nesse sentido, eu aprendi a fazer 

relatório. (P07) 
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No excerto, a entrevistada identifica a relação com a agência de fomento e a relação 

com a orientadora como contextos de aprendizagem do comportamento de redigir relatórios 

científicos. A agência de fomento teria sido responsável por induzir a informante a redigir 

textos dessa natureza e, a orientadora, por criar condições favoráveis ao aperfeiçoamento 

desse comportamento. Mais especificamente, ao avaliar o texto produzido pela informante, a 

orientadora provavelmente reforçou diferencialmente elementos do texto da entrevistada e 

estabeleceu regras que especificavam, por exemplo, o que fazer. O trecho sugere ainda que o 

processo de duplicação do produto (SKINNER, 1972) também contribuiu para que P07 

aprendesse a produzir relatórios científicos: textos redigidos por colegas provavelmente 

atuaram como modelos para o comportamento da entrevistada e P07 teria aprendido, em 

alguma medida, a redigir relatórios ao duplicar elementos encontrados nesses modelos. 

Quanto à divulgação de descobertas científicas para público externo, a respondente 

destaca que tem um blog de divulgação científica e afirma: 

 

mas eu acho que esse “aprender” nem sempre tem um sujeito que está ensinando 

tão claramente, entendeu? [...]. Mas, por exemplo, o blog de divulgação científica, 

ele faz parte de uma comunidade de blogs de divulgação científica da UNICAMP e 

aí eu fui, fiz um curso sobre isso etc. etc.; mas foi um interesse meu, entendeu? Não 

é que alguém do meu programa disse “vai lá e aprenda a fazer divulgação 

científica!”. Eu não sei se tem uma discussão tão clara sobre isso na academia, 

acho que não[...]. (P07) 

 

No trecho, a participante se refere ao Projeto de Blogs de Ciência da UNICAMP. Esse 

projeto foi criado em 2015 por cientistas e docentes da IES da entrevistada, com o objetivo de 

divulgar informações científicas, produzidas nessa instituição, para o público externo 

(CARNEIRO et al., 2020; GARCIA et al., 2018)59. Garcia et al. (2018) esclarecem que, para 

ingressar no projeto e ser responsável por um blog, o interessado deve ser cientista, docente 

ou pós-graduando da IES e deve participar do Processo de Integração e Atualização – curso 

                                                           
59 O projeto é, atualmente, regulamentado pela Resolução GR-49, de 5 de dezembro de 2018; e sua coordenação 

é de responsabilidade do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (LABJOR) da IES (UNICAMP, 

2018). 
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que é mencionado por P07 no excerto. Nesse Processo de Integração, os interessados recebem 

instruções sobre como utilizar a plataforma digital do projeto e são introduzidos a conceitos e 

discussões a respeito da divulgação científica (GARCIA et al., 2018; UNICAMP, 2018). 

Segundo P07: 

 

E constantemente a gente faz discussões, outros cursos, outras reuniões, para 

discutir mesmo, tanto a plataforma “blog’, né, que não é uma coisa tão óbvia, 

quanto – digo, assim, de saber usar, né?!, tem todas umas – quanto de discutir o que 

que é divulgação científica, como se faz divulgação científica, que tipo de 

ferramentas a gente pode usar, tanto na linguagem, quanto com as mídias, quanto 

na divulgação, etc. (P07) 

 

Como sugere o trecho, o Processo de Integração e Atualização não se restringe a um 

curso inicial: os integrantes do projeto devem participar de uma série de atividades periódicas 

e a não participação nessas atividades pode resultar no desligamento do projeto (UNICAMP, 

2018). Por meio desses eventos, P07 provavelmente entrou em contato com instruções verbais 

que especificavam o que fazer e como fazer divulgação científica, as quais podem ter 

contribuído para o aprendizado da informante em relação a esse comportamento.  

De todo modo, conforme discutido, não é suficiente expor o aluno a regras: é preciso 

arranjar contingências que possibilitem a modelagem do comportamento de interesse 

(SKINNER, 1972). O relato de P07 é emblemático nesse sentido: a despeito de ter participado 

dos eventos promovidos pelo Projeto de Blogs de Ciência da UNICAMP, P07 afirma que não 

foi ensinada a veicular dados científicos para o público externo: “mas eu acho que esse 

‘aprender’ nem sempre tem um sujeito que está ensinando tão claramente, entendeu?” (P07). 

Relato que evidencia os limites das condições formativas a que P07 teve acesso nesse 

contexto. Além disso, vale sublinhar que esse projeto ou a participação de P07 nesse projeto 

não esteve e não está vinculada a contingências arranjadas pelo PPG da informante; ou seja, a 

aprendizagem da entrevistada em relação a esse comportamento ocorreu por meio de 

contingências externas à pós-graduação. A entrevistada assevera, inclusive, que ingressou no 
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projeto de divulgação científica de sua IES em função de sua própria história: “mas foi um 

interesse meu, entendeu?” (P07).  

Concernente aos contextos de aprendizagem do comportamento de divulgar 

descobertas em ciência (BUENO, 2010), a participante acrescenta ainda: “Na minha 

experiência pessoal, então, eu diria que esse curso de formação para ser editora de um blog 

de divulgação científica e pessoalmente também o fato de eu, junto com o doutorado, ter feito 

uma licenciatura” (P07). Como P03, P07 parece equivaler ensino e divulgação científica, o 

que mais uma vez evidencia os limites da formação docente que P07 recebeu. 

Sobre escrever cientificamente, a informante relata que, ao longo da pós-graduação, 

participou de “Atividade, curso, alguma coisa assim” sobre escrita científica; as atividades 

eram optativas e eram ofertadas pela IES da entrevistada – não pelo seu programa. Com 

relação ao que teria aprendido nesses eventos, P07 destaca: 

 

Eu acho que um pouco daquilo que a gente estava conversando no começo, né, de, 

desses termos técnicos, assim, né, de como, então, elaborar uma pergunta de 

pesquisa, objetivos, análise de dados, resultados, metodologia, bibliografia etc. 

Talvez algumas questões da própria linguagem acadêmica, né, que pressupõe, acho, 

que essa objetividade, essa clareza etc. (P07) 

 

O relato sugere que, nessas atividades, a entrevistada entrou em contato com 

instruções verbais a respeito de algumas características da escrita científica (e.g., “Talvez 

algumas questões da própria linguagem acadêmica, né, que pressupõe, acho, que essa 

objetividade, essa clareza”); e essas regras podem ter contribuído, de alguma forma, para a 

aprendizagem da respondente em relação ao comportamento de escrever cientificamente. O 

excerto também sinaliza que, durante esses eventos, P07 teve acesso a informações vinculadas 

a outros aspectos do processo científico (e.g., a delimitação de perguntas científicas e o 

planejamento do percurso metodológico). Vale ressaltar, no entanto, que a participante não os 

identifica como contextos de aprendizagem do fazer ciência: à parte a escrita científica, P07 

não mencionou esses eventos na avaliação dos demais padrões comportamentais. Em 
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conjunto, os dados expõem novamente as limitações de se restringir o processo de ensino à 

apresentação de regras (SKINNER, 1972). Para além dessas questões, os dados não permitem 

avançar a análise e identificar outros processos de aprendizagem que contribuíram para o 

desenvolvimento do comportamento avaliado no repertório de P07.  

Referente à avaliação de trabalhos de terceiros, a participante relata: 

 

Eu fico encanada com esse negócio do verbo “aprender”, eu não sei se eu aprendi, 

mas eu fiz (a participante ri). Sim, eu dei parecer, mas eu acho que – de novo – é um 

aprendizado, é uma coisa que eu aprendi assim diluída nas minhas experiências, 

sabe? De ter recebido pareceres, de conversar o que é isso, que, enfim, né, desde os 

pareceres aos projetos à FAPESP etc., pareceres em artigos, conversando com 

outras pessoas que receberam pareceres etc. e aí em determinado momento me 

pediram para dar parecer e eu dei. Eu achei que eu tinha condições de fazer isso. 

(P07) 

 

Como os demais participantes, os dados sugerem que P07 não foi ensinada a revisar 

trabalhos científicos. Apesar disso, no trecho, a respondente afirma que receber pareceres a 

respeito de suas produções (e.g., projetos de pesquisa e artigos) a capacitou a atuar como 

revisora de trabalhos de terceiros (i.e., fui avaliada, logo sei avaliar). É possível que os 

pareceres obtidos por P07 tenham atuado como modelos imitativos para o seu comportamento 

de revisar estudos científicos; o processo de aprendizagem envolvido seria, mais uma vez, a 

duplicação do produto (SKINNER, 1972). Adicionalmente, com base nas conversas “com 

outras pessoas que receberam pareceres”, P07 pode ter derivado regras que especificam o 

que fazer ou não fazer ao executar esse comportamento. Com isso, a entrevistada teria 

aprendido a atuar como revisora por meio de processos imitativos e sob controle de regras; em 

razão das características e dos limites desses dois processos, é possível questionar o alcance 

da aprendizagem da informante em relação a esse comportamento. Vale frisar, em acréscimo, 

que essas condições de aprendizagem não foram arranjadas pelo programa de pós-graduação 

da respondente. 

Por fim, em congruência com a maioria dos entrevistados, P07 avalia de forma 

bastante positiva a formação científica que recebeu: “Eu acho que excelente também, muito, 
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muito boa. Me sinto preparada, sabe, assim, me sinto – sinto que eu aprendi; igual eu 

comentei, né, na trajetória aprendi o que é a ciência, o que é ser uma pesquisadora e eu acho 

que a minha formação foi excelente nesse sentido” (P07). Esse aprendizado, no entanto, 

ocorreu preponderantemente sob contingências nas quais a entrevistada teve que produzir 

ciência e não sob contingências de ensino do fazer científico. A apreciação positiva da 

participante também contrasta com os limites identificados e discutidos em relação à 

formação a que ela foi exposta. 

 

5.1.8 Participante 08  

 

O Participante 08 (P08), do sexo masculino, tinha 28 anos à época e cursava o quinto 

semestre do curso de doutorado em Biologia Animal. A entrevista durou 2h10min e foi 

realizada no dia 01 de junho de 2020. 

5.1.8.1 Formação docente: avaliação comportamental 

 

Na pós-graduação, o participante teve acesso a contingências formativas em docência 

por meio do Estágio de Docência60 (UNESP, 1997); para além do estágio, o informante não 

foi exposto a quaisquer outras atividades ou disciplinas relacionadas ao magistério superior. A 

realização do estágio pelo respondente era facultativa e ocorreu em dois semestres diferentes: 

um no mestrado e outro no doutorado. 

Com relação ao estágio desenvolvido no mestrado, os dados indicam que P08 

participou apenas pontualmente do planejamento da disciplina. Como era uma disciplina 

teórica, o entrevistado relata que propôs a inserção de uma atividade prática no plano de 

ensino daquele semestre:  

 

                                                           
60 Sendo alunos da mesma IES, o estágio realizado por P08 é regulamentado pela mesma resolução que 

normatizou o estágio realizado por P03 (i.e., Resolução UNESP nº 04, de 22 de janeiro de 1997 – UNESP, 

1997). 
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eu sentei com a professora e sugeri uma atividade prática para gente fazer, para 

acompanhar o desenvolvimento de uma espécie e estar sempre com os alunos ali, 

toda semana, para avaliar essa atividade prática. Então, essa parte prática, eu 

sentei e discuti com a responsável pela disciplina. A parte teórica não, a parte 

teórica já tem a ementa e aí só sigo, né, o que já está pronto. (P08) 

 

Durante o estágio, o informante também ficou responsável por ministrar uma aula; o 

tema e a data dessa atividade foram selecionados pela professora titular da disciplina. Ao 

descrever a forma pela qual preparou a aula, P08 destaca: 

 

Ah, eu sempre penso em fazer um tipo de aula, né, como que eu gosto de ver a aula. 

Então, basicamente eu usei de técnicas, da experiência que eu tinha, tive, né, na 

graduação, fazendo seminários, ou alguns tipos de apresentações, algumas 

palestrinhas, assim, para a graduação, então, não fugiu muito disso. O que... no 

mestrado, né. No doutorado, eu fiz algumas coisinhas um pouco mais diferentes, só 

que no mestrado foi basicamente um seminário mesmo, um pouco mais longo, né. 

Então, na hora de fazer eu sempre tinha em mente [...], como que eu gostava de 

assistir uma aula, com imagens, pouco texto, esse tipo de coisa assim, sabe. (P08) 

 

Em vista das contingências às quais foi exposto em sala de aula, durante a graduação e 

a pós-graduação, P08 identificou o que era reforçador para si como aluno (e.g., “imagens, 

pouco texto, esse tipo de coisa assim”), e tentou duplicar esses elementos quando atuou como 

docente. Mais uma vez, e agora em relação a P08, a imitação aparece como um dos processos 

responsáveis pelo aprendizado do exercício do magistério superior. Em consonância com P02, 

P03 e P06, o relato de P08 também sugere uma equivalência entre a atividade de ensino e a 

apresentação de seminários ou “palestrinhas”. Considerando a ubiquidade da imitação na 

aprendizagem do fazer docente e a frequente impossibilidade de identificar as variáveis sob as 

quais o comportamento imitado ocorreu, a equivalência sugerida entre ensinar e apresentar 

seminários pode derivar da semelhança topográfica entre essas duas atividades. Sem acesso a 

uma formação docente adequada, os participantes não são capazes de identificar as 

particularidades do ensinar e de atuar em conformidade com elas. Além disso, a tradição 

conteudista de ensino superior ainda parece prevalecer nas universidades (BOTOMÉ; KUBO, 

2002; GUSSO et al., 2020), o que pode contribuir para que, à semelhança de P08, o ensinar 
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seja definido como apresentar informações em sala de aula (PIMENTA; ANASTASIOU, 

2014). 

De acordo com o informante, o planejamento e o preparo dessa aula não foram 

supervisionados pela professora responsável pela disciplina: “Eu pedi ajuda assim para um 

amigo, mas com ela diretamente não. O que eu pedi para ela foi o aval da, depois de a aula 

estar pronta mesmo” (P08). Novamente, os dados evidenciam o desamparo sob o qual a 

aprendizagem do fazer docente ocorre. P08 relata, na sequência, que, quando ministrou a aula, 

a professora titular estava presente em sala e que, após a aula, a professora “falou nada, 

nenhuma correção, assim, falou que estava tudo bem, mas houve um feedback sim” (P08). 

Apesar de a docente ter fornecido feedback para o entrevistado, os dados sinalizam que esse 

feedback não foi contingente a qualquer comportamento específico de P08 – durante a aula, o 

informante presumivelmente fez muitas coisas e o feedback da professora, fornecido ao final 

da atividade, se caracterizou pela afirmação inespecífica de que “estava tudo bem”. Sob essas 

circunstâncias, o aprendizado do respondente em relação ao exercício do magistério superior 

pode ter sido comprometido. 

O segundo estágio, realizado por P08 no decorrer do doutorado, ocorreu em uma 

disciplina teórico-prática ministrada por seu orientador no curso de graduação. O entrevistado 

destaca que não participou do planejamento dessa disciplina (“Também não. Já estava 

pronta”) e que também não houve qualquer conversa sobre o plano de ensino antes de o 

estágio começar. Nesse estágio, o informante também teve que ministrar uma aula teórica, 

sobre um tema selecionado pelo seu orientador. Mais uma vez, o planejamento e o preparo da 

aula por P08 não foram supervisionados. Segundo o respondente, no planejamento e na 

execução dessa aula, ele fez algumas alterações em relação às estratégias utilizadas no 

primeiro estágio: “no mestrado foi uma aula bem mais expositiva, no doutorado eu já tentei 
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interagir bem mais com os alunos, e eu acho que daí deu muito certo” (P08). Ao explicitar as 

razões pelas quais alterou suas estratégias de ensino, P08 afirma: 

 

Porque eu pensava em quando eu tinha que sentar e assistir uma aula expositiva, e 

no nosso curso as aulas são, são de, como eu disse, a maioria são de quatro horas 

seguidas – agora acho que mudou a ementa. Mas no caso dessa aula, eram quatro 

horas seguidas, então, você fica com sono, a pessoa que está te dando aula também 

acaba se cansando, e a aula fica muito maçante. E eu acho que quando você traz 

esses tipos de dinâmica, de tentar fazer os alunos perguntarem mais, você fica mais 

atento. Você, fazendo as perguntas, e os alunos também, que te força a pensar, não 

é algo passivo, você acaba entrando na parte mais ativa da aula – eu acho que deu 

certo. (P08) 

 

O trecho sugere que, ao preparar essa aula, P08 estava seguindo um antimodelo 

(DERDYK; GROBERMAN, 2004) do fazer docente dos seus professores: em vista das 

contingências às quais foi exposto, o participante parece ter derivado autorregras que 

especificam condutas diversas das executadas pelos seus professores na graduação. Quanto à 

regência da aula, o respondente afirma que seu orientador não estava presente no dia61: “Essa 

ele não pode, ele não pode, não pode estar lá. Estava, só que ele pediu que um pós-

doutorando fosse assistir a aula. Então, ele foi, tinha alguém me acompanhando na aula” 

(P08). Após a aula, o pós-doutorando também forneceu feedback ao respondente: “é, ele 

falou, ele gostou, ele achou que foi bem bacana, mas, novamente, nada pontual assim” – mais 

uma vez, no entanto, o feedback a que P08 teve acesso foi inespecífico.  

O participante destaca que, no decorrer desse segundo estágio, uma das aulas práticas 

ocasionalmente também ficou sob sua responsabilidade: “na verdade não estava programado 

de início eu dar essa aula, só que foi em algum dia que o professor não poderia comparecer, 

então, eu meio que substituí ele nesse dia, só que já estava tudo pronto, então não teve 

problemas para eu preparar a aula. Eu só conduzi ela” (P08). Nessa aula, em que P08 foi 

promovido a professor, a atuação do respondente se restringiu à execução de estratégias de 

                                                           
61 Vale destacar que, de acordo com a resolução que regulamenta o Estágio de Docência na IES de P08, durante 

a regência de classe do estagiário é “indispensável a presença do professor responsável pela disciplina” (UNESP, 

1987, p. 14). 
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ensino previamente definidas. Os dados, em conjunto, expõem os limites e as deficiências da 

formação docente recebida pelo informante.  

Quando questionado sobre as dificuldades encontradas no preparo e planejamento das 

aulas, P08 comenta especificamente a respeito da regência do primeiro estágio: 

 

Acho que o tempo, porque, por exemplo, foi me dado um tema que eu tinha que 

cobrir – minha função era dá quatro horas de aula, só que eu não achava que era 

necessário ter quatro horas para explicar aquele tema, eu pensava que poderia ser 

muito mais simples. Então, também foi um erro meu, porque eu poderia ter feito 

algumas dinâmicas como eu acabei fazendo no doutorado que iria facilitar, só que, 

acho que a dificuldade – respondendo tua pergunta – foi a duração mesmo da aula, 

que, no nosso caso, teria que ser quatro horas seguidas. (P08) 

 

No trecho, o entrevistado assinala que encontrou dificuldades em preparar uma aula 

expositiva com quatro horas de duração; P08 acrescenta que “foi um erro meu”, visto que ele 

poderia ter inserido no plano de aula outras estratégias de ensino. Como discutido, uma 

formação docente precária ou ausente pode contribuir com o mito das causas internas 

(HOLLAND, 1983) no ambiente acadêmico: em vista dos limites e das dificuldades em 

planejar uma aula expositiva, P08 se responsabiliza por não ter, à época, proposto 

metodologias de ensino diferentes. O mito das causas internas encobre, nesse caso, que as 

dificuldades encontradas pelo informante se devem a uma formação docente deficitária, isto é, 

se devem à falta de contingências institucionais que capacitassem P08 a desenvolver 

estratégias de ensino diversas e mais eficazes.  

Sobre as dificuldades encontradas já em sala de aula, P08 afirma: “Ah, como todo 

seminário na graduação, por exemplo, eu fico nervoso na hora de apresentar, então, uma 

dificuldade mais por falta de experiência mesmo, de você dar aula, de às vezes apresentar o 

conteúdo de forma clara” (P08). Na passagem, o informante novamente equivale o magistério 

superior e a atividade de apresentar seminários. Além disso, o excerto faz referência às 

habilidades sociais de comunicação e de falar em público (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2017); conforme mencionado, uma vez que caracterizam o fazer docente, esses 
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comportamentos também deveriam ser ensinados nos cursos stricto sensu (HENKLAIN; 

CARMO; HAYDU, 2018). As informações coletadas indicam, no entanto, que P08 não foi 

exposto a contingências formativas que possibilitassem o desenvolvimento ou a superação 

dos déficits em relação a essas habilidades.  

A Tabela 20 sumariza os resultados obtidos com P08 na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o exercício do magistério de nível superior. 

 
Tabela 20 – Resultados obtidos com o Participante 08 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos ao 

fazer docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os 

objetivos gerais e específicos de 

uma disciplina 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Planejar metodologias de ensino Não* Não se aplica Não se aplica 

Executar as metodologias de 

ensino planejadas 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Avaliar as próprias estratégias de 

ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Orientar alunos Sim Relação com o 

orientador 

Reforçamento diferencial; 

imitação (antimodelo); 

aprender fazendo 

* Declaração de aprendizagem inferida. 

 

A realização de dois estágios supervisionados em docência não possibilitou o 

aprendizado de P08 em relação a nenhum dos comportamentos contemplados na avaliação. 

Dentre os seis comportamentos avaliados, o entrevistado afirma que aprendeu apenas a 

orientar alunos e, mesmo o aprendizado desse comportamento, não ocorreu sob contingências 

relacionadas aos estágios. O participante afirma que não aprendeu a identificar os objetivos de 

ensino de uma disciplina e que “eu nunca tive nenhuma atividade que treinasse isso” (P08). 

Entretanto, o respondente assinala que “Assim, se eu parasse para pensar nisso, organizar, 

talvez – talvez não, com certeza, as experiências que eu tive em disciplinas durante o 

mestrado e o doutorado me ajudariam a desenvolver esse delineamento de aula. Entendeu?”. 

Ao esclarecer o que seriam “as experiências que eu tive em disciplinas”, P08 acrescenta: 
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As disciplinas que eu assisti, por exemplo, eu sei da ementa da disciplina, e aí 

participei da, de todo o desenvolvimento dela, então, eu consigo avaliar se aquilo 

foi eficiente ou não para mim. Eu tive disciplinas que eu achei que foram muito 

eficientes, que foram coerentes com aquilo que tinham como proposta, e outras não. 

Então, eu acho que eu tendo essa visão das coisas que deram certo e deram errado, 

eu consigo traçar um delineamento para o tipo de disciplina que eu conduziria. 

Ficou claro? (P08) 

 

Ainda que não tenha sido ensinado a identificar os objetivos de uma disciplina, à 

semelhança de P04, P08 assevera que é capaz de definir os objetivos e outros elementos de 

um plano de ensino – isso porque, como aluno, ele observou seus professores atuando em 

sala. O relato de P08 sugere que a observação de modelos seria suficiente para capacitar o 

observador a atuar como docente de nível superior (i.e., eu observei, logo, sei fazer). 

Considerando as limitações já descritas a respeito da imitação, é possível questionar o alcance 

do aprendizado do participante em relação ao comportamento de identificar objetivos de 

ensino. É possível questionar, inclusive, se realmente houve aprendizagem: tendo em vista 

que o comportamento de identificar objetivos de ensino não ocorre em sala de aula, é pouco 

provável que P08 tenha observado a emissão desse comportamento pelos seus professores. Se 

não há observação de modelo, há aprendizagem por imitação? 

 Quanto ao planejamento de estratégias de ensino, o entrevistado declara: 

 

Não tive nenhum treinamento para isso (o participante ri), nenhuma atividade 

específica, mas como eu disse na resposta anterior, é algo que a gente acaba tendo 

como experiência, por participar dessas disciplinas, das metodologias. Você pega, 

você assiste alguma disciplina, e você fala “ó, isso é legal, posso usar no futuro”; 

“isso eu posso melhorar”. Então, mas não tive nenhum curso, nenhuma disciplina, 

nem nada, que pudesse me treinar especificamente para isso. (P08) 

 

Mais uma vez, o entrevistado destaca que não foi ensinado a planejar estratégias de 

ensino, mas que a sua história como aluno o capacitaria a executar esse comportamento. 

Contudo, se o planejamento do processo de ensino também não ocorre em sala de aula, é 

possível questionar se o participante realmente aprendeu esse comportamento. A passagem 

sinaliza, ainda, que a imitação das estratégias de ensino estaria condicionada ao efeito que 

elas tiveram sobre o comportamento do informante: aquelas que tiveram um efeito reforçador 
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seriam imitadas (e.g., “‘ó, isso é legal, posso usar no futuro’”); e aquelas que foram 

ineficientes atuariam como antimodelo (e.g., “‘isso eu posso melhorar’”). Na ausência de 

quaisquer outras atividades formativas em docência, é possível que o entrevistado atue, no 

futuro, sob controle dessas regras. Corroborando a análise, P08 afirma: “nessas disciplinas 

tiveram algumas que eu, assim, vou tomar como exemplo para eu montar uma disciplina no 

futuro, entende?”. Caso isso venha a ocorrer efetivamente, P08 atuará sob controle da sua 

própria história de reforçamento e não sob controle do comportamento e da aprendizagem dos 

alunos.  

Com relação à execução das estratégias de ensino planejadas, o informante assevera 

“não, não consegui. Algumas coisas, né, coloquei em prática, como eu te disse, no estágio 

docência, na aula que eu preparei, na aula que eu lecionei, mas em termos de disciplina é 

algo bem mais complexo, mais a longo prazo, eu não consegui colocar em prática” (P08). O 

relato do entrevistado sugere que as contingências às quais ele foi exposto, durante os 

estágios, não foram suficientes para assegurar o aprendizado do comportamento de executar 

as estratégias de ensino. Quanto à avaliação das metodologias de ensino utilizadas, P08 afirma 

“Não. É, o que a gente tem como prova, né, é a própria avaliação da disciplina, e o que eu 

tive como experiência foi no estágio docência, as questões que eu formulei, então eu tive um 

respaldo nesse sentido. Bem pontual, bem específico”. As questões, mencionadas no excerto, 

correspondem a uma atividade tipicamente realizada nos estágios de docência que ocorrem no 

programa de P08: “você formula algumas questões a respeito da sua, da aula que você deu, e 

depois corrige essas questões” (P08). Esse foi o contato do respondente com a avaliação das 

suas estratégias de ensino e, conforme indicam os dados, o acesso a essas contingências não 

possibilitou o aprendizado de P08 em relação ao comportamento sob análise.  

Concernente à correção das eventuais falhas identificadas no processo de ensino, o 

participante declara: 
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Posso falar que não, porque como eu não tive muitas oportunidades para dar aula, 

então fica difícil, porque por mais que eu saiba que os alunos tiveram dificuldades 

em alguma aula que eu dei, eu não vou ter uma oportunidade para corrigir. Então, 

eu sei onde que eu errei, que eu poderia ter melhorado, mas não apliquei isso. (P08) 

 

O relato do informante sugere que o comportamento, de corrigir falhas identificadas 

no processo de ensino, seria aprendido por meio do acesso direto às contingências: como P08 

não teve “muitas oportunidades para dar aula”, ele não executou e, portanto, não aprendeu 

esse comportamento. O entrevistado parece não reconhecer que o comportamento em exame 

poderia ser aprendido mediante contingências de ensino, arranjadas especialmente para esse 

fim. Em conjunto, as informações coletadas evidenciam as fragilidades e as deficiências da 

formação docente recebida pelo entrevistado.  

Sobre a orientação de alunos, P08 afirma que coorientou ao menos duas alunas de 

Iniciação Científica; à época da avaliação comportamental, uma das alunas já havia concluído 

a pesquisa e a outra Iniciação Científica ainda estava em andamento. O informante destaca 

que “mais uma vez, a gente não tem um treinamento específico”; em conformidade com P01, 

P02 e P06, P08 não teve acesso a contingências de ensino do comportamento de orientar, mas 

foi exposto a contingências nas quais teve que atuar como orientador. Essas contingências 

foram, por sua vez, estabelecidas pelo orientador do entrevistado. Segundo P08, em seu 

laboratório, pouquíssimos alunos trabalham “com essa parte de controle biológico, mais 

experimental” (P08). Desse modo, “o pessoal que procura ele [o orientador] e tem interesse 

nessa área, basicamente, automaticamente, eu que vou coorientar, entendeu? Então, ele [o 

orientador] chega já e fala ‘ó, tem essa aluna aqui, você pode coorientar? Tem tempo?’ e aí 

eu aceito” (P08). 

Ao comentar sobre a sua atuação como coorientador, P08 afirma: 

 

aí eu vou aprendendo também, né, eu sempre pergunto onde que eu posso melhorar 

– assim, na coorientação eu pergunto para a própria aluna mesmo, porque eu 

procuro deixar claro que é uma experiência nova para mim também. Então eu posso 

estar fazendo algo, mas que não esteja dando certo para ela, então eu sempre gosto 

de perguntar, para que eu possa melhorar. (P08) 
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P08 relata que questiona periodicamente sua aluna sobre suas ações como 

coorientador: as respostas da aluna a essa pergunta podem reforçar diferencialmente o 

comportamento de orientar do entrevistado, contribuindo para o desenvolvimento desse 

comportamento no repertório de P08. Essa análise exige, todavia, a apresentação de um 

contraponto. A orientação acadêmica se caracteriza como uma relação de poder, em que o 

orientador tem sob seu controle um conjunto de estímulos reforçadores e punidores que não 

estão disponíveis para o orientando. Em razão do controle especial sobre essas variáveis, o 

orientador pode estabelecer contingências específicas, as quais podem fortalecer ou 

enfraquecer determinados comportamentos de seus orientandos (SKINNER, 1953). 

Considerando esse desequilíbrio de poder na orientação acadêmica, os comentários da aluna a 

respeito das ações de P08 podem ser, em alguma medida, imprecisos e, assim, esses 

comentários podem não atuar adequadamente como consequências diferenciais.  

Quando inquerido sobre as razões de questionar a aluna sobre seu desempenho como 

orientador, o entrevistado relata: 

 

Eu não sei, eu acho que tem que ter esse contato, sempre achei que tem que ter esse 

contato maior. Eu não tive, assim, a minha relação com o orientador é bem, não é 

tão próxima, assim, a gente discute as ideias e tal, mas aí eu desenvolvo e eu tenho  

os prazos, eu tenho que apresentar para ele. Não é algo que ele fica na parte 

experimental comigo assim, até porque a área que eu estou trabalhando, ele não é 

tão íntimo dessa área, então eu tive que procurar por outras fontes e tudo mais. Eu 

não tive um coorientador, eu acho que o coorientador tem esse papel de estar mais 

próximo ali, então ele precisa de um respaldo da aluna, principalmente quando o 

coorientador não tem tanta experiência, como eu. Então, se eu não tiver respaldo 

dela, eu não vou ter de ninguém. É só eu e ela ali, desenvolvendo o trabalho, então 

eu preciso saber se está dando certo a minha metodologia ou não. (P08) 

 

Em suas atividades de orientação, P08 parece seguir um antimodelo (DERDYK; 

GROBERMAN, 2004) da atuação do seu próprio orientador: como a relação de P08 com seu 

orientador “não é tão próxima”, o informante, ao coorientar, acompanha sua aluna com 

proximidade e de forma constante (i.e., seria possível dizer que P08 adota o estilo de 

orientação hands-on – MASSI; GIORDAN, 2017; MCCALLIN; NAYAR, 2012). No trecho, 

o informante também justifica as perguntas feitas para sua aluna afirmando que “se eu não 
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tiver respaldo dela, eu não vou ter de ninguém” (P08). Por um lado, o relato indica que, na 

condução do processo de ensino, P08 está sob controle do que a aluna diz que aprendeu e não 

sob controle do que ela aprendeu; por outro, ilustra o contexto de desamparo sob o qual o 

entrevistado aprendeu (e aprende) comportamentos que caracterizam o magistério superior. 

Com base nos dados, é possível afirmar ainda que o processo, caracterizado como aprender 

fazendo, também contribuiu para o aprendizado de P08 em relação ao comportamento de 

orientar. 

Finalmente, ao avaliar a formação em docência recebida até o momento, P08 declara: 

 

Eu sinto falta, eu não sei, eu acho que poderia ter mais atividades, poderiam ter 

mais atividades nesse sentido. Igual, quando você me perguntou, eu tentei lembrar 

de alguma e, realmente, a gente não tem uma formação muito... Tem algumas 

disciplinas, que o programa oferece, sobre didática no ensino de Zoologia, por 

exemplo, alguma coisa assim. Só que, às vezes, tem outra disciplina que tem mais a 

ver com a minha pesquisa do que essa, então eu dou prioridade a essa. Mas cursos, 

simpósios, algumas coisas nesse sentido de didática para a graduação, eu sinto 

falta, eu acho que poderia, poderia ter mais atividades nesse sentido sim. (P08) 

  

No trecho, P08 destaca o número insuficiente de atividades formativas em docência a 

que teve acesso durante a pós-graduação – a restrição de espaços formativos para a 

capacitação de professores de nível superior é, como mencionado, amplamente discutida na 

literatura (BARATA, 2019; BASTOS et al., 2011; CORRÊA; RIBEIRO, 2013; CUNHA, 

2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; FRANÇA, 2012; JOAQUIM et al., 2011; 

KUENZER; MORAES, 2005; LIMA; COSTA, 2017; MAGALHÃES et al., 2016; 

MARTINS, 2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; QUADROS et al., 2012; SILVA; 

BARDAGI, 2015; SGUISSARDI, 2006; SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; 

ORLANDO; MEYER, 2017). O entrevistado também comenta que, em seu programa, há uma 

disciplina sobre “didática no ensino de Zoologia”, entretanto, o curso de disciplinas 

relacionadas à produção científica foi frequentemente priorizado por ele. Conforme discutido 

em relação a P06, a mera oferta de disciplinas não é suficiente para assegurar uma formação 

docente adequada: é preciso arranjar contingências adicionais que aumentem a probabilidade 
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de os alunos entrarem em contato com essas disciplinas. A despeito do que se assume como 

objetivos dos cursos stricto sensu (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005), quando a realização de 

atividades relacionadas à docência é optativa no PPG, a própria formação docente se torna 

optativa. 

5.1.8.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

À semelhança do observado em relação a P02, P03, P04, P05, P06 e P07, o contato de 

P08 com atividades e disciplinas a respeito do fazer científico foi infrequente ao longo da pós-

graduação. P08 relata que, durante o mestrado e o doutorado, cursou apenas uma disciplina 

obrigatória sobre o processo de produção de conhecimento em ciência – e seu curso se deu já 

no início do mestrado. Conforme descreve:  

 

a gente tem uma disciplina que é obrigatória pelo programa, então não é optativa, 

que é “Projetos em Biologia Animal” – acho que é esse o nome, não sei se 

mudaram, como que está. Então é isso, na disciplina a gente tem, acaba adquirindo 

um pouco dessa noção de desenvolvimento de projeto, e você, assim, trabalha um 

pouco mais na sua ideia inicial, no projeto que vai ser desenvolvido. E no fim tem 

um respaldo bem forte assim, né, porque não é só o professor, a responsável pela 

disciplina convida alunos da pós-graduação para avaliar o projeto e dá dicas a 

respeito do delineamento, de como tem que ser feito para a publicação, que 

problemas que a pessoa pode enfrentar a respeito de determinado delineamento, 

esse tipo de coisa, entendeu? Então, é algo obrigatório no nosso programa logo no 

começo. (P08)  

 

O trecho sugere que, no decorrer dessa disciplina, o entrevistado foi exposto a 

condições que, potencialmente, contribuíram para a sua aprendizagem em relação a 

comportamentos que participam do processo científico (e.g., os comportamentos de definir o 

objetivo de uma pesquisa e de planejar o método). No excerto, o participante menciona, 

especificamente, o contato com instruções verbais durante essa atividade curricular: “a 

responsável pela disciplina convida alunos da pós-graduação para avaliar o projeto e dar 

dicas a respeito do delineamento, de como tem que ser feito para a publicação [...]” (P08).  
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À parte essa disciplina, o respondente destaca que não teve acesso a outros eventos 

dedicados ao fazer ciência: “Não, não que eu me lembre. Não estou lembrado não. É, a gente 

acaba, nada, nada formal, né, a gente acaba discutindo muito disso com pessoas da nossa 

área ou com amigos, mas nada muito para a formação mesmo” (P08). O relato sinaliza que, 

inserido em um contexto de educação formal, P08 entrou em contato com discussões sobre o 

fazer científico sobretudo por meio de contingências informais, inadvertidamente arranjadas 

ao longo da pós-graduação. Desde já, os dados obtidos expõem as fragilidades da formação 

científica que o entrevistado recebeu. 

Na Tabela 21, estão sumariados os resultados obtidos com P08 na avaliação 

comportamental dos comportamentos que tipificam o fazer científico.  

 
Tabela 21 – Resultados obtidos com o Participante 08 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de aprendizagem Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim Relação com o orientador; disciplina 

da pós-graduação  

Regras  

Fazer revisão 

bibliográfica 

Sim Disciplina da pós-graduação; 

disciplina da graduação; redação de 

textos científicos; relação com a 

coorientadora; revisão por pares 

Regras; aprender 

fazendo; 

reforçamento 

diferencial 

Planejar o método de 

uma pesquisa 

Sim  Disciplina da pós-graduação; 

execução de projetos pilotos 

Tentativa-e-erro 

Executar o método de 

uma pesquisa 

Sim  Execução de projetos pilotos Aprender fazendo 

Redigir relatórios ou 

relatos de pesquisa 

Sim*  Redação de relatos científicos; 

relação com o orientador; disciplina 

da graduação 

Tentativa-e-erro; 

reforçamento 

diferencial 

Divulgar descobertas 

científicas (público 

externo) 

Não*  Não se aplica Não se aplica 

Escrever cientificamente Sim  Não identificado Não identificado 

Avaliar trabalhos 

científicos de terceiros 

Sim  Disciplina da pós-graduação; 

congresso científico  

Aprender fazendo; 

reforçamento 

diferencial 

* Declaração de aprendizagem inferida. 

 

Como demonstra a Tabela 21, o participante afirma ter aprendido sete dos oito 

comportamentos avaliados: os comportamentos de delimitar problemas de pesquisa, de fazer 

revisão bibliográfica, de planejar e de executar o método de uma pesquisa, de redigir relatos 
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científicos, de escrever cientificamente e de avaliar trabalhos de terceiros. Entretanto, a 

aprendizagem desses comportamentos não necessariamente ocorreu por meio de 

contingências disponíveis no programa do respondente. Sobre a delimitação de perguntas 

científicas, P08 afirma: 

 

Acredito que aprendi sim, meu orientador ele é bem, bem rígido nesse sentido, 

porque muitas vezes o objetivo acaba se confundindo um pouco com a metodologia, 

algumas pessoas acabam tendo essa dificuldade de diferenciar, então ele pega 

muito nesse aspecto. E acredito que eu tenha aprendido a distinguir bem, a delinear 

bem meu objetivo da pesquisa – tanto o específico quanto o geral, né. (P08) 

 

O relato sugere que o orientador do informante arranjou condições que permitiram, em 

especial, que P08 aprendesse a diferenciar os objetivos de uma pesquisa do seu percurso 

metodológico. Essas condições, presumivelmente, envolveram o estabelecimento de regras e 

de contingências aversivas (e.g., “meu orientador ele é bem, bem rígido nesse sentido”). Vale 

sublinhar que, aprender a discriminar as propriedades que diferenciam a pergunta do método e 

o método da pergunta não decorre, automaticamente, nas capacidades de delimitar uma 

pergunta científica e de planejar um método que seja capaz de respondê-la. Se o participante 

aprendeu a definir problemas científicos nesse contexto, é possível que o aprendizado tenha se 

dado de forma colateral, por meio de contingências arranjadas fortuitamente.   

O respondente também cita a disciplina de Projetos em Biologia Animal como outro 

contexto de aprendizagem do comportamento avaliado: “[essa disciplina] foi a única parte 

que eu tive esse treinamento de escrever o projeto em geral mesmo. Então, em cada etapa do 

projeto a gente teve essas orientações assim, então posso colocar ela aí como um processo de 

treinamento, de aprendizagem direta do objetivo” (P08). Os dados não permitam determinar 

as condições de ensino a que P08 foi exposto durante esse treinamento. Todavia, a menção a 

“orientações” pode indicar que o informante entrou em contato com regras e, talvez, com 

contingências de reforçamento diferencial estabelecidas pela professora da disciplina. Esses 

processos podem ter contribuído para a aprendizagem do entrevistado em relação ao 
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comportamento de definir o objetivo de um estudo. P08 também reitera, no trecho, que teve 

acesso a contingências formativas em ciência apenas nessa disciplina. 

Referente à revisão bibliográfica, P08 declara: 

 

Sim, sim [aprendi]. Um pouco a gente, acho que teve, a gente tem algumas 

orientações na disciplina que, inicial, novamente também, como faz parte do 

desenvolvimento da tese, da dissertação, a gente tem essa noção de revisão. Na 

graduação também [...]. Mas... é que na graduação a gente tem disciplina de 

Metodologia Científica, então, alguns desses aspectos a gente já, já tira daí. Só que, 

eu acho que isso vai muito também da – pelo menos para mim, né – eu tive muito 

essa noção fazendo, não foi exatamente uma formação, eu acho que é mais por 

experiência mesmo. Agora no doutorado eu consigo fazer uma revisão bem mais – 

como que eu posso falar? – bem mais elaborada do que eu fiz no mestrado, mais 

precisa do que eu fiz no mestrado. Acho que com o tempo a gente vai pegando, 

assim, essa experiência, mas formação assim eu posso citar só a disciplina de 

projetos mesmo. (P08) 

 

No trecho, P08 cita disciplinas da pós-graduação e da graduação e a redação de textos 

científicos como situações nas quais aprendeu a revisar a literatura. Na disciplina de Projetos, 

cursada no mestrado, o entrevistado possivelmente foi exposto a informações e instruções 

verbais que descreviam, por exemplo, alguns elementos característicos da revisão 

bibliográfica (“a gente tem algumas orientações na disciplina [...] inicial”). Essas regras 

podem, em certa medida, ter contribuído para a aprendizagem do entrevistado em relação a 

esse comportamento. A disciplina de Metodologia Científica, da graduação, também é 

identificada por P08 como local de aprendizagem do comportamento avaliado. À semelhança 

dos dados obtidos com P01 e P04, o relato de P08 evidencia as potenciais e eventuais 

contribuições que a formação científica do profissional pode oferecer para a formação 

profissional do cientista62 (BOTOMÉ, 1999). As informações coletadas não permitem, 

contudo, especificar os processos de aprendizagem que estavam presentes nessa disciplina.  

Quanto à redação de textos científicos, o informante a elege como principal contexto 

de aprendizagem do comportamento de fazer revisão bibliográfica: “pelo menos para mim, né 

                                                           
62 Vale frisar, mais uma vez, que a formação científica ofertada nos mestrados e doutorados e a formação 

científica ofertada na graduação têm fins diferentes (BOTOMÉ, 1999; SAVIANI, 2002). Ainda que a última 

possa eventualmente contribuir com a primeira, a formação profissional do cientista é uma atribuição específica 

dos cursos stricto sensu (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). 
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– eu tive muito essa noção fazendo, não foi exatamente uma formação, eu acho que é mais 

por experiência mesmo” (P08). Ou seja, segundo P08, foi principalmente fazendo que ele 

aprendeu a sistematizar o conhecimento existente. Quando convidado a esclarecer o que seria 

“mais por experiência mesmo” e se teve acesso a algum tipo de feedback ao longo desse 

processo, o informante acrescenta: 

 

do orientador bastante, né, dos, das pessoas que estão participando também de 

algum artigo que a gente escreve; teve uma coorientadora de algum, alguns artigos 

que eu escrevi, que ela era bem mais rígida que o meu orientador, então, várias das 

dicas dela foram bem mais, bem mais aproveitadas por mim do que as do meu 

orientador. E também tem os pareceres que a gente recebe das revistas quando o 

artigo é negado, coisa assim, isso ajuda bastante, acho que isso acrescenta muito 

para a formação. (P08) 

 

No excerto, P08 enfatiza a relação com a coorientadora e a revisão por pares como 

contextos adicionais de aprendizagem do comportamento de revisar a literatura. A 

coorientadora teria estabelecido regras (i.e., “dicas”) e, possivelmente, contingências de 

reforçamento diferencial que podem ter contribuído para o aperfeiçoamento do 

comportamento de fazer revisão de P08. Essas condições podem ter sido estabelecidas tanto 

em relação ao comportamento de revisar do informante (e.g., durante reuniões) quanto em 

relação ao produto desse comportamento (i.e., o texto escrito). Outrossim, os comentários e as 

sugestões de pareceristas, feitos em relação a textos produzidos pelo entrevistado, também 

podem ter atuado como regras e consequências diferenciais para o comportamento de revisar 

a literatura de P08 e ter possibilitado o refinamento desse padrão comportamental. 

Sobre o planejamento do método de uma pesquisa, o respondente afirma: 

 

Sim, sim [aprendi]. Eu acho que se eu fosse destacar um ponto que a disciplina é 

bem forte (o participante ri) – de novo voltando àquela disciplina – que a disciplina 

tem é esse, é o, a responsável pela disciplina, ela é bem rigorosa nesse sentido de 

delineamento do trabalho, do método do trabalho para responder sua pergunta. 

Questão de réplicas [i.e., número de animais] que a gente precisa ter, de tempo, de 

exequibilidade, então, ela é bem rigorosa quanto a isso. Acho que nesse sentido a 

gente sai com uma formação boa. E, fora o que a gente vai aprendendo também 

com a prática, né, vai testando, não deu certo, volta, faz de novo. E, acho que é isso. 

(P08) 
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No trecho, o entrevistado novamente destaca a importância da disciplina de Projetos 

em Biologia Animal para a sua formação científica. Os dados coletados não permitem, 

contudo, identificar os processos, presentes nesse contexto, que contribuíram para a 

aprendizagem de P08 em relação ao comportamento avaliado. De todo modo, o trecho 

sinaliza que a professora responsável pela disciplina arranjou condições (regras e 

contingências) que possibilizaram, em certo grau, que P08 aprendesse a planejar o método de 

um estudo científico. Cumpre notar que essas condições de ensino possivelmente envolveram 

a apresentação de alguns estímulos aversivos (“a responsável pela disciplina, ela é bem 

rigorosa nesse sentido de delineamento do trabalho”). Além disso, o relato sugere que o 

participante também aprendeu a planejar o método de uma pesquisa por tentativa-e-erro. Ao 

explicitar o que seria aprender com “a prática” ou aprender “testando”, P08 corrobora a 

análise: “porque... por exemplo, algo que a gente costuma fazer na minha parte experimental 

é o projeto piloto” e 

 

o projeto piloto é uma, é um projeto, é como se fosse um, uma, o seu projeto 

original em uma dimensão bem menor, para você testar se aquilo que você propôs 

pode ou não dar certo. E, eu aprendi muito nisso, acho que muitas pessoas que são 

da área experimental assim aprendem bastante com isso. Quando já não tem um 

protocolo feito para o desenvolvimento do trabalho, então você tem que testar tua 

metodologia e ver se ela dá certo ou não. (P08) 

 

Como esclarecem Carrara (2014), Cozby (2003), Marconi e Lakatos (2003) e Bailer, 

Tomitch e D’Ely (2011), a realização de projetos pilotos visa possibilitar o aperfeiçoamento 

do planejamento metodológico antes de a investigação ser iniciada. Considerando o objetivo 

do estudo e o método planejado para respondê-lo, o projeto piloto consiste em submeter o 

último a testes, a fim de avaliar, por exemplo, sua capacidade de responder o objetivo e sua 

exequibilidade. Em vista dos resultados obtidos durante o piloto, o planejamento do método 

deve ser revisto, aprimorado e, se preciso, reformulado – a pesquisa, em si, só é iniciada após 

a conclusão dessas etapas. P08 identifica esse processo de ensaio e erro como um dos 

processos responsáveis por seu aprendizado do comportamento de planejar o percurso 
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metodológico de uma pesquisa (i.e., “fora o que a gente vai aprendendo também com a 

prática, né, vai testando, não deu certo, volta, faz de novo”).  

Quanto à própria realização de projetos pilotos, o informante assinala que essa 

estratégia é característica da “área experimental” e é especialmente utilizada em situações nas 

quais não há protocolo disponível. Contrastando com esse relato, discussões metodológicas na 

literatura destacam que projetos pilotos não são específicos de investigações experimentais, 

mas são realizados e recomendados para pesquisas de diferentes naturezas (e.g., COZBY, 

2003; KÖCHE, 2011; MARCONI; LAKATOS, 2003; SILVA; OLIVEIRA, 2015). A menção 

frequente a essa estratégia em manuais de metodologia científica (e.g., CARRARA, 2014; 

COZBY, 2003; KÖCHE, 2011; MARCONI; LAKATOS, 2003) permite afirmar, inclusive, 

que a realização de projetos pilotos é uma prática cultural (FERNANDES; CARRARA; 

ZILIO, 2017) da comunidade científica. Em decorrência, a utilização dessa estratégia, por 

P08, pode estar sob controle de regras e de contingências sociais arranjadas e mantidas pelos 

membros dessa cultura. Como mencionado, a pós-graduação é a instituição de ensino 

responsável pela transmissão das práticas culturais científicas. Isso é dizer que os cursos 

stricto sensu são responsáveis por arranjar contingências de ensino que possibilizem aos 

novos integrantes da comunidade (i.e., mestrandos e doutorandos) o aprendizado dessas 

práticas (SKINNER, 1972). A realização de projetos pilotos, como uma típica prática cultural 

da comunidade científica, deveria ser, desse modo, ensinada ao alunado stricto sensu – as 

contingências sob as quais P08 aprendeu essa estratégia não parecem, contudo, ser 

contingências de ensino.  

Importa acrescentar ainda que a formação científica a que P08 teve acesso possibilitou 

que o informante aprendesse, especialmente, a planejar o método de investigações 

experimentais. Segundo relata: “É, desde a iniciação eu venho fazendo basicamente só 

pesquisa experimental” (P08). Como P01, P03, P04 e P06, P08 também foi exposto a uma 
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formação científica que favoreceu o desenvolvimento de um tipo de especialização 

metodológica. 

Em relação à execução do método conforme o planejado, o entrevistado assevera: 

 

Sim, sim [aprendi]. Como eu disse, na minha área, pelo menos na minha, no meu 

projeto não tem um protocolo, mas por enquanto eu estou conseguindo desenvolver 

bem o que eu tinha proposto no delineamento. Eu fiz algumas alterações, só que 

nada muito, muito brusco assim, nada muito, nada tão relevante, então, nada que eu 

tenha que justificar para a FAPESP que eu (o participante ri), que eu mudei a 

metodologia ou coisa assim. Então, acho que sim, estou conseguindo executar 

certinho o que eu propus. (P08) 

 

Para P08, a execução do método conforme o planejado seria, sobretudo, uma 

especificidade de investigações que usam protocolos para responder suas perguntas. O 

informante ressalta, no excerto, que apesar de esse não ser o seu caso, ele está conseguindo 

“executar certinho” o que foi proposto. Como discutido em relação a P04, a comunidade 

científica tem desenvolvido ações para a aumentar a probabilidade de ocorrência de 

correspondência entre aquilo que o cientista diz que fará e aquilo que ele faz ao conduzir o 

estudo – e essa correspondência é esperada e deve ser encorajada na ciência de forma geral 

(e.g., GUAZI; VERDU; CORTEZ, 2020; VAN DER ZEE; REICH, 2018). A suposição de 

que a condução de uma pesquisa, em conformidade com o planejado, seria característica de 

estudos específicos sinaliza os limites da formação em ciência que o participante recebeu. 

Além disso, o trecho sinaliza que o comportamento de P08, de executar o método conforme o 

planejado, também está sob controle de regras e contingências arranjadas pela agência de 

fomento do informante (“Eu fiz algumas alterações, [...] nada que eu tenha que justificar 

para a FAPESP”).   

Sobre o contexto de aprendizagem do comportamento avaliado, P08 declara: 

 

Ah, eu, não sei, é basicamente seguir uma receita, né? Você, você propôs e aí você 

vai – como eu disse, né, sempre fazendo o teste piloto, e você vai, vai vendo, né, vai 

tendo como resultado se aquilo funciona ou não para você fazer as outras 

repetições. Eu acho que é basicamente isso, entre a tua ideia e a tua execução, tem 

o teste piloto que confirma se sua ideia é plausível ou não, confirma na prática se 
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sua ideia é plausível ou não. Acho que é isso a estratégia que a gente usa [...] 

quando não se tem um protocolo certo, né. (P08) 

 

Os dados sugerem que P08 aprendeu a executar o método de uma pesquisa 

executando-o, isto é, aprendeu fazendo (SKINNER, 1972). O contexto de aprendizagem desse 

comportamento teria sido, por sua vez, a realização de projetos pilotos. Conquanto seja 

importante manter a correspondência entre o que foi especificado em um projeto e aquilo que 

se faz durante a realização do estudo (GUAZI; VERDU; CORTEZ, 2020; VAN DER ZEE; 

REICH, 2018), descrever essa correspondência como “seguir uma receita” – como faz P08 – 

pode descaracterizar o processo básico do conhecer que define a ciência. A execução do 

método científico não pode ser reduzida a uma aplicação automática e acrítica de etapas e 

passos previamente planejados (BOEM, 2020). Se a produção de ciência envolve 

planejamento minucioso (VAN DER ZEE; REICH, 2018), e se a padronização metodológica 

é importante para assegurar a reprodutibilidade dos resultados científicos (BOEM, 2020), 

produzir ciência também exige do cientista atenção às propriedades do objeto investigado e a 

adequação do método sempre que isso se mostrar necessário (BOEM, 2020; SKINNER, 

1956). Conceber a execução do percurso metodológico como “seguir uma receita” pode 

facilitar a inobservância de aspectos que emergem ao longo do processo científico e que 

podem influenciar, ou mesmo modificar, o curso ou a conclusão da investigação (SKINNER, 

1956).  

Quanto à redação de relatórios e relatos científicos, o respondente afirma: 

 

Não, a gente não tem esse tipo de treinamento, assim, formal né, formalmente. A 

gente vai aprendendo (o participante ri) com as broncas do orientador e tudo mais 

(o participante ri brevemente). Mas, como eu disse, na graduação a gente tem uma 

disciplina semestral que é sobre isso, assim, sobre relatório científico também, que 

– na verdade, é sobre toda a metodologia científica, que nem o relatório é uma 

parte dessa disciplina. Mas durante a pós, não. (P08) 

 

Durante a pós-graduação, P08 não teve acesso a contingências de ensino do 

comportamento avaliado, mas foi exposto a situações nas quais teve que fazê-lo. O excerto 
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sugere que, nesse cenário, o participante aprendeu a redigir textos dessa natureza por 

tentativa-e-erro (SKINNER, 1972). Por sua vez, ao reforçar diferencialmente o 

comportamento ou o produto do comportamento de relatar estudos de P08, o orientador do 

entrevistado teria arranjado condições favoráveis ao aperfeiçoamento desse padrão 

comportamental do informante. Cabe observar que as contingências arranjadas pelo 

orientador de P08 também envolveram a apresentação de estímulos aversivos (“gente vai 

aprendendo (o participante ri) com as broncas do orientador” – P08). Ainda no trecho, o 

respondente mais uma vez identifica a graduação como contexto de aprendizagem do fazer 

científico: as contingências presentes na disciplina de Metodologia Científica também teriam 

possibilitado, em algum grau, o desenvolvimento desse comportamento no repertório do 

respondente. Nesse caso, as contribuições da formação científica do profissional (BOTOMÉ, 

1999) ilustram, especialmente, as falhas da formação profissional do cientista que o 

participante recebeu. 

Com relação à divulgação de informações científicas para o público externo, P08 

declara: 

 

Nossa. Isso é algo que eu sempre penso que faz muita falta para a formação – eu 

gosto de falar, tipo, dos meus resultados, assim, para quem não é da área, eu gosto 

de pensar em uma linguagem um pouco mais, mais fácil assim, mais simples para 

explicar, mas é algo pessoal também. A gente não tem uma formação, por exemplo, 

de, do que eu acho que é extremamente necessário, deveria ter em todos os 

programas essa, esse treinamento de você passar a linguagem acadêmica para a 

linguagem mais digerível (o participante ri brevemente) para a maioria da 

população. Porque se não fica um cerco de conhecimento e só entre academia que 

eu não concordo, eu acho que mais importante é você conseguir passar seus 

resultados, e passar a importância dos seus resultados para quem não é da área – 

acho que eu fugi um pouco (o participante ri)[...] do que eu, um desabafo aqui. Mas 

treinamento não, a gente não [tem]. (P08) 

 

No trecho, o informante assevera que sua formação stricto sensu não contemplou o 

ensino do comportamento de divulgar ciência para não-cientistas. Em consonância com 

Escobar (2018), P08 critica a retenção do conhecimento científico na academia e enfatiza a 

necessidade de se viabilizar o acesso do público externo ao conhecimento produzido nas 
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universidades. Como mencionado, a ciência pode maximizar o contato das pessoas com 

consequências reforçadoras, uma vez que possibiliza aos indivíduos uma atuação mais 

eficiente sobre o mundo (BUENO, 2010; SKINNER, 1969) – e a divulgação científica é uma 

das formas de oportunizar o contato da sociedade com a ciência (BUENO, 2010). Ainda na 

passagem, o respondente afirma que seu interesse por atividades de divulgação científica está 

relacionado a elementos de sua própria história de vida: “eu gosto de pensar em uma 

linguagem um pouco mais, mais fácil assim, mais simples para explicar, mas é algo pessoal 

também” (P08).  

Na sequência da avaliação comportamental, P08 descreve ao menos uma situação na 

qual teve que veicular informações científicas para não-cientistas:  

 

foi um projeto que teve aqui na faculdade, do Centro Acadêmico, que levou os 

laboratórios para o centro da cidade. Então, a gente levou lá microscópio, um 

material que a gente costuma usar no laboratório, e ia explicando para o pessoal, 

explicando, por exemplo, coisas bem simples, “o que é ácaro?” – muita gente acha 

que é sujeira, que é fungo, que é, só tem no travesseiro. Então, a gente levou os 

bichos lá e ia explicando em uma forma bem mais simples, então esse tipo de 

atividade ajuda a gente a pensar em uma forma mais aceitável de linguagem por 

todo mundo. (P08) 

 

Se o participante aprendeu a divulgar ciência nesse contexto, ele aprendeu a fazer 

fazendo (SKINNER, 1972). P08 também reitera que essa atividade “Foi algo paralelo” e que 

não estava, de qualquer forma, vinculada ao seu programa de pós-graduação. Referente ao 

escrever cientificamente, o informante relata que, durante o mestrado e doutorado, não teve 

acesso a disciplinas ou atividades voltadas à escrita científica: “Não, não participei. É, eu não 

posso nem falar se o programa já ofereceu esse tipo de atividade, o que eu lembro é de outro 

programa, no mesmo instituto, ter oferecido uma disciplina sobre escrita científica” (P08). 

Em linhas gerais, é possível dizer que o entrevistado não foi exposto a contingências de 

ensino desse comportamento, mas entrou em contato com contingências que possibilizaram o 

refinamento desse padrão comportamental. Em avaliação do seu próprio comportamento de 

escrever cientificamente, P08 declara: “se eu pegar um relatório ou o projeto da minha 
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Iniciação Científica, eu penso ‘não é possível que eu (o participante ri) escrevi esse tipo de 

coisa dessa forma’, que eu, eu via em mim uma melhora, assim, absurda na questão de 

escrita”.  Os dados não permitem, contudo, avançar a análise e identificar o contexto e os 

processos de aprendizagem responsáveis pelo desenvolvimento desse comportamento no 

repertório do entrevistado.  

De todo modo, ainda sobre escrever cientificamente, P08 afirma: 

 

Só que, só que eu acho uma parte difícil, acho que é a parte mais difícil de todo o 

processo científico, a escrita, principalmente a parte de discussão, que aí é uma 

coisa, por exemplo, metodologia, eu disse que metodologia e resultado é uma coisa 

mais técnica, fácil, você pega como exemplo outros trabalhos seus, e suas coisas, e 

tem como um padrão. Introdução também, se você não fugiu muito da área, você 

tem meio que as referências – a discussão não, a discussão é algo extremamente 

novo, onde você vai vender a importância do seu trabalho, e aí que está a 

dificuldade, eu acho. (P08) 

 

O trecho sugere que na redação da introdução, do método e dos resultados, o 

comportamento de escrever cientificamente do entrevistado está, em alguma medida, sob 

controle de trabalhos anteriores – o que indica a participação de processos imitativos (i.e., 

duplicação do produto) na ocorrência desse comportamento. Já na discussão dos resultados, 

os processos imitativos são, como sinaliza P08, pouco úteis – isso porque “a discussão é algo 

extremamente novo”. Vale destacar que é na discussão dos resultados que o cientista responde 

a pergunta que gerou a investigação; todas as etapas anteriores do processo científico 

culminam nessa etapa. Mais especificamente, se o fazer científico se caracteriza pela 

produção de conhecimento novo (LUNA, 2011), a novidade de um estudo particular está na 

discussão dos dados obtidos. Por essa razão, o desenvolvimento da capacidade de discutir 

resultados é central na formação profissional do cientista. No excerto, como visto, o 

participante enfatiza que “a parte mais difícil de todo o processo científico [é] a escrita, 

principalmente a parte de discussão”. Quando inquerido sobre se teve, durante o mestrado ou 

doutorado, a oportunidade de aprender a construir a discussão dos resultados, P08 declara: 
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Não, vindo do programa assim, não. O que a gente aprende é em, talvez, simpósios, 

congressos ou respaldo de revisões, né, de, como eu disse, de artigo, então tudo isso 

ajuda bastante a gente a valorizar nossa, nossos resultados, a dar importância aos 

nossos resultados. Mas, como formação, como disciplina, curso, coisa assim, não. 

(P08) 

 

Se o cientista é capaz de revisar a literatura, de planejar e executar um método, mas 

não é capaz de discutir seus resultados, aquilo que ele faz não pode ser, apropriadamente, 

caracterizado como ciência. No trecho, o participante afirma que, na pós-graduação, não teve 

acesso a contingências de ensino que favorecessem seu aprendizado em relação ao 

comportamento de discutir os resultados. Segundo o excerto, P08 aprendeu a discuti-los no 

contexto de revisão por pares: os comentários e sugestões dos pareceristas, em relação aos 

textos escritos pelo informante, possivelmente atuaram como regras e consequências 

diferenciais para o comportamento de discutir resultados de P08. Essas condições podem ter 

contribuído tanto para a aprendizagem quanto para o aperfeiçoamento desse comportamento 

do entrevistado.  

Quanto à avaliação de trabalhos de terceiros, P08 relata: 

 

Sim, sim, eu tive essa experiência. Pelo programa de pós, eu participei duas vezes, 

dois anos, da avaliação dos projetos da disciplina [de Projetos de Biologia Animal] 

e, esse ano inclusive, só que esse ano teve que ser apenas a avaliação do resumo, 

né, não teve a presencial por conta da quarentena. Mas no ano passado eu avaliei o 

resumo e participei da banca da apresentação, porque a pessoa tem que expor 

também o projeto, e a gente dá dicas lá na hora. Fora isso, tem o Congresso de 

Iniciação Científica na [IES], né, o CIC, e aí eu já participei também como 

avaliador por dois anos – então, tive essa experiência, não é do programa, mas 

acaba me ajudando bastante. (P08) 

 

Como os demais entrevistados, P08 não foi ensinado a revisar estudos científicos de 

terceiros, mas, eventualmente, foi exposto a situações nas quais teve que atuar como revisor. 

Sob essas condições, muito provavelmente, o participante aprendeu a revisar revisando (i.e., 

aprendeu fazendo). No trecho, o informante menciona dois contextos de aprendizagem desse 

comportamento: a disciplina de Projetos em Biologia Animal e o Congresso de Iniciação 

Científica de sua IES. Na disciplina, como relatado por P08 em outros momentos, os projetos 
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dos alunos matriculados são avaliados tanto pela docente quanto por outros pós-graduandos 

convidados para a atividade63. O informante destaca que foi convidado e atuou como 

avaliador desses projetos em pelo menos duas oportunidades. 

Segundo os dados, a titular da disciplina fornecia feedbacks aos pós-graduandos-

avaliadores durante a arguição dos projetos. Em alguma medida, esses feedbacks podem ter 

atuado como consequências diferenciais para o comportamento de avaliar de P08 e 

contribuído para o refinamento desse padrão comportamental. Conforme o respondente: 

 

[Na] banca presencial, a professora sempre, a professora responsável sempre 

comenta sobre, nenhum feedback muito específico, ela fala sobre geral, sobre o que 

foi passado para os alunos, e ela está ali para também corrigir se você deu uma 

sugestão que não é tão, tão cabível, tão plausível, não sei, para a pessoa que está 

apresentando, ela fala. Então, tem esse feedback ali na banca, sim. Quanto às 

correções que a gente faz, para o resumo, não tem. (P08) 

 

A atuação de P08, como revisor, envolvia avaliar os resumos e as apresentações dos 

projetos que ocorriam em sala de aula. Todavia, o trecho sugere que P08 teve acesso a 

feedbacks, a respeito de seu desempenho, apenas durante as bancas presenciais; e esses 

feedbacks eram, com frequência, inespecíficos (“nenhum feedback muito específico, ela fala 

sobre geral, sobre o que foi passado para os alunos”). Eventualmente, quando a proposta do 

revisor era julgada inadequada, a docente fornecia feedbacks com maior contingência e 

especificidade. Nesse caso, o feedback da professora estava, aparentemente, mais sob controle 

do comportamento de quem estava sendo avaliado do que sob controle de quem fez a 

avaliação (“ela está ali para também corrigir se você deu uma sugestão que não é tão, tão 

cabível, tão plausível, não sei, para a pessoa que está apresentando”). Sendo inespecíficos e 

não contingentes, a atuação desses feedbacks como consequências diferenciais pode ter sido 

limitada ou mesmo inefetiva (HENKLAIN; CARMO, 2013). As informações coletadas, em 

                                                           
63 O respondente esclarece que, para essa avaliação, “não são todos os alunos [da pós-graduação] que são 

convidados, são alguns. [...]. O que eles tomam em conta é a área mesmo, por exemplo, se tem algum trabalho 

que é mais relacionado à área que eu trabalho, sim, aí eles me convidam” (P08). Ou seja, embora essas 

contingências, relacionadas à avaliação de trabalhos de terceiros, sejam arranjadas pelo PPG do entrevistado, não 

são todos os alunos que são expostos a elas. 
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conjunto, permitem questionar o alcance da aprendizagem do participante em relação ao 

comportamento de revisar estudos científicos.  

Subsequentemente, solicitado a descrever a sua maior preocupação ao avaliar 

trabalhos de terceiros, P08 apresenta outras informações relevantes:  

 

para trabalhos, tipo projeto, eu me ponho como uma pessoa totalmente fora da área 

para poder avaliar. Então, a minha preocupação é a clareza mesmo do que está 

sendo apresentado e, com certeza, a exequibilidade, o número de réplicas é algo 

que eu, que talvez eu seja um pouco mais exigente assim, que eu já entendi, que eu 

já tive experiências ruins com pouco número de repetições, de réplicas, que me 

prejudicaram, então, essa é uma preocupação que eu procuro mostrar para o 

trabalho que eu estou avaliando. (P08) 

 

Na indisponibilidade de contingências de ensino, o comportamento de revisar 

trabalhos científicos do informante se desenvolveu, especialmente, sob influência de 

elementos relacionados a sua própria história de vida. Na avaliação de propostas de pesquisa, 

por exemplo, o participante atenta para aspectos metodológicos que são ou foram críticos para 

a realização de suas investigações (e.g., o número de réplicas). A ausência de uma formação 

que capacite o futuro cientista a avaliar trabalhos de terceiros possibiliza, como mencionado, 

que o processo de revisão por pares ocorra sob controle de variáveis que não interessam à 

ciência ou à sociedade. Ao atuar sob controle de sua própria história, o revisor pode dar 

destaque a aspectos irrelevantes e negligenciar elementos cruciais da proposta em apreciação. 

No limite, considerando seus objetivos no contexto científico (BALDWIN, 2015; 

MAVROGENIS; QUAILE; SCARLAT, 2020), a inexistência do ensino do comportamento 

de avaliar trabalhos de terceiros pode comprometer a própria sobrevivência da cultura 

científica. 

Por último, ao avaliar a formação científica recebida até o momento, P08 assevera: 

 

Eu acredito que eu tenho uma boa formação mais específica mesmo, porque a gente 

tem que se, tem que focar, né, na nossa área de pesquisa, então, por mais que meu 

programa seja em Biologia Animal, outros assuntos relacionados a outros animais, 

outras áreas, eu acabo não estando muito atualizado com outros artigos assim. Mas 

eu não diria que, que eu sou muito, a minha formação foi muito teórica, assim, a 

parte prática beleza, eu tive uma boa formação de experimental, de exequibilidade 
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de trabalho, tudo o mais, mas eu nunca tive o hábito muito de me atualizar tão 

fortemente assim no estado da arte da minha pesquisa, entende? Então, eu acho que 

a parte teórica, a parte mais – como eu posso dizer? – de estar atualizado no estado 

da arte, eu tenho um pouco de dificuldade nesse aspecto, mas no desenvolvimento 

do meu trabalho, acho que eu evoluí bastante. (P08) 

 

À semelhança de P01, P02, P03, P04, P06 e P07, P08 avalia sua formação científica de 

forma positiva; no entanto, como P05, P08 também identifica fragilidades nessa formação. 

Embora sua pós-graduação seja em Biologia Animal, o entrevistado afirma que, ao longo do 

mestrado e doutorado, se especializou em determinados animais – e, assim, acompanha 

especialmente a produção científica relacionada a eles. Os dados sugerem, desse modo, que a 

formação a que o informante teve acesso favoreceu tanto uma especialização metodológica 

(i.e., o participante aprendeu a responder perguntas de uma forma específica) quanto uma 

especialização de assunto (i.e., P08 aprendeu a responder perguntas sobre fenômenos 

específicos da biologia animal)64.  

Conforme Botomé (1999), na instituição de um programa de pós-graduação, um dos 

primeiros aspectos a serem definidos diz respeito à qual será o objeto de estudo desse 

programa; as demais decisões curriculares devem ser subordinadas a essa primeira. Segundo o 

autor, a definição do objeto é importante porque determina aquilo em relação ao qual os 

novos cientistas e professores de nível superior serão capacitados a trabalhar. Por exemplo: 

um programa de pós-graduação que tem por objeto de estudo a “biologia animal”, deve 

capacitar seus alunos a produzir conhecimento novo a respeito dos fenômenos que 

caracterizam esse objeto. Ainda que, como frequentemente ocorre, esse profissional venha a 

se especializar em determinado assunto, o parecer nº 977/1965 do CFE estabelece que os 

programas stricto sensu devem oferecer uma “formação científica ou cultural ampla e 

                                                           
64 Cabe assinalar que, no trecho, o participante não atribui a especialização de assunto à formação stricto sensu 

que recebeu, mas a elementos relacionados à sua história de vida (“mas eu nunca tive o hábito muito de me 

atualizar tão fortemente assim no estado da arte da minha pesquisa, entende?” – P08). Ou seja, embora P05 e 

P08 tenham realizado uma avaliação mais crítica a respeito da formação científica que receberam, apenas P05 

identifica essas falhas nas contingências formativas a que teve acesso.  
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aprofundada, desenvolvendo a capacidade de pesquisa e poder criados nos diferentes ramos 

do saber” (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005, p. 172).  

A especialização observada na formação de P08, em contrapartida, não emerge de uma 

formação generalista inicial: a formação é especializada desde o começo. Como mencionado, 

a redução de espaços formativos nos mestrados e doutorados restringiu o contato do alunado 

stricto sensu com discussões metodológicas, teóricas e epistemológicas (BARATA, 2019). 

Ao examinarem as estruturas curriculares dos PPG na grande área de Ciências Biológicas, 

Medeiros e Leta (2020) chegaram à conclusão semelhante: independente do que se assume 

como objeto de estudo, os currículos dos mestrados e doutorados têm priorizado uma 

formação especializada e centrada em saberes menos plurais e mais específicos. Essa 

especialização pode, de acordo com as autoras, comprometer o alcance e a eficácia da atuação 

profissional dos futuros cientistas – especialmente em face dos desafios do mundo 

contemporâneo (e.g., as mudanças climáticas, o crescimento de práticas negacionistas e 

anticientíficas, a crise da democracia liberal). 

 

5.1.9 Participante 09  

 

O Participante 09 (P09), do sexo masculino, tinha à época 33 anos e cursava o sétimo 

semestre do curso de doutorado em Economia. A entrevista foi realizada no dia 08 de junho 

de 2020 e durou 1h53min. 

5.1.9.1 Formação docente: avaliação comportamental 

  

Ao longo da pós-graduação, o participante foi exposto a contingências formativas em 

docência por meio do PAE. Como esclarece P09:  

 

Eu tenho que fazer alguma monitoria no programa, então faz parte do programa 

pelo menos um semestre de monitoria, tanto no mestrado quanto no doutorado. Aí o 

PAE te dá um auxílio a mais, né, dão auxílio, os professores estão acostumados a 

receber alunos, então, é um, só um canal mais fácil para fazer. (P09) 
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A monitoria mencionada pelo entrevistado pode ser caracterizada como um estágio 

supervisionado em docência (e.g., WILLE, 2018). A grade curricular do programa de P09 

prevê a realização obrigatória de monitorias pelos alunos de mestrado e doutorado; essas 

monitorias devem ser realizadas em disciplinas da graduação e sob orientação do professor 

responsável pela disciplina monitorada. Conforme relata P09, o ingresso no PAE seria uma 

das formas de cumprir a exigência estabelecida por seu PPG. Em vista disso, o informante 

participou do PAE por um período de três semestres: em um semestre realizou a etapa de 

preparação pedagógica e, em dois semestres ulteriores, desenvolveu o estágio supervisionado 

em docência em disciplinas da graduação. 

O informante descreve a primeira etapa do PAE como um “minicurso”: “Foi uma 

pessoa [da área de Pedagogia], que acho que ficou, sei lá, três manhãs com a gente, alguma 

coisa assim. Então, foi curto, mas durou mais de um dia” (P09). À semelhança de P02 e P05, 

a etapa de preparação pedagógica a que P09 teve acesso se restringiu à apresentação de 

informações e instruções verbais; como discutido, a mera exposição a regras não é suficiente 

para assegurar o aprendizado do fazer docente (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014). 

No estágio supervisionado em docência, realizado durante o mestrado, o participante 

se reuniu com a professora responsável pela disciplina antes de o estágio começar; nessa 

conversa inicial foi feito um “planejamento de como eu ajudaria o professor e, aí no meu 

caso, a professora falou para eu ficar com as listas de exercícios, e com o plantão de dúvidas. 

Aí eu, a gente selecionou qual seria o melhor horário da semana para eu ficar disponível – 

acho que foi mais isso” (P09). O trecho indica que o entrevistado não participou do 

planejamento da disciplina e que sua atuação, no estágio, se centrou no desenvolvimento de 

material didático (i.e., lista de exercícios) e na assistência aos alunos (i.e., plantão de dúvidas). 

Ou seja, em linhas gerais, P09 desempenhou atividades de apoio à execução da disciplina. 
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Além disso, o informante também ressalta que, como não era obrigatório, ele não participou 

ou assistiu as aulas da disciplina monitorada.  

Segundo P09, eventualmente, os plantões de dúvidas sob sua responsabilidade se 

tornaram aulas: “Antes da prova, começam a surgir várias dúvidas, aí os alunos começam a 

perguntar, daí ela [a professora] falou para, a gente combinou que melhor do que vir um 

aluno de cada vez tirar a mesma dúvida, faria mais sentido fazer uma aula” (P09). Essas 

aulas não ocorreram no período regulamentar da disciplina; e, no planejamento e execução 

dessas atividades, P09 não foi supervisionado ou orientado por um professor mais experiente. 

Quanto às dificuldades encontradas no preparo das aulas, o informante destaca que “acho que 

mais escolher que tópicos salientar mais ou menos, né, porque na parte de, acho que explicar 

o conteúdo não tanto, mas mais de selecionar o que falar e quais exercícios eram mais 

interessantes de resolver, coisa assim” (P09). Questionado sobre como teria lidado ou 

resolvido essa dificuldade, o respondente afirma: 

 

Um pouco meio aleatório, assim, eu pegava os exercícios que me pareciam mais 

completos, que iam abranger mais conteúdo, aí eu falava “beleza, então eu vou 

focar nesses”, então, “que que, quais assuntos esse negócio aqui está tratando?”, aí 

você vai, explica sobre tudo o que engloba o exercício. Acho que foi mais, foi, não 

foi tão planejado assim, foi mais acontecendo. (P09) 

 

O trecho revela que as atividades de ensino desenvolvidas pelo entrevistado não foram 

planejadas e que as decisões, tomadas em relação a elas, não ficaram sob controle daquilo que 

os alunos de graduação deveriam ser capazes de fazer após formados (BOTOMÉ; KUBO, 

2002; GUSSO et al., 2020). Com isso, é possível questionar se as ações de P09, nesse 

contexto, realmente se caracterizaram como ensino de nível superior. Os dados também 

evidenciam que, para além de oferecer e assegurar o contato do pós-graduando com 

contingências formativas em docência, é preciso garantir que essas contingências favoreçam a 

aprendizagem de comportamentos que tipificam o fazer docente. No programa de P09, por 

exemplo, a realização de monitorias é obrigatória para todos os alunos, no entanto, as 



272 

 

informações coletadas expõem as falhas e insuficiências das contingências formativas a que o 

participante teve acesso. 

Na condução das aulas, o respondente destaca que sua maior preocupação era “se fazer 

entender, assim, porque [...] eu não acho que eu sou bom em me expressar verbalmente, e aí 

uma maior preocupação era chegar lá na frente e ficar falando e ninguém entender nada” 

(P09). Ao ser inquerido sobre como lidou com essa questão, o informante assevera: “Acho 

que é um negócio que era uma preocupação que ficava na minha mente, mas eu não fiz nada, 

foi meio um ‘bom, vamos ver se eles vão entender’. Foi meio, não teve nenhum, nada 

específico para isso” (P09). Nas passagens, o respondente comenta a respeito das habilidades 

sociais de comunicação e de falar em público (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017; 

HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). À semelhança de P06 e P08, os dados indicam que 

P09 não foi exposto a contingências que possibilitassem o desenvolvimento ou refinamento 

desses comportamentos.  

Adicionalmente, os trechos novamente sugerem que a ausência de contingências de 

ensino do fazer docente, associada à presença de contingências nas quais o pós-graduando 

tem que atuar como professor, produz, como produto colateral, sofrimento. Esse sofrimento, 

por sua vez, se soma às demais condições aversivas presentes na pós-graduação (e.g., 

ALTOÉ; FRAGALLI; ESPEJO, 2014; EVANS et al., 2018; FARO, 2013; LOUZADA; 

SILVA FILHO, 2005). Ao avaliar sua experiência como monitor nesse primeiro estágio, P09 

corrobora a análise feita: “eu não gosto, não me agrada muito dar aula, não gosto muito de 

exposição, e ficar falando na frente, na lousa, tal. Então, eu achei interessante porque é um 

negócio novo, né, mas não é algo que eu me sinta confortável fazendo muito não”.  

O segundo estágio supervisionado em docência, realizado por P09 durante o 

doutorado, foi 

 

um pouco mais, mais a distância assim. Eu tive que, também foi, eu fiz a parte das 

listas, só que eram listas, o professor pediu para eu fazer umas listas muito mais 
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complexas. Ele já tinha algumas listas teóricas, e o material meio pronto, e aí ele 

falou que ele queria ao longo do semestre dar algumas coisas mais complexas para 

os alunos quebrarem a cabeça. E aí eu fiz, eu fiz essa, essa parte, essa outra lista, 

que aí era bem mais prática e, enfim, aí eu fiquei responsável por isso. Eu montei a 

lista, né, eu validei com ele e depois fui, eu corrigi. (P09) 

 

Nesse segundo estágio, as tarefas desempenhadas pelo informante não foram 

propriamente atividades de ensino: P09 apenas contribuiu com a produção de listas de 

exercício e ajudou na correção desse material. De forma mais evidente, a atuação do 

informante se restringiu a uma atuação técnica, de apoio à execução da disciplina. O relato do 

entrevistado novamente indica os limites da formação docente que ele recebeu. 

Na continuidade da avaliação comportamental, ao especificar as características de uma 

aula ideal, o respondente afirma: 

 

Então, eu gosto, é como eu gosto de assistir aula também, né, é que tem muito 

professor que perde muito tempo nos detalhes e fica, sei lá, abrindo a conta da 

fórmula, não sei o que lá – eu gosto muito da visão geral da coisa, então, explicar o 

que é, que que está querendo representar, talvez um pouco da onde surgiu. Então, 

para mim acho que esse é o caminho mais legal de seguir, eu tento fazer um pouco 

isso, que é contextualizar, contextualizar o que o exercício está se propondo a fazer 

assim, o que o modelo está querendo representar, alguma coisa assim. Então, acho 

que a minha visão, como eu tento montar aula, nas poucas vezes que eu tentei, e 

como eu gosto de assistir aula, é essa visão geral da coisa. Quando dá, né? (P09)  
 

O entrevistado acrescenta ainda que “é a forma que eu absorvo informação, então eu 

acho que é, é a forma que eu – se é para passar informação, eu tenho que usar a mesma 

estratégia” (P09). A imitação (DERDYK; GROBERMAN, 2004) mais uma vez emerge como 

um processo por meio do qual comportamentos característicos do magistério superior são 

aprendidos. Sem acesso a uma formação docente adequada, P09, com base em sua história 

como aluno, parece ter derivado autorregras (SKINNER, 1969) que especificam o que imitar 

ao planejar e conduzir uma aula. Semelhante a P03 e P08, a imitação das estratégias de ensino 

por P09 parece estar condicionada ao efeito que essas estratégias tiveram sobre o 

comportamento do informante. Conforme discutido, os processos imitativos possibilizam a 

aprendizagem de topografias de resposta, mas não a identificação das variáveis que 
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controlaram a emissão da resposta observada. Na aprendizagem do fazer docente, essa 

condição pode contribuir para que, ao imitar, o professor-aprendiz fique sob controle da sua 

própria história e do que é reforçador para si, e não sob controle dos que estão sendo 

ensinados.  

A Tabela 22 sistematiza os resultados obtidos com P09 na avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam o fazer docente. 

 
Tabela 22 – Resultados obtidos com o Participante 09 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos ao fazer 

docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os objetivos 

gerais e específicos de uma disciplina 

Sim Disciplinas da graduação; 

disciplinas da pós-

graduação* 

Imitação 

Planejar metodologias de ensino Sim  Disciplinas da graduação; 

disciplinas da pós-

graduação* 

Imitação 

Executar as metodologias de ensino 

planejadas 

Não Não se aplica Não se aplica 

Avaliar as próprias estratégias de 

ensino 

Não Não se aplica Não se aplica 

Corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Orientar alunos Não  Não se aplica Não se aplica 

* Informação inferida com base na leitura na íntegra dos dados coletados. 

 

O entrevistado afirma que aprendeu apenas dois dos seis comportamentos avaliados: 

os comportamentos de identificar e selecionar os objetivos de uma disciplina e de planejar 

metodologias de ensino. Como é possível observar na Tabela 22, a participação no PAE, ao 

longo de três semestres, não permitiu a P09 aprendizagem de nenhum dos comportamentos 

avaliados. Quanto à identificação dos objetivos de ensino, o participante afirma “Acho que 

sim [aprendi]. Mas, como eu comentei, não teve, não tem nada específico preparatório para 

isso, mas eu acho que, pela vivência você acaba, acaba tendo uma noção disso, do que que 

está sendo ensinado” (P09). Solicitado a esclarecer o que seria “vivência”, P09 destaca: 

 

A já ter feito um monte de curso sobre determinados assuntos, então, as matérias 

que eu fiz, por exemplo, meio que dá para pegar, ter uma ideia do que que, o que 

que é o global, o que que deve ser passado e como as aulas foram estruturadas – 
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com algumas críticas, coisa que eu acho que não deveria  estar lá. Enfim, mas não 

teve nenhuma formação específica para isso. (P09) 

 

Nos trechos, o informante ressalta que não foi ensinado a identificar os objetivos de 

ensino de uma disciplina. A despeito disso, e à semelhança de P04 e P08, P09 afirma que sua 

história como aluno (i.e., sua “vivência”) o capacitou a executar tal comportamento. O relato 

do informante sugere, nesse sentido, que o comportamento sob análise teria sido aprendido 

por meio de processos imitativos. Contudo, como a definição dos objetivos de ensino 

dificilmente ocorre em sala de aula, é pouco provável que P09 tenha observado a ocorrência 

desse comportamento; em decorrência, é possível questionar se o entrevistado realmente 

aprendeu a identificar e selecionar os objetivos de ensino de uma disciplina.  

Referente ao planejamento das metodologias de ensino, o respondente declara: 

 

Então, eu acho que vai ser muito no mesmo sentido, não tem nada específico para 

isso, mas eu acho, tem a forma que eu aprendi, que eu, que era, a forma que foi 

passada, é meio aprendizado pelo exemplo, assim. A forma que foi passada para 

mim, a forma que eu acho que eu aprendi mais ou menos, é o que eu passaria para 

frente – mas nunca veio alguém e falou “não, está errado, não é assim, é assado”. 

Então, então acho que sim, seria capaz de ministrar um curso e eu, se os alunos 

tiverem aprendendo em como eu aprendo, eu acho que eles sairiam de lá tendo 

aprendido algo. (P09) 

 

O participante assevera, no excerto, que não foi exposto a contingências de ensino que 

favorecessem a aquisição do comportamento de planejar metodologias de ensino (“nunca veio 

alguém e falou ‘não, está errado, não é assim, é assado’” – P09). Contudo, P09 relata que foi 

exposto a modelos (“a forma que eu aprendi”), o que teria permitido sua aprendizagem em 

relação a esse comportamento; o processo responsável por esse aprendizado seria, mais uma 

vez, a imitação (“meio aprendizado pelo exemplo” – P09). Como o planejamento de 

metodologias de ensino também não ocorre em sala e provavelmente não foi observado por 

P09, é novamente possível questionar se a aprendizagem descrita pelo respondente realmente 

ocorreu.  
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Ademais, o trecho corrobora uma das análises realizadas: apenas as condutas docentes 

que permitiram a aprendizagem de P09 seriam imitadas pelo entrevistado. Subjacente a essa 

“decisão metodológica” parece estar a assunção de que, se eu aprendi dessa forma, então 

meus (futuros) alunos também aprenderão. Ou seja, o aprendiz de professor presume que ele 

e seus alunos aprendem da mesma forma, no mesmo ritmo e por meio de estratégias iguais. 

As diferenças de aprendizagem entre o aprendiz de professor e os alunos, ou entre os próprios 

alunos, são completamente obliteradas sob essa perspectiva (MOROZ; LUNA, 2013; 

SKINNER, 1972). Em alguma medida, o respondente parece reconhecer os problemas de se 

conduzir o processo de ensino dessa forma: “se os alunos tiverem aprendendo em como eu 

aprendo, eu acho que eles sairiam de lá tendo aprendido algo” (P09). Contudo, como adverte 

P09: “nunca veio alguém e falou ‘não, está errado, não é assim [...]’”. 

Sobre a execução das estratégias de ensino planejadas, o participante afirma: “Acho 

que não [aprendi]. Porque eu tive, como eu comentei, eu tive poucas experiências didáticas, 

então, eu botei em prática pouquinho, mas eu nunca dei um curso completo para saber como 

seria estruturar o negócio do começo ao fim” (P09). Embora tenha participado do PAE por 

três semestres, o entrevistado destaca que as contingências, com as quais entrou em contato, 

não permitiram que ele aprendesse o comportamento sob análise – o que expõe as deficiências 

e insuficiências da formação docente que P09 recebeu. Adicionalmente, vale observar que, 

apesar de o participante ter observado seus professores executando metodologias de ensino 

em sala, P09 não identifica a imitação como um processo por meio do qual aprenderia esse 

comportamento.  

Quanto à avaliação das estratégias de ensino, o respondente assevera “Não [aprendi]. 

Acho que vai muito no mesmo sentido da outra, da questão anterior. Eu não botei em prática 

o que, essa minha estrutura de curso mental que eu tenho” (P09). Os dados, mais uma vez, 

evidenciam a ineficiência e os limites da formação docente a que o entrevistado foi exposto. 
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Com relação à correção de eventuais falhas identificadas nas metodologias de ensino, P09, 

mais uma vez, declara “Não [aprendi]. Como eu não botei em prática, não aprendi a 

identificar as falhas”. 

Na continuidade da avaliação comportamental, o respondente afirma sobre a 

orientação de alunos:  

 

Acho que não [aprendi]. Assim, eu tenho um grupo de pesquisa e aí tem bastante 

gente, desde Iniciação Científica, mestrado e doutorado, e acaba ajudando, meio 

que todo mundo se ajuda. Às vezes tem um tipo de dado que um já mexeu que outro 

não e, mas são coisas específicas, eu não diria que é uma orientação para fazer 

uma dissertação, um negócio assim. (P09) 

 

De acordo com os dados, P09 não foi exposto a contingências nas quais teve que 

orientar e tampouco foi exposto a contingência de ensino da orientação acadêmica. Como há, 

em seu grupo de pesquisa, discussões sobre estudos em andamento, eventualmente P09 fez 

comentários ou deu “pitacos” sobre a pesquisa de colegas. Segundo o participante, o seu 

contato com atividades de orientação se restringiu a esses “pitacos”. 

Quando convidado a avaliar a formação docente recebida até o momento, P09 destaca: 

 

Eu acho que tem, tipo, a gente, eu acho que tem um foco muito em pesquisa na 

nossa área, com pouca ênfase dada à docência. Então, eu acho que não, tem essas 

monitorias que a gente tem que fazer, mas que é isso, é um semestre, e aí acaba e 

não tem muito, muitas discussões sobre, sobre docência. Então, eu acho que não 

tem muita coisa não. (P09) 

 

Em consonância com P01, P02, P03, P04, P05, P06 e P07 e com a literatura 

consultada (e.g., BARATA, 2019; BASTOS et al., 2011; CORRÊA; RIBEIRO, 2013; 

CUNHA, 2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; JOAQUIM et al., 2011; LIMA; COSTA, 

2017; MAGALHÃES et al., 2016; MARTINS, 2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; 

QUADROS et al., 2012; SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; 

ORLANDO; MEYER, 2017; WILLE, 2018), P09 ressalta que, em seu programa, as 
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atividades formativas estão centradas na capacitação de cientistas65. Ainda que a realização de 

monitorias seja obrigatória para os alunos do PPG do informante, as contingências às quais 

P09 foi exposto durante essas atividades não cumpriram com o objetivo de capacitá-lo para 

atuar como professor de nível superior. Em conjunto, os dados expõem a secundarização da 

docência no PPG do entrevistado e ilustram as deficiências da formação docente recebida por 

P09. Sobre a “pouca ênfase dada à docência” em seu programa, o entrevistado afirma ainda: 

 

eu comentei que eu não tenho um interesse muito grande em dar aula, então para 

mim, eu acho, eu acho legal assim [a secundarização da docência]. Eu prefiro. Eu 

preferia, eu prefiro assim do que se tivesse semestres muito, uma disciplina 

específica sobre dar aula – não sei como é que são em outros programas, então é 

até difícil de dizer. Mas se tivesse alguma, se eu tivesse que dar algum curso do 

começo ao fim, que aí deve dar um super trabalho, eu prefiro usar esse tempo me 

dedicando à pesquisa, que é o que eu mais, eu acho mais legal de fazer. Então, eu 

acho que é isso. Eu acho bom, eu gosto que seja assim. (P09) 

 

Os dados obtidos na avaliação comportamental, que evidenciam o “desinteresse” de 

P09 pela docência de nível superior, também sugerem um certo déficit de habilidades sociais 

no repertório do entrevistado. Por exemplo, em dois momentos diferentes, o participante 

destaca: “não acho que eu sou bom em me expressar verbalmente, e aí uma maior 

preocupação era chegar lá na frente [na sala de aula] e ficar falando e ninguém entender 

nada”; “não me agrada muito dar aula, não gosto muito de exposição, e ficar falando na 

frente, na lousa, tal”. As habilidades sociais referidas nos trechos são, como mencionado, as 

habilidades de comunicação e de falar em público (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017). 

Considerando as informações coletadas, é possível que o “desinteresse” do participante em 

relação ao magistério seja, em alguma medida, produto de um déficit em habilidades sociais 

específicas. Em razão desse déficit, a execução de atividades de ensino pode expor o 

entrevistado a numerosos estímulos aversivos; e, em decorrência, o informante pode passar a 

se engajar em ações de fuga e esquiva de estímulos relacionados ao magistério superior. O 

                                                           
65 Embora os dados evidenciem isso, P08 não afirmou que a pesquisa é priorizada em seu programa; por essa 

razão, optou-se por não o incluir nessa análise.  
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“desinteresse” de P09 e sua avaliação positiva a respeito da secundarização da docência 

podem, nesse sentido, compor as ações de fuga e esquiva mencionadas.  

Segundo Del Prette e Del Prette (2017), a aprendizagem das habilidades sociais 

ocorre, em geral, por meio de contingências naturais dispostas nos ambientes nos quais o 

sujeito está inserido. Entretanto, quando essas contingências não viabilizam o aprendizado 

adequado dessas habilidades, pode ser preciso intervir sobre o comportamento do indivíduo. 

Isto é, pode ser preciso arranjar contingências artificiais que possibilizem a superação do 

déficit em habilidades sociais identificado no repertório do sujeito (DEL PRETTE; DEL 

PRETTE, 2017). Como as habilidades de comunicação e de falar em público caracterizam o 

magistério superior e a competência social é de extrema importância para o sucesso do ensino 

(HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018), os cursos stricto sensu deveriam arranjar 

contingências que favorecessem o desenvolvimento dessas habilidades no repertório de 

mestrandos e doutorandos, viabilizando a superação de eventuais déficits. Do contrário, como 

sugere o relato de P09, os últimos podem afastar da docência profissionais que foram 

diplomados para exercer essa profissão (CUNHA, 1974) e que poderiam, potencialmente, ser 

professores eficazes (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). 

5.1.9.2 Formação científica: avaliação comportamental 

  

Como P01 e em dessemelhança com os demais entrevistados, P09 relata que, durante a 

pós-graduação, teve acesso a numerosas atividades relacionadas ao fazer científico. Segundo 

o participante: “Eu acho, o meu orientador, ele, o grupo de pesquisa ao qual eu faço parte, 

tem bastante coisa, tem seminário semanal, então, eu participava muito do ambiente 

científico via esse grupo”. O seminário citado pelo informante se refere a eventos nos quais 

“algum pesquisador da área, seja de outras universidades no Brasil sejam de fora que estão 

vindo para o Brasil para alguma coisa, eles apresentam uma pesquisa em andamento deles. 
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No geral, é algo que ainda não foi publicado” (P09). Posto que envolve a apresentação de 

investigações em curso, esses seminários centram-se mais no processo científico do que nos 

produtos desse processo.  

O contato de P09 com eventos dessa natureza pode, em certo grau, ter possibilizado o 

aprendizado do informante em relação a comportamentos que caracterizam o fazer ciência. 

Nesse caso, o processo de aprendizagem envolvido seria, especialmente, a duplicação do 

produto. P09 não observou, por exemplo, o cientista planejando ou executando parcialmente o 

método de uma pesquisa, mas teve acesso a produtos desses comportamentos (e.g., a 

descrição do percurso metodológico e dos resultados parciais) – e esses produtos podem ter 

atuado como modelos imitativos para o fazer científico do entrevistado (SKINNER, 1972). O 

participante ressalta ainda que, além dos seminários promovidos por seu grupo de pesquisa, 

seu programa de pós-graduação também organiza periodicamente seminários com 

características similares. Conforme P09, a participação nesses últimos é obrigatória para 

mestrandos e doutorandos: “acho que no primeiro ano é obrigatório para o mestrado e nos 

primeiros dois anos é obrigatório para o doutorado – ou um ano e meio, alguma coisa assim” 

(P09).  

Com relação às disciplinas cursadas no mestrado e doutorado, o entrevistado assevera: 

 

A gente tem muito, tem muito, muita interação com pesquisa. Então tem muito 

seminário, muita discussão sobre paper, a gente desde o início dá parecer quando, 

dá parecer em matéria, assim, nas disciplinas, então às vezes uma parte da nota são 

os pareceres, é para dar parecer em paper que está em working paper, por exemplo. 

Então, e toda disciplina que não é muito do core do curso, você tem que fazer, a 

gente está muito ligado à pesquisa assim. Então, acho que, acho que por esse 

caminho a gente discute bastante. (P09) 

 

Apesar de o respondente iterar que as atividades e disciplinas disponibilizadas por seu 

PPG enfocam a pesquisa científica, o trecho sugere que o informante não teve acesso a 

disciplinas voltadas ao ensino do processo científico. Segundo os dados, o entrevistado foi 

frequentemente exposto, nas disciplinas, a situações nas quais teve que desempenhar 
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comportamentos que caracterizam o fazer científico (e.g., avaliar trabalhos de terceiros em 

formato de working paper66). Vale notar que o informante ressalva que a exposição a essas 

situações ocorria, principalmente, em disciplinas que não eram “do core do curso”, isto é, que 

não eram obrigatórias.  

A Tabela 23 sumaria os resultados obtidos com P09 na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico. 

 
Tabela 23 – Resultados obtidos com o Participante 09 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de aprendizagem Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim  Avaliações de Progresso; 

seminários 

Regras; reforçamento 

diferencial; duplicação do 

produto; tentativa-e-erro 

Fazer revisão 

bibliográfica 

Sim Disciplinas da pós-graduação; 

Avaliações de Progresso 

Aprender fazendo; regras; 

reforçamento diferencial 

Planejar o método de 

uma pesquisa 

Sim Avaliações de Progresso; 

seminários; leitura de artigos; 

relação com colegas; relação 

com o orientador 

Reforçamento diferencial; 

regras; duplicação do 

produto 

Executar o método de 

uma pesquisa 

Sim  Execução da pesquisa Tentativa-e-erro 

Redigir relatórios ou 

relatos de pesquisa 

Sim  Disciplinas da pós-graduação Regras; duplicação do 

produto 

Divulgar descobertas 

científicas (público 

externo) 

Não Não se aplica Não se aplica 

Escrever cientificamente Sim Não identificado Não identificado 

Avaliar trabalhos 

científicos de terceiros 

Sim  Disciplinas da pós-graduação Regras; reforçamento 

diferencial 

 

Como demonstra a Tabela 23, o entrevistado afirma que aprendeu sete dos oito 

comportamentos avaliados: os comportamentos de definir objetivos científicos, de revisar a 

literatura, de planejar e de executar o método, de redigir relatos científicos, de escrever 

                                                           
66 Working papers ou preprints são versões preliminares de artigos científicos divulgadas, atualmente, em 

repositórios online; são textos que ainda não foram submetidos ou aprovados em um processo formal de revisão 

por pares. Baumann e Wohlrabe (2020) destacam que a publicação de working papers é bastante comum na área 

de Economia – campo do conhecimento no qual se insere P09. Segundo os autores, a divulgação de working 

papers ocorreria nessa disciplina desde, pelo menos, a década de 1950.  

Conforme Baumann e Wohlrabe (2020), a publicação de versões preliminares (i.e., de working paper) pode 

contribuir para o aprimoramento do texto, uma vez que o autor pode se beneficiar de sugestões ou comentários 

feitos informalmente por colegas que acessaram o trabalho. Além disso, em um cenário de competição 

acadêmica e considerando o tempo demandado para a conclusão do processo editorial em revistas científicas, 

esse formato pode assegurar ao cientista a possibilidade de divulgar primeiro as suas descobertas. 
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cientificamente e de avaliar trabalhos de terceiros. Segundo os dados, a aprendizagem desses 

comportamentos não se deu, contudo, por meio contingências de ensino do fazer científico. 

Sobre a delimitação de problemas de pesquisa, o informante destaca:  

 

Sim, acho que sim [aprendi]. É, teve, por exemplo, no mestrado – a gente tem vários 

acompanhamentos da pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado –  e aí no 

mestrado, por exemplo, a gente precisa desenhar nossa, nossa questão, a pergunta 

que a gente quer responder e aí tem uma banca, de três professores, que avaliam 

essa sua pergunta de pesquisa e seu esboço inicial da pesquisa. [...]. Mas, então, 

logo no início [do mestrado] quando acaba as matérias do núcleo básico do curso, a 

gente já tem que pensar em uma questão de pesquisa e já tem uma banca para dar 

um feedback se a pesquisa, se o escopo está muito grande, se o negócio é factível ou 

não é, se é uma pergunta que não é interessante para ser respondida. Então tem 

esse momento inicial e aí depois tem a qualificação mais para frente, né, mais 

próxima da defesa. [...]. No mestrado. No doutorado, a gente tem três encontros 

desses ao longo do doutorado, então, tem vários momentos em que sentam três 

professores, leem o seu trabalho, e vão falando se o caminho está bom, se não está, 

o que que podia mudar. Então, acho que tem bastante interação com a pesquisa 

sim. (P09) 

 

No trecho, o entrevistado se refere às Avaliações de Progresso, atividades avaliativas 

previstas no regulamento do PPG do respondente e que visam atestar se os alunos estão 

progredindo no desenvolvimento de suas respectivas investigações – essas atividades são 

adicionais aos Exames de Qualificação e de Defesa. Como relata P09, no mestrado, os alunos 

são submetidos a uma Avaliação de Progresso e, no doutorado, a três. No decorrer das 

avaliações, o aluno, ou mais precisamente, o trabalho do aluno, é escrutinizado pelo 

orientador e por mais dois professores. A continuidade e a conclusão dos cursos stricto sensu 

estão condicionadas, entre outros requisitos, à aprovação do aluno em todas essas avaliações. 

O informante identifica as Avaliações de Progresso como um dos contextos nos quais 

aprendeu a delimitar objetivos científicos – e, no excerto, P09 destaca particularmente a 

primeira Avaliação de Progresso a que foi submetido (i.e., aquela que ocorreu durante seu 

mestrado). De acordo com o relato, condições institucionais, relacionadas a essa atividade, 

foram responsáveis por induzir a “primeira” ocorrência do comportamento de definir 

objetivos do respondente (“quando acaba as matérias do núcleo básico do curso [de 

mestrado], a gente já tem que pensar em uma questão de pesquisa” – P09). 
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Subsequentemente, durante a avaliação propriamente dita, os membros da comissão 

examinadora teriam exposto o informante a regras e a contingências de reforçamento 

diferencial que possibilizaram o aperfeiçoamento desse comportamento (“e já tem uma banca 

para dar um feedback se a pesquisa, se o escopo está muito grande, se o negócio é factível ou 

não é, se é uma pergunta que não é interessante para ser respondida” – P09). As regras e as 

consequências diferenciais podem ter sido apresentadas tanto em relação ao comportamento 

de delimitar perguntas de P09 quanto em relação ao produto desse comportamento. O 

entrevistado provavelmente entrou em contato com situações de aprendizagem semelhantes 

nas demais Avaliações de Progresso (i.e., aquelas que aconteceram ao longo do doutorado). 

Na sequência da avaliação comportamental, P09 traz outras informações relevantes: 

 

Acho que esses momentos de banca são legais, que eles são muito focados na minha 

pesquisa, né, no que eu estou fazendo, mas tem também um monte de seminário; e 

essas bancas, elas são abertas, então às vezes eu assisto a banca de colegas. Então, 

eu acho que tem várias, vários pontos de contato com essa delimitação de pesquisa 

que, não é só delimitação, né, porque, sei lá, você está em um seminário, tem vários, 

várias características do trabalho que você vai, que o pessoal que está assistindo 

vai julgando e comentando. E um deles é a delimitação do escopo de pesquisa. 

Então, a gente vê isso sendo discutido em vários momentos diferentes, não só sobre 

o meu trabalho específico, mas de outros trabalhos que são discutidos ao longo do 

curso. (P09) 

 

O respondente acrescenta que, como as Avaliações de Progresso ocorrem em sessões 

públicas, com alguma frequência, ele assistiu à avaliação de colegas. Ao fazê-lo, o 

respondente entrou em contato com modelos imitativos (i.e., os objetivos dos colegas), o que 

pode ter contribuído, em certo grau, para a sua aprendizagem em relação ao comportamento 

de delimitar problemas de pesquisa. O processo de aprendizagem envolvido seria, nesse caso, 

a duplicação do produto, já que P09 acessou apenas o produto do comportamento dos colegas 

(i.e., a pergunta já definida). Adicionalmente, com base nas discussões que ocorreram durante 

a arguição, P09 pode ter derivado regras que especificam o que fazer ou não ao executar esse 

comportamento – e essas regras podem constituir parte dos estímulos sob os quais o 

entrevistado define, atualmente, os seus objetivos científicos. No trecho, o participante 
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também identifica os seminários como um dos contextos de aprendizagem do comportamento 

avaliado. Como pesquisas em curso são apresentadas e discutidas nos seminários, os 

processos de duplicação do produto e de regras também podem, nesse contexto, ter 

contribuído para que o informante aprendesse a delimitar perguntas científicas. 

Solicitado a descrever como se deu a delimitação do problema de pesquisa de sua tese 

de doutorado, o entrevistado afirma:  

 

no fundo é um processo em que você vai tendo ideias e aí vê que não tem dados, aí 

tem ideias e vê que não tem dados, e aí foi um, em um determinado momento, era 

uma coisa que eu tinha bastante interesse já, já estava meio que na minha cabeça, e 

aí eu vi que daria para fazer e aí... Então, foi um processo interativo assim de, 

descartando um monte de coisa até que chegou uma hora que eu vi que dava para 

desenhar um problema interessante. (P09) 

 

De acordo com P09, ao longo desse processo, “eu discuti bastante com ele [o 

orientador] várias ideias e várias foram morrendo e até que essa surgiu e ele me falou que 

achava que dava para seguir e aí foi” (P09). Os trechos sugerem que, no doutorado, o 

informante delimitou sua pergunta científica por tentativa-e-erro; o orientador teria atuado 

como ambiente selecionador das “tentativas” de P09. Considerando que aprender se refere a 

uma mudança estável naquilo que o indivíduo é capaz de fazer (HENKLAIN; CARMO, 

2013), a definição do objetivo por ensaio e erro pode indicar que as contingências, a que o 

informante teve acesso no mestrado, não possibilizaram que P09 aprendesse esse 

comportamento. Quanto ao doutorado, as condições arranjadas pelo orientador de P09 não 

podem, tampouco, ser tipificadas como contingências de ensino. Os dados indicam que o 

entrevistado foi sistematicamente exposto às mesmas contingências e regras (e.g., ao estímulo 

discriminativo verbal: “você precisa apresentar um objetivo e um esboço do projeto na 

Avaliação de Progresso”) e, eventualmente, o comportamento “apropriado” emergiu (i.e., P09 

definiu um objetivo considerando “adequado” pelo orientador) (SKINNER, 1972). Com isso, 

é possível afirmar que o informante também aprendeu a delimitar problemas de pesquisa por 

tentativa-e-erro. 
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Com relação à revisão bibliográfica, o entrevistado assevera que, ao longo da pós-

graduação, aprendeu a coligir e sistematizar o conhecimento existente. Sobre os contextos nos 

quais teria aprendido esse comportamento, o informante declara: 

 

Várias das disciplinas tem como projeto, tem um projeto final, e aí, no geral, uma 

coisa mais simples do que a tese, que a dissertação, mas ainda assim você precisa 

fazer uma revisão da literatura, ver, entender quais são as grandes questões 

importantes da área. Então meio... tem várias etapas ao longo do curso em que – 

tirando a tese, né, a tese e a dissertação que aí você aprende na marra – mas tem, 

as disciplinas acabam forçando a gente a fazer esse processo também. (P09) 

 

Os projetos citados no trecho são projetos de pesquisa e, muitas vezes, como esclarece 

P09, a atividade avaliativa final das disciplinas envolvia a redação de textos dessa natureza:  

 

Então, alguns você entrega um projeto, sem precisar coletar os dados, tal, é só um 

projeto mesmo, que é bem isso, é revisão da literatura, definição de uma pergunta 

importante, o escopo – então, tem isso várias vezes ao longo do curso. E aí, e 

algumas disciplinas tem um projeto um pouco mais completo, então você, sei lá, na 

metade da disciplina você entrega um projeto, aí o professor aprova, e aí no fim 

você entrega um mini paper, algo assim. Se não é, não precisa ser alguma coisa 

super complexa, mas é um bom treino para a tese de verdade, né. (P09) 

 

O entrevistado identifica então as disciplinas do mestrado e doutorado como um 

contexto de aprendizagem do comportamento de revisar a literatura. Os excertos sugerem que 

o informante não foi ensinado a fazer revisão bibliográfica, mas foi frequentemente exposto a 

situações nas quais teve que coligir e cotejar o conhecimento disponível. Diante desse cenário, 

o respondente provavelmente aprendeu a revisar revisando (i.e., aprendeu fazendo). Os dados 

também indicam a presença de estímulos aversivos nas condições sob as quais o participante 

desenvolveu o comportamento avaliado (“as disciplinas acabam forçando a gente a fazer esse 

processo [de revisar o conhecimento existente] também”). P09 relata, nos trechos, que entrou 

em contato com numerosas situações nas quais teve que produzir revisões bibliográficas sobre 

diferentes temas – o que pode ter favorecido tanto o aprendizado quanto a generalização desse 

padrão comportamental para outros contextos (e.g., CHASE; WYLIE, 1985). Ressalva-se, 

contudo, que o estabelecimento de contingências de ensino poderia ter acelerado o 
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aprendizado desse comportamento e assegurado uma menor ocorrência de erros durante o 

processo (SKINNER, 1972). 

O entrevistado identifica, na sequência da avaliação comportamental, um segundo 

contexto de aprendizagem do comportamento de revisar a literatura: 

 

aí eu acho que mesmo aquelas reuniões [i.e., as Avaliações de Progresso] que a 

gente tem a cada um ano, eu acho que são boas porque às vezes, já aconteceu 

comigo, de, sei lá, colocar um monte de paper lá, e aí os professores falaram “pô, 

foca no que tem mais a ver com a área”, então, “com o que você está fazendo”, 

“então, por mais que tenham milhares de papers sobre determinada área, você não 

está necessariamente conversando com todos”. Então, esse tipo de feedback, nesses 

momentos de interação com os professores. (P09) 

 

As Avaliações de Progresso também seriam um contexto no qual o informante 

aprendeu o comportamento em análise. As sugestões e os comentários da comissão 

examinadora, em relação ao texto produzido por P09, possivelmente atuaram como 

consequências diferenciais e regras para o comportamento de revisar a literatura do 

entrevistado. Essas condições teriam então contribuído para o aperfeiçoamento desse padrão 

comportamental. 

Referente ao planejamento do método de uma pesquisa, P09 declara: 

 

Sim [aprendi]. Acho que são meio que as mesmas ferramentas que eu já comentei. 

Então, aquelas interações com os professores, que aí eu falo sobre o método que eu 

estou pensando, mas também você assistir seminários, e ver problemas parecidos 

como foram resolvidos, ou olhar papers de colegas que às vezes têm agora 

parecido. Então, tem que conhecer algumas ferramentas para saber quais encaixam 

melhor no problema em específico. Então, aí eu acho que a parte de conhecer as 

ferramentas é meio passado naquele, no core do curso, nos primeiros seis meses, e 

aí é um processo de entender quais são os dados e quais ferramentas você 

conseguiria aplicar nos seus dados. (P09) 

 

No excerto, o participante identifica pelo menos três contextos de aprendizagem do 

comportamento de planejar o método de uma pesquisa: as Avaliações de Progresso, os 

seminários e a leitura de artigos científicos. Nas Avaliações de Progresso, os membros da 

comissão examinadora provavelmente apresentaram regras e consequências diferenciais para 

o comportamento ou para o produto do comportamento de planejar o método de P09. Já 
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durante os seminários, a apresentação de pesquisas em andamento colocou o participante em 

contato com modelos imitativos de métodos; e, à luz das discussões realizadas nesse espaço, o 

informante pode ter derivado regras que descrevem o que fazer ou não no planejamento do 

método científico. Por fim, a leitura de artigos que respondem perguntas científicas similares 

também viabilizou o contato do entrevistado com modelos imitativos de percursos 

metodológicos. Em suma, os dados sugerem que os processos de reforçamento diferencial 

(Avaliações de Progresso), de regras (Avaliações de Progresso e seminários) e de duplicação 

do produto (seminários e leitura de artigos) contribuíram para aprendizagem de P09 em 

relação ao comportamento de planejar o método de uma pesquisa.  

O relato sugere ainda que, nas disciplinas obrigatórias, o respondente teve acesso a 

informações e descrições verbais a respeito de ferramentas metodológicas existentes em sua 

área: “a parte de conhecer as ferramentas é meio passado naquele, no core do curso” (P09). 

Vale notar que o participante não identifica, no trecho, essas disciplinas como contexto de 

aprendizagem do comportamento de planejar o método de uma pesquisa – nelas, P09 apenas 

“conheceu” opções de método. Na sequência da entrevista, o informante menciona outros dois 

contextos nos quais aprendeu a planejar o método científico: “Discussão com colegas 

também, eu acho útil; com o orientador, nessas horas ele também foi, ajudou bastante. Eu 

acho que é isso” (P09). Em conversações com o orientador e com colegas, o participante 

também pode ter sido exposto a contingências de reforçamento diferencial e a regras que 

contribuíram com sua aprendizagem do comportamento avaliado. 

Quanto à execução do método conforme o planejado, o respondente afirma “Sim 

[aprendi]. Acho que esse, tem esse processo inicial de discussão, aí você executa, só que às 

vezes têm que adaptar para mudanças que você não tinha previsto antes”. P09 esclarece que 

suas investigações envolvem a avaliação de políticas públicas e, assim,  

 

muitas vezes [você] usa dado que precisa conseguir pela Lei de Acesso à 

Informação, que é um negócio, um processo que demora e tal, então, você acaba 
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fazendo – a parte de dados é uma das que dá mais trabalho. Então, por causa disso 

acaba que você se prepara bem antes de ir atrás dos dados para não perder muito 

tempo depois. E nisso você, então eu meio que aprendi na marra, eu diria, porque 

se você planeja um negócio errado e que não faz sentido, você perde alguns meses 

de trabalho assim. (P09) 

 

No trecho, o entrevistado destaca especialmente a execução da etapa metodológica de 

obtenção dos dados – uma das etapas iniciais e centrais do seu trabalho. Todavia, a despeito 

da sua importância, o entrevistado teria aprendido a executá-la “na marra”: 

 

Por exemplo, eu tive que fazer pedidos na Lei de Acesso à Informação, aí você 

precisa descrever direitinho como é o dado, então, comigo já aconteceu de não 

fazer isso direito, e aí eles mandam um dado que não tem nada a ver com o que eu 

quero. Então, acho que nesse sentido, de que se você não tiver bem estruturado na 

sua cabeça o que que vai acontecer, vai acabar perdendo um período bom de 

trabalho lá na frente. [...]. Então, “na marra” eu diria que é errando (o participante 

ri brevemente). Fazendo errado e vendo que fez besteira. (P09) 

  

O trecho sugere que o informante aprendeu o comportamento avaliado (ou ao menos o 

comportamento de executar a obtenção dos dados) por tentativa-e-erro. Inserido em um 

contexto de educação formal, P09 não foi exposto a condições de ensino que favorecessem 

sua aprendizagem e que a favorecessem sem a ocorrência de erros (SKINNER, 1972). Em vez 

disso, foi exposto a situações nas quais teve que executar a pesquisa e, eventualmente, falhou 

na tentativa. No caso do participante, entre as consequências do “erro” estava a perda de 

“alguns meses de trabalho”. Conforme destacam Kuenzer e Moraes (2005) e Sguissardi 

(2006), com o atual modelo de avaliação da pós-graduação, o tempo de titulação de mestres e 

doutores passou a representar um dos critérios em relação aos quais os programas são 

avaliados. A adequação dos PPG a esse critério significou a exposição dos alunos a diversas 

condições que aumentam a probabilidade de os cursos serem concluídos no período previsto 

(KUENZER; MORAES, 2005). Na ausência de contingências de ensino e sob condições que 

exigem o cumprimento de prazos confrangidos, a aprendizagem do fazer ciência por ensaio e 

erro intensifica o contato do aluno com estimulação aversiva – especialmente quando “erro”, 
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a exemplo do que relata P09, decorre em um considerável atraso no cronograma da tese ou 

dissertação.  

Na continuidade da entrevista, o participante declara que aprendeu a redigir relatos 

científicos, mas ressalta que aprendeu a redigi-los principalmente em formato de artigo. À 

semelhança de P02, o entrevistado afirma: “a nossa tese é meio que são papers, que eles têm 

alguma relação, então, meio que tudo o que eu fiz está descrito no paper, o que não cabe no 

corpo principal, vira um anexo” (P09). Os dados evidenciam a conformação da formação 

científica, ofertada pelo PPG do informante, aos atuais critérios avaliativos da pós-graduação 

(SGUISSARDI, 2006) – os quais, como mencionado, sobrevalorizam a produção de produtos 

científicos. Sobre a aprendizagem desse comportamento, o informante assevera:  

 

Assim, estou aprendendo ainda, mas acho que teve já um, as discussões, quando 

você faz um parecer – então como eu falei, nas várias disciplinas tem que fazer 

parecer sobre alguns papers, então você já começa a ver o que está errado, criticar 

umas coisas, aí às vezes o professor dá um feedback falando que “realmente, esse 

negócio está esquisito” ou então “não, é assim mesmo”. Tem, a gente, acho que a 

introdução é um negócio que também super difícil em qualquer área, então, eu já, 

em várias aulas já, já vi várias pessoas falando “como estruturar uma introdução 

do paper” – então, acho que sim, acho que eu já tive bastante interação com isso, 

mas ainda estou, ainda está em aprendizado, né. (P09) 

 

No excerto, P09 identifica as disciplinas da pós-graduação como contexto de 

aprendizagem do comportamento de produzir relatos científicos. Essa aprendizagem teria 

ocorrido mediante a exposição do informante a duas atividades diferentes. Quanto à primeira, 

nas disciplinas, o entrevistado frequentemente entrava em contato com tarefas avaliativas nas 

quais tinha que revisar trabalhos de terceiros e a sua avaliação, a respeito desses textos, era 

examinada pelo professor da disciplina. O informante recebia, portanto, feedbacks sobre sua 

atuação como revisor. O trecho sugere que, com base na revisão desses textos e nos feedbacks 

a respeito de seu desempenho, P09 derivou regras que especificam o que fazer e o que não 

fazer ao redigir relatos científicos. É possível que, sob controle dessas regras, o 

comportamento de produzir relatos tenha se desenvolvido no repertório do informante. Além 
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disso, a avaliação de textos de terceiros também expôs o entrevistado a modelos imitativos de 

relatos científicos – a duplicação do produto pode, também aqui, ter contribuído para 

aprendizagem do respondente em relação a esse comportamento. Concernente à segunda 

atividade, o relato indica que, durante as disciplinas, o participante também entrou em contato 

com instruções verbais que especificavam, por exemplo, “como estruturar uma introdução do 

paper”. Essas regras podem, outrossim, ter possibilizado que o respondente aprendesse, em 

certo grau, o comportamento de redigir relatos científicos.  

Em relação à divulgação científica, P09 afirma: “Não [aprendi]. Acho que esse é um 

problema da área em si. Assim, é uma questão que deveria ser melhor tratada, porque a 

gente conversa muito com pessoas de outras áreas, mas a linguagem é muito específica e é 

difícil sair da linguagem específica”. Consonante aos demais participantes (à exceção, talvez, 

de P07), P09 não teve acesso a contingências de ensino do comportamento de veicular 

informações científicas para o público externo; e, ao longo do mestrado e doutorado, também 

não foi exposto a situações nas quais teve que atuar como divulgador científico. O trecho 

sugere, adicionalmente, que o entrevistado também não foi ensinado a fazer comunicação 

científica extrapares (BUENO, 2010). Em conjunto, os dados evidenciam os limites da 

formação científica que o participante recebeu.  

Quanto ao escrever cientificamente, o respondente assevera que, na pós-graduação, 

“não tive nada formal sobre a escrita em si” (P09). Uma vez mais convém enfatizar que, nos 

cursos stricto sensu, a infrequência de atividades formativas a respeito da escrita contrasta 

com a ubiquidade do escrever no processo científico (MACHADO, 2002). Do planejamento à 

comunicação dos resultados, o comportamento de escrever cientificamente é requerido na 

produção de ciência. Apesar de os dados coletados não permitirem a identificação do(s) 

contexto(s) e do(s) processo(s) de aprendizagem que possibilizaram o desenvolvimento desse 

comportamento no repertório de P09, é possível afirmar que o entrevistado não foi ensinado a 
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escrever profissionalmente. O trecho a seguir corrobora a análise: “para mim [escrever] é um 

negócio que é assim: oito ou 80. Então, tem dia que eu sento e não sai nada, eu não consigo 

escrever um parágrafo, tem dia que eu sento e super flui” (P09). Esse relato parece se 

aproximar mais da descrição de um comportamento que ocorre amadoristicamente do que de 

um comportamento que ocorre profissionalmente (e.g., BOTOMÉ, 1999). Solicitado a 

explicitar como lidou com essas dificuldades, o informante acrescenta: “No geral eu fico 

bravo [...]. Mas eu não costumo falar com orientador, com ninguém assim. É mais eu comigo 

mesmo” (P09). O trecho sinaliza que a aprendizagem do fazer científico, nos mestrados e 

doutorados, ocorre muitas vezes sob desamparo – condição também observada em relação ao 

fazer docente. 

Referente à avaliação de trabalhos de terceiros, P09 declara: “Sim [aprendi], acho que 

em várias disciplinas eu tive que dar vários pareceres e recebi feedback sobre os vários 

pareceres”. Como já mencionado, nas disciplinas, o entrevistado foi exposto a diversas 

situações nas quais teve que avaliar trabalhos científicos de terceiros e sua avaliação era 

apreciada pelo titular da disciplina. Em linhas gerais, condições arranjadas pelos professores 

dessas disciplinas foram responsáveis pela “primeira” ocorrência desse comportamento (e.g., 

a produção desses pareceres constituía parte das atividades avaliativas da disciplina). 

Posteriormente, os comentários e sugestões dos professores, em relação ao produto do 

comportamento do entrevistado (i.e., o parecer escrito), atuaram como consequências 

diferenciais e regras para o comportamento de revisar trabalhos de P09 (e.g., “Aí você vai, dá 

o parecer, e aí o professor devolve o nosso parecer e fala ‘ah, mas aqui [você] esqueceu 

disso, [você] podia falar mais isso’”). Sob controle dessas condições (i.e., regras e 

contingências de reforçamento diferencial), o comportamento de avaliar estudos científicos do 

informante foi provavelmente desenvolvido e refinado. O aperfeiçoamento desse 

comportamento no decorrer da pós-graduação é reconhecido, inclusive, pelo próprio 
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respondente: “os primeiros [pareceres] eram muito mais... deu para ver uma evolução assim. 

Os primeiros eram muito mais trabalhosos do que os últimos, mas ainda é um negócio que 

gasta tempo e exige você ler o paper com outro nível de atenção” (P09). Os dados sugerem 

que, entre os participantes deste estudo, P09 foi o único que desenvolveu o comportamento de 

avaliar estudos de terceiros por meio de contingências e regras estabelecidas pelo PPG. 

Finalmente, sobre a formação científica recebida até o momento, P09 assevera: 

 

Ah, eu acho que foi boa, eu gostei. Foi, a gente lida bastante com pesquisa de várias 

áreas, às vezes eu acabo tendo que lidar com áreas que não são muito próximas a 

mim aí é meio, é um pouco mais chato. Mas acho que a gente tem bastante contato 

com o fazer pesquisa, com estruturação de paper, de questão de pesquisa e tal, e 

com... O lado bom de você não ver coisa que é só da sua área, é que acaba vendo 

pesquisas em diversas áreas, né, então tem o lado interessante que é, às vezes, eu 

estou vendo um seminário que eu não entendo nada do que está acontecendo, mas 

para ver o tipo de problema que está sendo estudado em outras áreas, então acho 

que é, mata uma curiosidade acadêmica assim, pelo menos. Então, sim, eu gostei, 

acho que foi uma boa formação. Tem sido uma boa formação. (P09) 

 

Em congruência com P01, P02, P03, P04, P06, P07 e P08, P09 avalia de forma 

positiva a formação científica que recebeu; essa apreciação contrasta com as deficiências 

formativas que foram identificadas ao longo desta avaliação comportamental. De todo modo, 

importa destacar que, entre os participantes, P09 parece ter sido exposto a um volume maior 

de contingências institucionais relacionadas ao fazer científico (e.g., as Avaliações de 

Progresso; os seminários; as disciplinas). Ainda que não sejam propriamente contingências de 

ensino e apresentem limites, o acesso a essas situações favoreceu, como visto, o 

desenvolvimento de alguns dos comportamentos avaliados no repertório do informante (e.g., 

o comportamento de planejar o método de uma pesquisa e de revisar trabalhos de pares). 

 

5.10 Participante 10  

 

O Participante 10 (P10), do sexo masculino, tinha 31 anos à época e cursava o oitavo 

semestre do curso de doutorado em Filosofia. A entrevista foi realizada no dia 26 de maio de 

2020 e durou 2h16min. 
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5.1.10.1 Formação docente: avaliação comportamental 

  

No decorrer do mestrado e doutorado, o respondente foi exposto a contingências 

formativas em docência por meio do PAE. A participação de P10 nesse programa era 

facultativa e ocorreu ao longo de três semestres: em um semestre o entrevistado participou da 

etapa de preparação pedagógica e, em dois semestres ulteriores, realizou o estágio 

supervisionado em docência. Todas essas atividades, referentes ao PAE, foram realizadas por 

P10 durante o curso de mestrado.   

Para além do PAE, o informante destaca que não teve acesso a quaisquer outras 

contingências formativas em docência na pós-graduação: 

 

As atividades são totalmente voltadas, no seu geral, à pesquisa, ao desenvolvimento 

de artigos, à relação dos grupos, né, com outros orientandos, então, rola às vezes 

quem está no doutorado fazer apontamentos na pesquisa do outro, de alguém de 

uma Iniciação Científica, mas o aspecto de orientação para dar aula em 

universidade, não. Nunca, nunca tive. No contexto da graduação, eu acabei tendo 

duas matérias que – é que houve uma mudança no MEC, né, aí a Faculdade de 

Filosofia deu duas matérias, em especial, que ajudavam na formação docente para 

o Ensino Básico. Mas a pós-graduação – a pós-graduação do departamento de 

Filosofia da [IES] não dá esse suporte para o ensino na universidade. (P10) 

 

No trecho, o participante denuncia a secundarização do magistério superior no 

mestrado e doutorado e afirma que as atividades, disponíveis em seu programa, priorizam o 

desenvolvimento de pesquisas científicas, ou mais especificamente, de produtos científicos 

(i.e., artigos) – esses dados corroboram a literatura consultada (e.g., HORTA, MORAES, 

2005; SGUISSARDI, 2006; SPAGNOLO; CALHAU, 2002). O excerto evidencia, 

adicionalmente, os limites da formação docente que P10 recebeu: ainda que tenha participado 

do PAE por um período de três semestres, o entrevistado afirma que, na pós-graduação, 

“orientação para dar aula em universidade, não. Nunca, nunca tive” (P10). Como P07, P10 

também parece equivaler o ensino superior a “dar aula”.  

Segundo o entrevistado, a priorização das atividades científicas seria, inclusive, 

observada na própria graduação: 
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é que na verdade entre os professores da [IES] não há uma preocupação, é assim, a 

gente percebe, ou eu percebi na época, que não há uma preocupação pedagógica, 

se a gente entende pedagógico de um modo mais flexível, né. Porque o professor da 

[IES] está, o de Filosofia, está muito preso ao seu trabalho de pesquisador. Ele é 

professor porque ele é obrigado a ser professor para ser pesquisador. Mas, falta, é 

nítido que falta elementos pedagógicos principalmente para quem, para os 

professores mais antigos. Às vezes você encontra elementos artísticos, por exemplo, 

um professor que fala de um tom de voz cativante, isso, mas você percebe que não 

há elementos pedagógicos no seu fazer, na sua profissão enquanto professor. (P10) 

 

No Brasil, a expansão e a consolidação da pós-graduação stricto sensu converteram-se 

em uma desvalorização progressiva dos cursos graduados. Na medida em que os mestrados e 

doutorados foram ganhando relevância e destaque nas IES, a graduação foi sendo 

gradativamente esvaziada e desqualificada (SGUISSARDI, 2006; SGUISSARDI; SILVA 

JÚNIOR, 2009). O relato de P10 faz menção a esse cenário: a centralidade da produção 

científica, que caracteriza a pós-graduação brasileira (BALBACHEVSKY, 2005; KUENZER; 

MORAES, 2005; MORAES, 2002), é também observada na graduação. Em decorrência, as 

atividades de ensino e aprendizagem dos cursos graduados são também prejudicadas e 

frequentemente relegadas a segundo plano. Além disso, os dados sugerem que a formação 

docente recebida pelos professores de P10 também foi falha. A ausência de uma 

“preocupação pedagógica”, por parte do professorado do informante, pode indicar que esses 

professores também foram expostos a uma formação deficitária, que não os capacitou a 

exercer adequadamente o magistério superior. 

Na sequência da avaliação comportamental, P10 descreve em maior detalhes sua 

participação no PAE. Sobre a etapa de preparação pedagógica, o respondente destaca: “a 

gente tem um ciclo de palestras, que são preparatórias para o PAE [i.e., para o estágio 

supervisionado em docência], no qual tem temas muito diferentes. Eu lembro que uma 

preocupação era sobre a questão de plágio” (P10). Consonante ao observado em relação a 

P02, P05 e P09, na primeira etapa do PAE, P10 teve acesso somente a informações e 

instruções verbais a respeito da docência de nível superior; um dos temas tratados, por 

exemplo, foi o plágio acadêmico. O estágio supervisionado em docência, isto é, a segunda 
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etapa do PAE, foi realizado pelo informante em duas disciplinas diferentes da graduação. 

Quando questionado sobre se teria participado do planejamento dessas disciplinas, P10 

afirma: 

 

De um professor, eu acabei planejando um pouco mais com ele, né – planejando, eu 

digo, ele tinha o planejamento, e antes de começar o semestre, ele compartilhou 

comigo o planejamento, abriu para eu fazer comentários, isso foi interessante, e foi 

o professor que mais me deu essa abertura e eu achei bem interessante. (P10) 

 

O participante esclarece que, os comentários realizados em relação ao planejamento 

dessa disciplina,  

 

não eram comentários tão substanciais mesmo, eram mais algumas dúvidas que ele 

estava tendo, ele compartilhava as dúvidas dele e, assim, eu comentava dentro do 

que, do espectro que ele já expunha, né. Eu não me sentia à vontade de propor nada 

novo, mesmo porque, na época do mestrado também, eu não me via no lugar de 

propor caminhos diferentes ao qual o professor não tinha pensado. (P10) 

 

Os excertos sugerem que o entrevistado não participou do planejamento das 

disciplinas nas quais estagiou; em apenas um dos estágios, P10 entrou em contato e pode 

conversar sobre o plano da disciplina. Mesmo nesse caso, as contingências estabelecidas pelo 

professor titular não parecem ter favorecido o aprendizado do informante em relação aos 

comportamentos que caracterizam, por exemplo, o planejamento do processo de ensino. O 

participante relata que, ao conversar com professor sobre a disciplina, ele não se sentiu “à 

vontade de propor nada novo” e que seus comentários estavam dentro “do espectro que ele [o 

professor] já expunha”. Ou seja, nessa conversa, o professor não criou oportunidades que, 

efetivamente, permitissem ao informante se comportar em relação ao plano de ensino. Como 

lembram Moroz e Luna (2013), durante uma atividade formativa, é preciso assegurar que o 

aluno se comporte em relação ao que foi exposto ou demonstrado. Além disso, é preciso 

submeter os comportamentos do aprendiz a procedimentos corretivos: se o desempenho 

esperado foi alcançado, isso deve ser sinalizado para o aluno; se o desempenho foi 

inadequado em algum aspecto, isso também deve ser indicado e formas de se alçar o 
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desempenho esperado devem ser sugeridas ao aprendiz (MOROZ; LUNA, 2013). Os dados 

evidenciam, assim, a ineficiência das contingências a que P10 foi exposto nesse contexto.  

Segundo P10, nos dois estágios supervisionados em docência, ele atuou de forma 

semelhante:  

 

consistia em eu assistir a aula deles, semanalmente, e dar duas horas de estágio 

para os, duas horas de plantão para os alunos, ajudar os alunos a fazerem 

seminários, a estruturarem alguma dissertação, principalmente no final do curso. 

Então é isso, existe sim esse programa, que é um programa muito interessante. Isso, 

é. Mas acaba sendo, nesse caso, um programa mais individual, né, tem uma 

relação, é possível no começo ter uma relação com o professor, o professor 

determinar quais são as tarefas que eles gostariam que eu fizesse, tem alguns que 

pedem para que o estagiário dê uma aula, por exemplo, é interessante – e, eu não, 

eu, os que eu fiz, eu acabei não, não, infelizmente, não conseguindo fazer uma aula, 

tal, dentro do curso. Mas eu conseguia dar esse suporte para os alunos. (P10) 

 

Como estagiário supervisionado em docência, P10 acompanhou as aulas das 

disciplinas e assistiu os alunos durante os plantões de dúvidas; em ambos os estágios, a 

atuação do informante se centrou no apoio à execução da disciplina. Vale sublinhar que, ao 

acompanhar as aulas, o participante provavelmente foi exposto a modelos de condutas 

docentes; a observação desses modelos (DERDYK; GROBERMAN, 2004) pode ter 

favorecido, em certa medida, o aprendizado de comportamentos relativos à docência de 

terceiro grau.  

Em relação aos plantões de dúvida, P10 acrescenta: 

 

era muito interessante. Era, era bem bacana esses plantões, né, os alunos tinham 

esse interesse, né, porque, de repente, eu tinha uma linguagem um pouco menos, um 

pouco mais acessível do que o professor, né, eu reconhecia um pouco as 

dificuldades que eles tinham né; e ajudava na estruturação dos seminários que é 

algo também que para o aluno de graduação de Filosofia é bem difícil, porque os 

professores pressupõem um certo modelo de seminário que quem estava vindo do 

Ensino Básico não sabe, né. E era interessante ter a figura de um estagiário para 

orientá-los nesse momento. (P10) 

  

Importa notar que, ao descrever suas ações durante os plantões de dúvidas, o 

informante parece priorizar a descrição de comportamentos socialmente habilidosos: o trecho 

faz referência, respectivamente, às habilidades sociais de comunicação e de empatia (i.e., “eu 
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tinha uma linguagem um pouco menos, um pouco mais acessível do que o professor, né, eu 

reconhecia um pouco as dificuldades que eles tinham né”) (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 

2017; HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). Conforme mencionado, o sucesso do ensino é 

dependente da capacidade de o professor atuar de forma socialmente habilidosa na interação 

com os alunos. Caso o relacionamento professor-aluno seja reforçador para o aprendiz, há 

maiores chances de ele se engajar nas atividades propostas em sala, já que seu engajamento 

provavelmente será reforçado pelo professor (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). Os 

dados indicam que, ao menos para P10, a relação estagiário-aluno era reforçadora: ao 

especificar o que aprendeu durante sua participação no PAE, o respondente afirma: “Então, a 

questão mesmo é o contato com os alunos – isso para mim era o mais importante” (P10).  

O entrevistado lembra que a condução das atividades, durante os plantões de dúvidas, 

não foi supervisionada por um professor mais experiente ou por outro profissional. Ou seja, 

como estagiário supervisionado em docência, P10 não teve suas ações em docência 

supervisionadas. Os professores responsáveis pelas disciplinas também não forneceram, a 

P10, quaisquer feedbacks a respeito da sua atuação: “não, não, nenhum comentário específico 

sobre os plantões não. Não houve” (P10). No conjunto, os dados evidenciam que, em 

consonância com os demais participantes, P10 não foi exposto a contingências de ensino do 

fazer docente. 

Subsequentemente, o participante relata que, no início do doutorado, atuou como 

docente de ensino superior em uma IES privada. De acordo com P10, as disciplinas, que 

estavam sob sua responsabilidade, ocorriam na modalidade Educação a Distância (EaD):  

 

no EAD ela [i.e., as disciplinas] está, a ementa está toda pronta, o curso está todo 

pronto, né, era o que, as minhas tarefas eram mais dá um suporte no chat dos 

alunos, né, quando eles precisavam por alguma razão; eu elaborava as questões 

com base nesse material, né, então eu tinha que estudar esse material para fazer, 

então, essas questões. E acabava sendo muito isso, fazer questão, corrigir as 

questões dos alunos, dar algum feedback, e era mais isso. (P10) 
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Os dados sugerem que o informante não foi responsável por delimitar os objetivos, por 

planejar ou conduzir as disciplinas; as decisões a respeito do processo de ensino não foram 

tomadas pelo participante. A cargo de P10 estava a elaboração de questões sobre o conteúdo 

da disciplina, a correção das respostas dos alunos e o fornecimento de “algum feedback” a 

esse alunado sobre as questões respondidas. Apesar de essa experiência docente não estar 

vinculada à formação stricto sensu de P10, é interessante observar que, provavelmente, ela 

também não possibilizou o desenvolvimento de comportamentos relativos à docência no 

repertório do entrevistado, ainda que pelos processos de aprender fazendo ou descobrir 

sozinho67. A exceção a essa análise seria, talvez, o comportamento de avaliar as estratégias de 

ensino, tendo vista as questões elaboradas pelo informante. 

A Tabela 24 sistematiza os resultados obtidos com P10 na avaliação comportamental 

dos comportamentos que caracterizam a docência de nível superior. 

 
Tabela 24 – Resultados obtidos com o Participante 10 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente  

Comportamentos relativos 

ao fazer docente 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Identificar e selecionar os 

objetivos gerais e específicos 

de uma disciplina 

Sim  Disciplinas da graduação; 

disciplinas da pós-

graduação* 

Imitação 

Planejar metodologias de 

ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Executar as metodologias de 

ensino planejadas 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Avaliar as próprias estratégias 

de ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Corrigir falhas identificadas 

nas estratégias de ensino 

Não  Não se aplica Não se aplica 

Orientar alunos Sim  Estágios supervisionados em 

docência do PAE (optativo); 

grupo de pesquisa 

Aprender fazendo; 

imitação; reforçamento 

diferencial 

* Informação inferida com base na leitura na íntegra dos dados coletados. 

 

                                                           
67 Por um período de dois anos, o entrevistado também atuou como professor do ensino básico. Na oportunidade, 

o entrevistado foi responsável tanto pelo planejamento quanto pela condução do processo de ensino. Com 

relação a essa experiência, o participante afirma: “a minha experiência docente, eu acho que de uma maneira 

mais forte acabou sendo esses dois anos, em que eu dava aula para criança, e era de cinco a dez anos, essa era 

a faixa etária” (P10). 
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Em linhas gerais, as informações coletadas indicam que o entrevistado não foi exposto 

a contingências de ensino do fazer docente ao longo da pós-graduação. Dentre os seis 

comportamentos avaliados, P10 afirma que aprendeu somente dois: os comportamentos de 

identificar os objetivos de ensino e de orientar alunos. Quanto à identificação dos objetivos de 

uma disciplina, P10 destaca: 

 

Sim, eu acho que é dentro desse contexto que eu penso, né, me espelhando com, na 

diversidade dos professores que dão essa disciplina dentro desse referencial que eu 

tenho, que é o da [IES], eu acabo achando que eu sou capaz disso. [...]. Mas acaba 

sendo talvez de uma maneira muito, muito particular, uma apropriação, né, acaba 

sendo mais uma apropriação do que um conhecimento propriamente aprendido em 

um certo momento do mestrado e doutorado. Mas eu acho que é mais essa questão 

da, no meu caso, acaba sendo mais essa relação, assim. (P10) 

 

Uma vez mais, a imitação aparece como um dos processos de aprendizagem 

responsáveis pela aquisição de comportamentos que caracterizam o magistério superior. No 

trecho, o entrevistado sugere que aprendeu a delimitar objetivos de ensino por meio de 

processos imitativos. À semelhança de P04, P08 e P09, P10 avalia que a observação de seus 

professores em sala o capacitou a executar tal comportamento. Contudo, como mencionado, 

os professores dificilmente definem os objetivos de suas disciplinas em sala de aula. Se a 

probabilidade de o entrevistado ter observado a ocorrência desse comportamento é baixa, é 

possível questionar se P10 realmente aprendeu a identificar e selecionar objetivos de ensino. 

Com relação ao planejamento de estratégias de ensino, o participante declara: 

 

Não [aprendi]. [...]. A gente, enquanto pós-graduando, se preocupa muito na 

metodologia da pesquisa, não na metodologia de ensino. Então, eu acredito que a 

gente tenha que – não sei como te responder. Mas de um modo geral, não. 

Metodologia de ensino para estruturar um curso com – eu tenho muito a ideia do 

que determinado seguimento da História da Filosofia precise ter, quais os objetivos, 

mas uma metodologia específica para uma tal disciplina, eu acredito que eu não 

aprendi. (P10) 

 

Ao denunciar novamente a secundarização da formação de professores em seu 

programa, o entrevistado reitera que a produção científica é priorizada nesse espaço. Além 

disso, na passagem, o respondente ratifica que é capaz de definir os objetivos de uma 
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disciplina, mas assevera que não aprendeu as estratégias mediante as quais alcançaria esses 

objetivos formativos. As informações coletadas sugerem, nesse sentido, que P10 não 

aprendeu metodologias de ensino específicas e tampouco foi ensinado a planejar o processo 

de ensino. Como lembram Henklain e Carmo (2013) e Luna (2000), no planejamento das 

atividades, o professor precisa se atentar e responder perguntas como: Quem será ensinado? O 

que será ensinado? Por que será ensinado? Como será ensinado? Quanto será ensinado? 

(HENKLAIN; CARMO, 2013; LUNA, 2000). O planejamento e as tomadas de decisões a 

respeito do processo de ensino devem estar sob controle das respostas a essas questões 

(HENKLAIN; CARMO, 2013). Sendo a formação de professores de nível superior um dos 

seus objetivos centrais (ALMEIDA JÚNIOR, et al., 2005), os cursos stricto sensu deveriam 

ensinar seu alunado a responder essas perguntas. O relato de P10 sugere, em contraste, que o 

entrevistado não aprendeu a fazer ou responder tais questões. 

Sobre a execução das metodologias de ensino planejadas, o respondente destaca: 

 

Não [aprendi]. Não, porque como eu, é aquilo que eu disse, né, mesmo no PAE, que 

é essa disciplina na qual a gente estaria mais próximo dessas questões, acaba sendo 

algo muito específico do curso daquele professor, né. Então, a gente acaba mais 

tentando desenvolver um caminho próprio dentro desses espelhos, do que uma 

metodologia única, certa etc. (P10) 

 

No excerto, o informante não se refere, propriamente, à execução das estratégias de 

ensino. P10 parece comentar, mais uma vez, sobre o planejamento dessas estratégias e, ao 

fazê-lo, sugere que teria aprendido a planejar metodologias de ensino por imitação. Tendo em 

vista os modelos oferecidos por seus professores em sala de aula, o entrevistado acabaria 

“tentando desenvolver um caminho próprio dentro desses espelhos”. Esse relato sugere que a 

atuação futura de P10, como professor, seria uma espécie de síntese dos modelos aos quais ele 

foi exposto na graduação e pós-graduação (i.e., envolveria a imitação e o seguimento de 

antimodelos de comportamentos específicos de seus professores). Entretanto, considerando 
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que P10 provavelmente não observou seus professores planejando o processo de ensino, é 

possível questionar se o informante realmente aprendeu esse comportamento.  

Quanto à avaliação das estratégias de ensino, o participante afirma: 

 

no período da pós-graduação, não [aprendi], mas isso são questões que, por 

exemplo, quando eu fiz a minha licenciatura em Filosofia, no nível da graduação, 

eram perguntas recorrentes. E muito do que eu sei vem disso, desse meu curso de 

licenciatura feito na Faculdade de Educação e também, claro, na minha prática de 

dois anos em uma prefeitura, com interlocução com pedagogas e tal, isso me veio 

mais clareza sobre esse ponto. Mas dentro do programa de pós-graduação, não. 

(P10) 

 

P10 assevera, por um lado, que não aprendeu a avaliar suas estratégias de ensino na 

pós-graduação e, por outro, ressalva que esse foi um tema e uma preocupação recorrentes em 

sua licenciatura e na sua atuação como professor de ensino básico. Quando questionado sobre 

se haveria muitas diferenças entre avaliar as metodologias de ensino na graduação e no ensino 

básico, o participante afirma que, na verdade, “a maior distância tem a ver, está dentro do 

que a gente está chamando de Ensino Superior, do que entre o nível básico e o superior” 

(P10). Em decorrência, ao ser inquerido sobre se seria possível aplicar as avaliações do ensino 

básico no ensino superior, o entrevistado destaca que “Sim, sim, eu acredito que sim” (P10). 

Se P10 aprendeu a avaliar as estratégias de ensino empregadas em cursos de terceiro grau, 

esse aprendizado ocorreu por meio de processos de generalização (DE ROSE, 2004). Isto é, a 

resposta de avaliar o desempenho dos alunos, aprendida no âmbito da licenciatura e em 

relação ao ensino básico, foi transferida ou generalizada para situações novas que 

correspondem, no caso, ao ensino superior. 

Como discutido, o processo de ensino deve, necessariamente, favorecer que “os 

aprendizes generalizem o que aprenderam em sala de aula para as situações que enfrentarão 

no dia a dia” (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018, p. 204). Ou seja, ao fim desse 

processo, o estudante deve ser capaz de transferir a resposta aprendida para outras situações 

nas quais ela também é apropriada; e deve ser capaz de eventualmente flexibilizar a 
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topografia dessa resposta, de modo a adequá-la ao novo contexto (DE ROSE, 2004). Tendo 

em vista os objetivos da educação superior (BOTOMÉ; KUBO, 2002; GUSSO et al., 2020) e 

suas diferenças em relação ao ensino básico (PIMENTA; ANASTASIOU, 2014), a avaliação 

do processo de ensino na graduação exige atenção a especificidades diferentes daquelas 

exigidas na educação de crianças e adolescentes. Os dados sugerem, no entanto, que o 

participante não reconhece essas diferenças. Se o entrevistado realmente transferiu a resposta 

de avaliar estratégias de ensino para a educação superior sem as devidas alterações, essa 

generalização pode ser caracterizada como inadequada ou indevida. 

Quanto à correção de falhas identificadas nas estratégias de ensino, P10 declara: 

 

Não [aprendi]. Estou tentando me lembrar de alguma coisa no PAE, 

especificamente no PAE, mas, não, geralmente as coisas deram relativamente bem, 

não teve nenhum retorno negativo não. Tenho de amigos, né, que comentaram 

algumas experiências, mas sempre de um ponto de vista bastante particular – que 

de repente algum mal-estar que foi causado por ele apresentar sem o professor uma 

aula, e ter tido uma resistência muito grande dos alunos, mas um caso muito 

particular assim, muito isolado. (P10)  

 

No excerto, o respondente faz referência especialmente a elementos da relação 

professor-aluno (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). P10 afirma que “as coisas deram 

relativamente bem, não teve nenhum retorno negativo não” e, por essa razão, não foi preciso 

efetuar quaisquer correções no processo de ensino. O relato do entrevistado, nesse momento, 

não parece estar sob controle da ocorrência ou não de aprendizagem dos alunos e da eventual 

necessidade de revisar e reformular as estratégias utilizadas. Ainda que a natureza da relação 

estabelecida entre professor-aprendiz influencie, de forma importante, a eficácia do ensino, 

não são apenas esses elementos que devem ser considerados na avaliação e correção das 

metodologias de ensino empregadas em sala (e.g., HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018; 

MOROZ; LUNA, 2013). 

Sobre a orientação de alunos, o participante assevera: 
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Aí sim, assim, nesse programa do PAE foi algo que a gente se desenvolve, né, para 

isso, e no contexto de um grupo de pesquisa, isso acontece mais, assim. E essa 

questão da orientação do aluno acaba sendo acho até bastante um aspecto em que a 

questão da pesquisa e a questão do ensino, que na [IES] é tão separada, nessa 

questão da orientação, de um modo geral, acaba unindo, né. (P10) 

 

O entrevistado identifica dois contextos de aprendizagem do comportamento de 

orientar alunos: os estágios supervisionados em docência, realizados durante sua participação 

no PAE, e o grupo de pesquisa do qual é membro. Nos estágios, como visto, a atuação de P10 

estava circunscrita aos plantões de dúvidas, atividade durante a qual o informante dirimia 

dúvidas dos alunos e os assistia “na estruturação dos seminários que é algo também que para 

o aluno de graduação de Filosofia é bem difícil” (P10). Em vista dos dados já discutidos, é 

possível afirmar que, se o entrevistado aprendeu a orientar alunos nesse contexto, ele 

aprendeu na medida em que orientava, isto é, aprendeu fazendo (SKINNER, 1972). Contudo, 

as tarefas desenvolvidas por P10 nesses plantões não envolviam o ensino de comportamentos 

que tipificam o fazer científico, assim, não podem ser caracterizadas como orientação 

acadêmica (e.g., MASSI; GIORDAN, 2017). Sobre o grupo de estudos do qual faz parte, o 

informante acrescenta:  

 

o meu orientador gosta de fazer a orientação dele junto do grupo de estudo [...]. 

Mas esse meu orientador do doutorado, a gente consegue ter essa relação bastante 

até horizontal, né, onde a gente tem a leitura dos projetos de pesquisa, ele quase 

nunca dá a primeira palavra, ele sempre tenta fazer com que a gente comece 

comentando sobre esses projetos de terceiros e tal. E ele acaba se colocando 

sempre – é claro, fazendo uma pequena reunião, né, uma reunião dos elementos 

dados, para de repente auxiliar aquilo que é mais relevante para a pesquisa desse 

aluno. Mas de modo geral a experiência do grupo acaba sendo interessante por 

isso, nessa questão da orientação. (P10) 

 

O trecho sugere que o orientador de P10 adota o modelo de orientação coletiva 

(MASSI; GIORDAN, 2017). Conforme mencionado, a orientação coletiva se caracteriza, 

frequentemente, como um grupo de pesquisa, no qual o orientador atua como coordenador do 

grupo formado por seus orientandos; e, como uma das atividades desse grupo, o orientador 

promove leituras e discussões a respeito das investigações que estão em andamento 
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(GARCIA; ALVES, 2002) – descrição que se assemelha ao relato de P10. Sendo um dos 

alunos participantes da orientação coletiva, o informante provavelmente teve acesso a 

modelos de orientação fornecidos por seu orientador; o acesso a esses modelos imitativos 

pode ter contribuído, em alguma medida, para que P10 aprendesse o comportamento de 

orientar. Além disso, os comentários e as sugestões do respondente, sobre o trabalho de 

colegas, possivelmente foram aprovados de forma seletiva pelo orientador; a exposição a 

essas contingências de reforçamento diferencial também pode ter contribuído para a 

aprendizagem do entrevistado em relação à orientação acadêmica.  

O participante destaca, no entanto, que nunca atuou como orientador: “Não, de uma 

pesquisa com começo, meio e fim, vamos dizer assim, não. [...]. Mas eu nunca me coloquei 

como, nessa posição de orientar” (P10). Considerando os dados analisados e que P10 não foi 

exposto a contingências de ensino do comportamento de orientar de alunos, é factível 

questionar o alcance do aprendizado do informante em relação a esse comportamento. Por 

fim, quanto à formação docente recebida até o momento, o entrevistado afirma: “O aspecto da 

especialização é de excelência, né, mas dentro do aspecto pedagógico ou dentro do aspecto 

do ensino de Filosofia na universidade, é algo que, eu sinto que o meu programa não me 

contemplou” (P10). Como os demais participantes, P10 não teve acesso a uma formação 

docente que o capacitasse a atuar, com eficácia, como professor de nível superior. 

5.1.10.2 Formação científica: avaliação comportamental 

 

Na avaliação de sua formação docente, P10 enfatizou que em seu programa “As 

atividades são totalmente voltadas, no seu geral, à pesquisa, ao desenvolvimento de artigos”; 

essa declaração contrasta, todavia, com os dados obtidos com o entrevistado durante a 

avaliação comportamental dos comportamentos que caracterizam o fazer científico. Quando 

questionado sobre atividades ou disciplinas relacionadas ao fazer ciência, o participante 
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destaca que não teve acesso a quaisquer eventos dessa natureza ao longo do mestrado ou 

doutorado68. Quanto a atividades (e.g., palestras, simpósios, cursos de curta duração), P10 

destaca: 

 

por exemplo, eu nunca tive nenhuma indicação sobre quais revistas escolher para 

publicar um texto; eu fico muito, a gente fica muito dependente de chamadas de 

revistas, revistas querendo, anunciando que querem novos textos. Então, dentro 

dessa perspectiva, eu acho que ou realmente a faculdade não deu [atividades sobre 

o fazer científico], mesmo que tenha dado, as informações não chegaram até mim. 

(P10) 

 

O trecho sugere que, se foram ofertadas atividades sobre o processo científico, essas 

não foram obrigatórias. Conforme discutido, ao tornar facultativa a realização de atividades 

desse tipo, o programa pode comprometer a qualidade e a extensão da formação que é 

disponibilizada. Além disso, o excerto expõe a contradição entre a sobrevalorização dos 

produtos científicos (i.e., artigos) observada nos cursos pós-graduados e a ausência de 

condições institucionais que capacitem o aluno a, por exemplo, selecionar um periódico 

adequado para a submissão do relato de pesquisa.  

                                                           
68 É importante frisar que a ciência e a filosofia correspondem a processos básicos do conhecer distintos 

(BOTOMÉ; KUBO, 2002). A filosofia, como a ciência, lida com o desconhecido e produz conhecimento na 

medida em que responde perguntas, mas há diferenças nas formas por meio das quais esse conhecimento é 

produzido (BOTOMÉ; KUBO, 2002). Em vista disso, os comportamentos que caracterizam o fazer científico e o 

fazer filosófico podem ser diferentes. O objetivo deste estudo foi avaliar a formação científica e a formação 

docente ofertada em programas de pós-graduação de excelência, de modo que não estava previsto em seu 

percurso metodológico a avaliação da formação filosófica ofertada nesse nível de ensino – e, de fato, isso não foi 

desenvolvido. P10, aluno de um PPG em Filosofia, foi submetido a uma avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico.  

Ressalva-se, no entanto, que à semelhança do que foi feito em relação aos demais participantes, as questões 

realizadas durante a avaliação comportamental foram adaptadas às características da área de P10. Ou seja, 

buscou-se conceituar os comportamentos que estavam sendo avaliados e identificar qual era o termo utilizado 

pelo entrevistado para se referir a cada um deles. Por exemplo: quanto ao comportamento de definir objetivos 

científicos, P10 foi questionado: “na sua área, vocês falam em ‘problema de pesquisa’, em ‘objetivo de 

pesquisa’, em ‘pergunta de pesquisa’? Qual que é o termo que vocês usam para aquilo que vocês querem 

responder ao longo de uma pesquisa?”. Sob controle da resposta do entrevistado, a pergunta “Durante o 

mestrado e o doutorado você aprendeu a delimitar o objetivo de uma pesquisa?” foi adaptada para “Durante o 

mestrado e o doutorado você aprendeu a delimitar uma tese de pesquisa?”. As questões “Você fez disciplinas ou 

participou de atividades, promovidas pelo programa de pós-graduação, que tinham como temática central o fazer 

científico?”, “Durante o mestrado ou doutorado você aprendeu a comunicar suas descobertas científicas para 

pessoas de fora da academia?” e “Como você avalia a formação científica que você recebeu até este momento no 

contexto da pós-graduação?” não foram alteradas. 

Ao longo dessa subdivisão, os dados obtidos com P10, na avaliação dos comportamentos que caracterizam o 

fazer científico, serão apresentados e discutidos. Tanto quanto possível, as discussões serão adaptadas às 

especificidades da área do participante. De todo modo, como se verá, seja em relação ao fazer científico, ao fazer 

docente ou ao fazer filosófico, as contingências formativas na pós-graduação são escassas e a aprendizagem, 

quando ocorre, não é resultado do estabelecimento de contingências de ensino planejadas para esse fim.   
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A difusão do conhecimento produzido é, como mencionado, parte elementar do fazer 

ciência (LUNA, 2011), contudo, a seleção dos veículos por meio dos quais essa difusão 

ocorrerá é etapa igualmente importante (FARIAS, 2004; SERRA; FIATES; FERREIRA, 

2008). Os periódicos devem ser selecionados em atenção às características do texto. Desse 

modo, é preciso conhecer a linha editorial de cada revista pré-selecionada (e.g., qual é o 

escopo dessa revista? Quais tipos de estudos ela publica? Qual é o público-alvo desse 

periódico?) e cotejar essas informações com os objetivos, escopo e demais aspectos do 

manuscrito. Se houver compatibilidade entre um e outro, a revista pode ser uma boa opção 

para submissão do último. Como destacam Serra, Fiates e Ferreira (2008) e Farias (2004), a 

escolha adequada do periódico é fundamental, inclusive, para aumentar as chances de o 

manuscrito ser aceito para publicação. Quando a submissão de relatos de pesquisa ocorre de 

forma indiscriminada, essas submissões podem gerar apenas uma sobrecarga nas secretarias 

editoriais das revistas e atrasar a própria propagação do conhecimento produzido (e.g., 

REGO, 2014). Mais uma vez os dados evidenciam os efeitos deletérios que decorrem de uma 

formação científica deficiente.  

Já sobre as disciplinas da pós-graduação, P10 assevera:  

 

[eram] bem conteudistas e especializadas, né, tanto que conversam, quase, não 

conversam com a pesquisa, de modo geral, com a minha pesquisa – que, ao mesmo 

tempo, a minha pesquisa de doutorado acaba sendo algo bem especializado, e as 

disciplinas de pós-graduação acabam sendo muito especializadas (P10) 

 

Em conformidade com os dados obtidos com P04 e P05, o relato sugere que as 

disciplinas cursadas pelo informante na pós-graduação se assemelham àquelas que 

caracterizam o currículo dos cursos graduados. Sendo conteudistas, essas disciplinas 

provavelmente enfocaram mais os resultados científicos e filosóficos do que os processos por 

meio dos quais esses resultados foram gerados. Com isso, é possível afirmar que as 

disciplinas estudadas no mestrado e doutorado contribuíram pouco com a formação stricto 
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sensu de P10, isto é, contribuíram pouco com a aprendizagem do participante em relação aos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico (e o fazer filosófico). Outrossim, sendo 

especializadas, as disciplinas vão de encontro às determinações do parecer nº 977/1965 do 

CFE, que prescrevem a oferta de uma formação abrangente pelos programas stricto sensu 

(ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). 

A Tabela 25 sumaria os resultados obtidos com P10 na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico. 

 
Tabela 25 – Resultados obtidos com o Participante 10 na avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer científico  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

científico 

Declaração de 

aprendizagem 

Contexto(s) de 

aprendizagem 

Processo(s) de 

aprendizagem 

Delimitar problemas de 

pesquisa 

Sim Relação com o orientador; 

grupo de pesquisa 

Regras; reforçamento 

diferencial; tentativa-e-

erro 

Fazer revisão bibliográfica Sim Relação com o orientador; 

grupo de pesquisa; relação 

com colegas 

Reforçamento 

diferencial; regras; 

aprender fazendo 

Planejar o método de uma 

pesquisa 

Sim  Relação com colegas; relação 

com o orientador; grupo de 

pesquisa 

Reforçamento 

diferencial; regras 

Executar o método de uma 

pesquisa 

Não Não se aplica Não se aplica 

Redigir relatórios ou 

relatos de pesquisa 

Sim Relação com a agência de 

fomento 

Aprender fazendo 

Divulgar descobertas 

científicas (público 

externo) 

Não  Não se aplica Não se aplica  

Escrever cientificamente Sim Curso ofertado pela IES 

(graduação) 

Regras 

Avaliar trabalhos 

científicos de terceiros 

Sim Grupo de pesquisa Aprender fazendo; 

imitação 

 

Como indica a Tabela 25, o participante afirma que aprendeu seis dos oito 

comportamentos considerados na avaliação comportamental: os comportamentos de delimitar 

problemas de pesquisa, de fazer revisão bibliográfica, de planejar o método de uma pesquisa, 

de redigir relatórios, de escrever profissionalmente e de avaliar trabalhos de terceiros. Essas 

aprendizagens, no entanto, não necessariamente ocorreram sob contingências de ensino. 

Quanto à delimitação de problemas de pesquisa, o entrevistado declara: 
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Sim [aprendi], por mais que a gente tenta sempre escapar um pouquinho, mas era 

algo, algo bastante necessário. Mas como que a gente aprende isso? A gente 

escreve um projeto, manda, aí o professor indica “ó, isso aqui está muito amplo”, 

“aqui tem uma discussão que vai desviar, se você for entrar, mas então é melhor 

você tirar isso, porque dentro da sua tese essa discussão ficaria lateral, tal, então 

seria algo que seria, se transformaria em um ponto cego da sua tese. Então é 

melhor tirar, e se concentra mais em outros pontos”. Então acabava sendo desse 

jeito, né, faço um projeto, há uma leitura desse projeto pelo professor e pelos outros 

alunos e dentro, e assim que a gente acaba aprendendo. (P10) 

 

No excerto, o participante identifica a relação com o orientador e seu grupo de 

pesquisa como contextos de aprendizagem do comportamento avaliado. Mais 

especificamente, as condições, às quais o informante foi exposto nesses contextos, teriam sido 

responsáveis pelo refinamento desse comportamento. Como indica o trecho, os comentários e 

sugestões do orientador de P10, em relação ao produto do comportamento do entrevistado, 

atuaram como consequências diferenciais e regras para o comportamento de delimitar 

perguntas do respondente. As regras estabelecidas pelo orientador especificavam, por 

exemplo, o que fazer (“Então é melhor tirar, e se concentra mais em outros pontos”). Já em 

relação ao grupo de pesquisa, não é possível descrever os processos de aprendizagem 

disponíveis nesse contexto. De todo modo, esse é o grupo referido por P10 durante a 

avaliação de sua formação docente e é o espaço onde ocorre a orientação coletiva (GARCIA; 

ALVES, 2002; MASSI; GIORDAN, 2017) desenvolvida pelo orientador do entrevistado. 

 Solicitado a descrever como delimitou o problema de sua tese de doutorado, o 

participante relata: 

 

Isso, é, tentativa-e-erro, como eu disse, né. Eu queria algo muito grande dentro da 

obra de um pensador, aí esse primeiro projeto foi aquele com o qual eu consegui 

passar na, que eu consegui entrar no programa, né. Aí quando a gente entra, tem 

essa relação com o professor, o professor dá mais algumas indicações, aí com essas 

indicações, eu tento refazer até chegar nessa minha tese, nessa minha hipótese e 

submeter de novo aos pareceres/(pareceristas)/ né [da agência de fomento]. (P10) 

 

A definição da pergunta da tese de doutorado por tentativa-e-erro sinaliza que as 

contingências, a que P10 teve acesso no mestrado, não possibilizaram sua aprendizagem do 

comportamento em questão; vale sublinhar que o respondente desenvolveu a dissertação de 
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mestrado e a tese de doutorado sob orientação de professores diferentes. Além disso, o trecho 

sugere que o comportamento de definir perguntas pode ter sido instalado no repertório do 

informante por ensaio e erro, o que teria ocorrido ao longo do curso de doutorado de P10. O 

orientador do doutoramento teria, então, atuado como ambiente selecionador das “tentativas” 

do participante e estabelecido condições favoráveis ao aperfeiçoamento desse comportamento 

do entrevistado. No trecho o respondente dá especial destaque às regras emitidas por seu 

orientador: “quando a gente entra, tem essa relação com o professor, o professor dá mais 

algumas indicações, aí com essas indicações, eu tento refazer até chegar nessa minha tese” 

(P10).  

Na sequência da avaliação comportamental, o participante afirma que aprendeu a 

revisar a literatura a respeito de um tema selecionado e assevera que aprendeu a fazê-lo “mais 

nessa relação de fazer um projeto, de apresentar para o orientador, os comentários que o 

orientador comenta” (P10). Mais uma vez, os dados sugerem que o orientador69 de P10 

estabeleceu regras e contingências de reforçamento diferencial que possibilitaram, 

especialmente, o refinamento do comportamento avaliado; e essas condições, como sinaliza o 

excerto, foram estabelecidas em relação ao produto do comportamento de revisar a literatura 

do informante (i.e., o texto escrito). Os dados não permitem determinar o processo por meio 

do qual esse comportamento foi instalado no repertório do respondente, mas é possível supor 

que a aprendizagem do saber fazer tenha ocorrido na medida em que P10 revisava a literatura 

(i.e., aprendeu fazendo) e, as condições arranjadas pelo orientador possibilizaram, 

subsequentemente, a aprendizagem do saber fazer bem (SKINNER, 1953). O participante 

também identifica o seu grupo de pesquisa e a relação com colegas como contextos adicionais 

de aprendizagem do comportamento de revisar a literatura: “Mais algum contexto? Ah, o 

contexto de tanto de grupos de estudo, né, e quanto também no contexto de amigos” (P10). 

                                                           
69 Com base nas informações coletadas não é possível identificar se o participante menciona, neste momento, o 

orientador do mestrado ou o orientador do doutorado. Pode-se presumir, no entanto, que P10 faz referência ao 

orientador do doutorado. 
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Quanto a esses ambientes, as informações coletadas não possibilitam identificar os processos 

de aprendizagem que estavam presentes.  

Referente ao planejamento do método de uma pesquisa, o participante esclarece que,  

 

Em grande parte, o nosso método, em Filosofia, acaba sendo a leitura, releitura das 

obras, acaba sendo muito circunscrito a essa interpretação de texto, a seleção de 

textos, a encontrar passagens interessantes ou que enfatizem, que endossem a sua 

tese e, é isso, acho que sim [aprendi]. (P10) 

 

No excerto, o entrevistado enfatiza as particularidades metodológicas70 do campo no 

qual se insere e declara que aprendeu o comportamento de planejar o método de uma 

pesquisa. Sobre onde o teria aprendido, o participante assevera: 

 

É um aprendizado contínuo, né, é um processo, né, que muitas vezes acontece antes 

de você entrar na pós-graduação, porque a exigência disso já é desde o começo. 

Então, o primeiro momento é com, foi com os meus amigos que já estavam nesse 

nível, né, que comentaram, que me ajudaram. Depois, nessa relação com o 

orientador que é, de repente, algo mais, uma ajuda já mais substancial para que 

isso se consolide; e por fim, nessa relação, como eu disse, com os outros 

orientandos desse meu professor, desse meu orientador, que faz com que essas 

questões se consolidem, né, esse processo se consolide ainda mais. (P10) 

 

De acordo com os dados, o respondente aprendeu a planejar o percurso metodológico 

de uma pesquisa por meio de contingências externas e anteriores ao seu ingresso nos cursos 

pós-graduados. À semelhança do discutido em relação ao comportamento de definir objetivos 

de P01 e P07, as contingências com as quais P10 entrou em contato na pós-graduação não 

foram responsáveis por instalar o comportamento de planejar o método de uma pesquisa em 

seu repertório, mas foram sobretudo responsáveis por refinar esse padrão comportamental. 

Como os PPG de P01 e P07, o programa de P10 parece selecionar alunos que, em seu 

repertório de entrada, apresentam comportamentos que, por definição, deveriam ser ensinados 

                                                           
70 A descrição apresentada por P10 distancia sobretudo o método filosófico do método científico empírico (e.g., 

CARRARA, 2014; COZBY, 2003; KÖCHE, 2011; MARCONI; LAKATOS, 2003), mas aproxima, em certo 

grau, o primeiro de estratégias metodológicas utilizadas em estudos teórico-conceituais realizados em disciplinas 

científicas como a Psicologia (e.g., LAURENTI; LOPES; ARAUJO, 2016). Com isso, pode haver alguma 

compatibilidade entre os comportamentos que caracterizam o fazer científico e os comportamentos que 

caracterizam o fazer filosófico – especialmente quando são considerados os comportamentos avaliados neste 

estudo. 
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nesse nível de ensino (e.g., ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005; BOTOMÉ, 1999). O relato 

sugere que P10 aprendeu o comportamento avaliado por meio de condições arranjadas por 

colegas que já eram pós-graduandos: “o primeiro momento é com, foi com os meus amigos 

que já estavam nesse nível, né, que comentaram, que me ajudaram”. Esses colegas podem ter 

exposto o informante a modelos e regras que, em alguma medida, permitiram que o 

participante aprendesse a delinear o método de uma pesquisa. Após seu ingresso na pós-

graduação, os orientadores possivelmente expuseram P10 a regras e a contingências de 

reforçamento diferencial que possibilizaram o aperfeiçoamento desse comportamento – 

condições de aprendizagem similares podem ter sido estabelecidas, durante o doutorado, no 

grupo de pesquisa (i.e., grupo de orientação coletiva) do informante. 

Na continuidade da entrevista, ao ser inquerido sobre como se caracteriza, em sua 

área, a correspondência entre o que foi descrito em um projeto e aquilo que é executado no 

decorrer da pesquisa, P10 afirma: 

 

Eu sempre abusei muito da possibilidade de me distanciar [do que foi planejado], 

né, claro que, como a gente, a FAPESP sempre, é o órgão mais rígido, vamos dizer 

assim, sob o qual eu me submeto. Mas até então, eu sempre justifico essas 

mudanças, eu sempre tento achar algum, alguma justificativa para dizer o porquê 

que eu me distanciei daquele projeto inicial, de onde veio essa perspectiva, sempre 

tento privilegiar, de repente, uma indicação do professor; as indicações feitas na 

qualificação também me ajudam dentro desse processo de justificar o porquê que eu 

me desviei. Mas, assim, eu me desvio porque eu quero (o participante ri), mas é 

isso, é porque no projeto a gente tem que parecer que a pesquisa está pronta para 

ter um, para ganhar um crédito, tal, para ganhar confiança do parecerista e da 

instituição. Mas na verdade não, então, e eu fico muito aberto ao que eu vou 

aprender nesse longo processo, aí eu tento, assim, eu me distancio bastante na 

verdade. (P10) 

 

Os dados mais uma vez indicam que a agência de fomento, citada no trecho, 

estabelece regras e contingências que, em geral, aumentam a probabilidade de o beneficiário 

executar a pesquisa conforme o planejado. P01 e P04, por exemplo, identificaram a relação 

com essa instituição como um dos contextos nos quais eles aprenderam a conduzir uma 

pesquisa em conformidade com o previsto inicialmente. Apesar de ser beneficiário dessa 

mesma agência, P10 assevera que, por vezes, há apenas uma correspondência parcial entre o 
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que foi descrito em seu projeto e aquilo que ele faz ao executar o estudo. As informações 

coletadas sinalizam que essa desconformidade é, inclusive, reforçadora para o informante (“eu 

me desvio porque eu quero” – P10).  

Questionado, na sequência, se teria aprendido a executar uma pesquisa conforme o 

planejado, P10 assegura que “Não [aprendi]. Assim, pelo contrário, eu sempre, o meu 

exercício é sempre repensar o método, pensar se ele está adequado a minha hipótese, ou 

como eu posso me adaptar para de repente contemplar outros métodos” (P10). Segundo os 

dados, o participante aprendeu a conduzir investigações dessa forma  

 

dentro da relação com, da minha relação com a Filosofia da [IES], que, como eu 

disse para você, às vezes eu tomo como um todo desde a graduação, né, que é, foi o 

modo com o qual eu me apropriei, assim, eu consegui ver sentido em me apropriar 

desse, dessa linguagem supra-especialista da Filosofia da [IES]; foi me dedicando 

para aprender essa especialidade, mas também me permitindo liberdades [...]. (P10) 

 

O trecho sugere que ao conduzir uma pesquisa em desacordo com o projeto, P10 

estaria exercendo contracontrole em relação à superespecialização observada no terceiro grau 

e nos cursos stricto sensu de sua IES. Ou seja, na impossibilidade de se esquivar ou de fugir 

desse contexto, percebido como aversivo, o respondente teria aprendido a executar pesquisas 

que se distanciam do planejamento prévio71 – planejamento esse que, por questões 

institucionais, pode incorrer na superespecialização que caracteriza seu programa (e.g., “é 

porque no projeto a gente tem que parecer que a pesquisa está pronta para ter um, para 

ganhar um crédito, tal, para ganhar confiança do parecerista e da instituição”) (SIDMAN, 

2011).  

                                                           
71 Como referido, a comunidade científica tem desenvolvido ações para assegurar que seus membros executem 

as pesquisas científicas em conformidade com o planejado e, com isso, essa comunidade busca aumentar a 

transparência e preservar a integridade do processo científico (VAN DER ZEE; REICH, 2018; YAMADA, 

2018). Na Filosofia, a ausência de correspondência entre o que o investigador diz que fará e o que ele faz pode 

ter implicações menos deletérias do que aquelas observadas no contexto científico; isso porque, na ciência, essa 

desconformidade pode incorrer em fraude científica ou em práticas antiéticas que prejudicam o avanço da 

ciência (GUAZI; VERDU; CORTEZ, 2020; YAMADA, 2018).  

De todo modo, os dados sugerem que essa dissonância entre o planejamento e a execução é, em algum sentido, 

considerada motivo de preocupação na própria Filosofia; P10 afirma, por exemplo, que “Por parte do meu 

orientador às vezes há receios [com relação a essa forma de conduzir a pesquisa], mas nada que impeça que eu 

ainda me permita as minhas liberdades, ainda não, ainda não passou por isso” (P10). 
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Quanto à produção de relatos de pesquisa, o respondente declara:  

 

Sim [aprendi], assim, o departamento [i.e., o PPG] tem um padrão de relatório que 

eles pedem, a FAPESP, a FAPESP também tem um relatório que é que meio 

padrão, assim – é que, como eu acabo, de repente, na FAPESP escrevendo muito, 

eu sei que o meu parecerista não vai ler tudo isso. Aí, além do que eu escrever, eu 

sempre acabo fazendo algo, alguma introdução pré, uma introdução mais longa, 

que é dizendo todas as etapas que eu já fiz, e para que ele consiga me avaliar sem 

precisar ler extensamente o meu relatório, né. (P10) 

 

No excerto, o participante destaca, especialmente, a relação com a agência de fomento 

como contexto de aprendizagem do comportamento avaliado ou, pelo menos, identifica essa 

relação como contexto no qual teve (e tem) que redigir relatos de pesquisa com certa 

periodicidade. Os dados indicam que P10 não foi ensinado a produzir textos dessa natureza, 

mas foi exposto a situações nas quais teve que produzi-los – e, possivelmente, aprendeu a 

redigir redigindo (SKINNER, 1972). No trecho, o participante também assevera que, por seus 

relatos de pesquisa serem extensos, “eu sei que o meu parecerista não vai ler tudo isso”. Se o 

processo de revisão por pares pode, eventualmente, contribuir com o refinamento de 

comportamentos que caracterizam o fazer científico, ao ser submetido a esse processo, por 

meio de sua agência de fomento, P10 não entrou em contato com condições favoráveis ao 

aperfeiçoamento do seu comportamento de relatar estudos – já que seu trabalho não foi 

revisado. Como P10 não menciona outros contextos de aprendizagem do comportamento 

avaliado, os dados permitem questionar o alcance do aprendizado do respondente em relação 

a esse padrão comportamental. 

Sobre a divulgação de descobertas científicas para o público externo (BUENO, 2010), 

o entrevistado afirma: 

 

Dentro do programa de pós-graduação? Não [aprendi]. O que a gente, o que eu 

aprendi foi em certas situações, por exemplo, quando eu participei de um encontro 

[...] no Paraná, era um encontro de Filosofia, era pós-graduação e graduação, só 

que além de pós-graduação e graduação, era aberto para a comunidade não 

universitária. E um professor de Filosofia levou muitos alunos seus de Ensino 

Médio, então, eu tinha me preparado para fazer uma apresentação especializada, e 

eu tive que abandonar tudo e, ali na hora, meio que separar só um aspecto ou ficar 

em um aspecto inicial, e explanar bem aquele aspecto inicial, vamos dizer assim. 

Então são mais algumas situações desse jeito. (P10) 
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Em consonância com os demais participantes (à exceção, talvez, de P07), P10 não foi 

ensinado a veicular seus resultados para pessoas externas ao contexto acadêmico-científico, 

mas ocasionalmente entrou em contato com situações nas quais teve que atuar como 

divulgador dessas informações. Na passagem, o respondente descreve ao menos uma 

oportunidade em que isso ocorreu: em um evento científico, aberto para o público externo, o 

entrevistado teria difundido informações acadêmicas para alunos do ensino básico. De acordo 

com o entrevistado, a sua participação nesse evento não foi promovida ou mediada por seu 

programa de pós-graduação. Caso P10 tenha aprendido a fazer divulgação científica nesse 

contexto, essa aprendizagem ocorreu mediante o processo de aprender fazendo (SKINNER, 

1972). Vale lembrar, contudo, que a execução de um comportamento não é evidência 

inequívoca de que houve aprendizagem (SKINNER, 1972).   

Quanto ao escrever profissionalmente, o participante destaca que, ao longo do 

mestrado e doutorado, não teve acesso a atividades formativas a respeito da escrita acadêmica. 

O informante relata, em contrapartida, que participou de eventos desse tipo durante a 

graduação: “não era uma disciplina regular da graduação, era, eu acho que, se eu não me 

engano era grupo, era ou de, ligada a questão de Cultura e Extensão, ou era um curso 

paralelo dado pela, dado na Letras, sobre isso” (P10). Durante essa atividade, P10 teria sido 

exposto especialmente a regras (e, talvez, a modelos imitativos) que especificavam, por 

exemplo, as informações que deveriam ser apresentadas em cada período de um resumo 

científico: “É mais como escrever um resumo de um artigo [...], no sentido de cada período 

de um resumo – indicar isso, objetivo, metodologia, conclusão. Lembro que para pensar um 

resumo é interessante ter essa coisa bem fechadinha, vamos dizer assim” (P10). Essas regras 

podem, em alguma medida, ter contribuído para a aprendizagem do entrevistado em relação 

ao comportamento avaliado (ou, mais especificamente, podem ter contribuído para que P10 

aprendesse a preparar resumos científicos).  
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Ao avaliar seu próprio comportamento de escrever, o respondente acrescenta: 

 

E a escrita demanda esse esforço que é difícil de a gente colocar em um tempo, né, 

eu não posso falar, eu posso falar “eu vou ler oito horas por dia”, mas eu não 

posso determinar “eu vou escrever oito horas por dia”, porque às vezes eu posso 

escrever duas horas, às vezes eu posso escrever 10, tal. Aí, a escrita acaba sendo 

difícil por isso, porque por mais que eu esteja no doutorado, eu não tenho, vamos 

dizer assim, uma relação profissional com a escrita, né, que ao meu ver seria essa 

relação em que eu pudesse determinar o tempo da escrita, sem me afetar 

sentimentalmente, emocionalmente por ter escrito um parágrafo, por ter escrito só 

um parágrafo, e no dia seguinte descobrir que aquele parágrafo não faz sentido 

dentro da minha tese e ter que apagar ele. Então, isso acaba sendo muito difícil. 

(P10) 

 

Segundo os dados, apesar de P10 não ter sido ensinado a escrever cientificamente, ele 

foi repetidamente exposto a contingências nas quais teve que escrever. A mera exposição a 

essas contingências não possibilitou, contudo, o desenvolvimento do comportamento de 

escrever profissionalmente em seu repertório comportamental. Isso é dizer que, sendo 

concluinte de cursos que deveriam capacitá-lo a escrever profissionalmente, P10 ainda 

escreve de forma amadora (BOTOMOÉ, 1999). Com isso e inserido em uma rotina centrada 

na escrita (MACHADO, 2002), P10 escreve, com frequência, sob controle de condições 

aversivas, que produzem colateralmente importante sofrimento. Além disso, como P10 não 

foi ensinado e não aprendeu a escrever profissionalmente, o tempo demandado para a 

execução dessa tarefa é maior e sua execução é marcada por uma maior ocorrência de “erros” 

(“por ter escrito só um parágrafo, e no dia seguinte descobrir que aquele parágrafo não faz 

sentido dentro da minha tese e ter que apagar ele”). As informações coletadas evidenciam, 

desse modo, as fragilidades e deficiências da formação científica a que o entrevistado teve 

acesso – deficiências que, ao menos em parte, são reconhecidas por P10 no trecho (“porque 

por mais que eu esteja no doutorado, eu não tenho, vamos dizer assim, uma relação 

profissional com a escrita, né”). 

Referente à avaliação de trabalhos de terceiros, P10 declara: “Sim, sim [aprendi]. 

Aquilo que eu disse, dentro da dinâmica do grupo, é mais isso, dentro da dinâmica do 

grupo”. O participante se refere, novamente, ao grupo de orientação coletiva (GARCIA; 
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ALVES, 2002; MASSI; GIORDAN, 2017) coordenado por seu orientador. Nesse grupo, 

como mencionado por P10 na avaliação de sua formação docente, “a gente tem a leitura dos 

projetos de pesquisa, ele [o orientador] quase nunca dá a primeira palavra, ele sempre tenta 

fazer com que a gente comece comentando sobre esses projetos de terceiros e tal” (P10). Os 

dados sugerem, desse modo, que o informante não foi ensinado a revisar estudos de terceiros, 

mas foi exposto, em seu grupo de pesquisa, a situações nas quais teve que desempenhar essa 

avaliação. Nesse contexto, o respondente pode ter aprendido a revisar estudos de terceiros na 

medida em que os revisava (i.e., aprendeu fazendo). Adicionalmente, ao longo dessas 

atividades, o participante também teve acesso a modelos imitativos de avaliação (e.g., ele 

observou seus colegas e seu próprio orientador avaliando o trabalho de outros membros), de 

modo que a imitação também pode ter contribuído, em certo grau, com o desenvolvimento 

desse comportamento do repertório do entrevistado. Todavia, considerando as limitações já 

discutidas a respeito desses processos de aprendizagem (i.e., imitação e aprender fazendo), é 

possível questionar o alcance do aprendizado de P10 em relação ao comportamento de revisar 

estudos de terceiros. 

Finalmente, sobre a formação científica a que teve acesso ao longo da pós-graduação, 

o participante afirma: 

 

A formação científica, eu, eu agradeço muito, acho que é uma formação muito boa 

do ponto de vista científico, é claro que, do ponto vista objetivo do termo, vamos 

dizer assim. É claro que dentro da estrutura de pós-graduação e de como o 

programa se vê enquanto instituição de ensino, eu sei que tem as suas limitações. 

Mas enquanto formação científica, no ponto de vista também, de repente, da 

excelência na pesquisa que essa universidade tem, eu acho que foi um privilégio 

para mim estar em contato e conseguir absorver de alguma forma, por mais que 

não seja de uma forma totalmente clara, durante esse percurso. Porque eu sei que é 

um problema, esse percurso, isso que eu aprendi não ter sido exposto claramente, 

mas só de eu ter conseguido me espelhar com esses professores, com essa pesquisa, 

com um lugar que tem uma pesquisa tal como tem esse departamento, com esses 

professores, para mim foi muito bom. (P10) 

 

À semelhança de P01, P02, P03, P04, P06, P07, P08 e P09, P10 avalia de forma 

positiva a formação científica que recebeu; contudo, como P05 e P08, P10 também identifica 
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fragilidades e deficiências nessa formação. No trecho, o participante sugere que não entrou 

em contato com contingências de ensino do fazer científico, mas assevera que foi exposto a 

numerosos modelos ao longo da pós-graduação. Nesse cenário, os comportamentos que 

caracterizam o fazer científico teriam sido aprendidos principalmente por meio de processos 

imitativos: “mas só de eu ter conseguido me espelhar com esses professores [...] para mim foi 

muito bom” (P10) – declaração similar foi dada por P05. Ao especificar as razões pelas quais 

a formação recebida não teria se dado “de uma forma totalmente clara”, P10 apresenta outras 

informações relevantes: 

 

no sentido de os professores se verem como professores, né, ou de os orientadores 

se verem como alguém que de fato vá orientar, vá formar – o que, a experiência que 

a gente tem enquanto, enquanto aluno, enquanto pós-graduando na [IES] é que a 

gente está, os professores tratam a gente como em formação, mas eles não auxiliam 

de fato a questão formativa. Deixa eu ver como explicar melhor... é que, assim, os 

professores acreditam que é uma questão de maturidade a nossa relação 

acadêmica, e que estando, continuando nela, a gente vai ficar por si só cada vez 

mais apto, cada vez mais especializado, quando, na verdade, a gente sabe que é 

possível acontecer várias questões que façam com que a gente desista, vamos dizer 

assim, desse processo, e pense “não, esse processo não é para mim, eu quero uma 

outra coisa para a minha vida”. E é nesse sentido que eu acho que é, vamos dizer 

assim, o desafio de quem faz o curso de Filosofia na [IES]. (P10) 

 

O entrevistado reitera, na passagem, que não teve acesso a atividades formativas a 

respeito do fazer científico. Segundo P10, em seu programa, a ausência de atividades dessa 

natureza está relacionada a uma noção de ensino que considera a aprendizagem como 

resultado de processos maturacionais. Assim, se as aprendizagens ocorrem na medida que o 

tempo passa, a formação profissional do cientista, após o ingresso do aluno nos cursos stricto 

sensu, requereria apenas tempo – não especificamente o tempo de maturação desse aluno, mas 

o tempo previsto para a conclusão do curso. Como destaca Skinner (1972), a maturação é uma 

das metáforas que são equivocadamente utilizadas para caracterizar o processo de ensino. A 

aprendizagem não ocorre “devido à passagem do tempo, mas [ocorre] em consequência do 

que acontece à medida que o tempo passa” (SKINNER, 1971, p. 115) – e, no contexto 
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educacional, o que acontece, ou deveria acontecer, é a exposição dos alunos a contingências 

de ensino que possibilizem o desenvolvimento dos comportamentos de interesse.  

P10 ressalta que a inexistência de contingências formativas em seu programa, somada 

a condições nas quais os alunos devem desempenhar comportamentos que não lhe foram 

ensinados, pode resultar (e resulta) em evasão discente. De fato, informações disponíveis na 

literatura destacam a dificuldade ou o insucesso em atender as exigências, impostas pelos 

cursos stricto sensu, como uma das razões pelas quais mestrandos e doutorandos evadem da 

pós-graduação (SANTOS; PERRONE; DIAS, 2015). Isso é dizer que as contingências 

arranjadas pelos PPG muitas vezes não ensinam, mas apenas selecionam aqueles que não 

precisam ser ensinados (SKINNER, 1972) – ou mais precisamente, selecionam aqueles que 

conseguem atender minimamente os critérios de desempenho previstos pelos cursos (e.g., 

preparar uma tese ou dissertação dentro de período pré-determinado). Em decorrência, se os 

programas de pós-graduação não estão ensinando seus alunos, eles também não estão 

cumprindo com os seus objetivos educacionais (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). 

 

5.2 FORMAÇÃO CIENTÍFICO-DOCENTE: CONTEXTO POLÍTICO-ECONÔMICO 

 

Os dados obtidos por meio da avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente e o fazer científico permitiram, na subseção anterior, um exame 

da formação stricto sensu ofertada em programas de pós-graduação de excelência. Sob 

controle dessas informações, a análise centrou-se especialmente em variáveis endógenas aos 

programas: foram identificadas e discutidas, por exemplo, as condições de aprendizagem 

disponíveis nos cursos pós-graduados e que, potencialmente, possibilizaram o aprendizado 

dos participantes em relação aos comportamentos que tipificam a produção científica e a 

docência de nível superior.  
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A análise se voltará, agora, para variáveis exógenas a essas instituições de ensino. 

Como mencionado, as questões do terceiro bloco do roteiro de perguntas (Apêndice A) 

visavam coletar informações contextuais mais amplas a respeito da formação científico-

docente dos entrevistados. Esses dados serão apresentados e discutidos nesta subseção. 

Conquanto sejam exógenas (i.e., são arranjadas e estão sob controle especial de agentes 

externos aos programas e, muitas vezes, externos ao próprio SNPG), essas variáveis também 

influenciam a rotina e a organização dos mestrados e doutorados e, ao fazê-lo, influenciam a 

própria formação ofertada nesses espaços. Neste estudo, as variáveis contempladas vinculam-

se especialmente ao atual contexto político-econômico do país e serão analisadas à luz dos 

relatos dos participantes.  

Sendo organizada por temática (GUAZI, 2021), esta subseção contará com quatro 

subdivisões. As informações obtidas com os 10 participantes serão coligidas e examinadas em 

relação às categorias (i) relação orientador-orientando, (ii) crise orçamentária da ciência 

brasileira, (iii) negacionismo científico e anticiência e, (iv) futuro. Quanto à primeira 

categoria, vale esclarecer que, sendo parte das atividades formativas ofertadas pelos 

programas de pós-graduação, as variáveis vinculadas à relação orientador-orientando podem 

ser consideradas endógenas a esses programas. Entretanto, a forma pela qual essa relação se 

estabelece é frequentemente influenciada por variáveis externas aos cursos pós-graduados. 

Por exemplo: a sobrevalorização dos produtos científicos na avaliação da pós-graduação tem 

se traduzido, na rotina dos orientadores acadêmicos, na priorização de atividades que resultam 

nesses produtos e na secundarização do ensino (NASCIMENTO, 2010). Outrossim, o 

orientador expõe o aluno a regras e a contingências que, muitas vezes, se vinculam com os 

critérios em relação aos quais os programas de pós-graduação são avaliados (e.g., regras e 

contingências que aumentem a probabilidade de o aluno concluir o curso no tempo previsto 

ou que aumentem a probabilidade de o aluno produzir produtos científicos) (LEITE FILHO; 
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MARTINS, 2006). Desse modo, a relação orientador-orientando concentra elementos 

endógenos e exógenos à pós-graduação – o que justifica sua análise e discussão nesse 

momento.  

 

5.2.1 Formação científico-docente e a relação orientador-orientando 

 

Como mencionado, a orientação acadêmica é uma atividade de ensino particular que, 

na pós-graduação, tem por objetivo favorecer o desenvolvimento de comportamentos que 

tipificam a produção de conhecimento científico (COSTA; SOUSA; SILVA, 2014; MASSI; 

GIORDAN, 2017; MCCALLIN; NAYAR, 2012). A relação orientador-orientando 

corresponde, desse modo, a um importante contexto de aprendizagem do fazer ciência. Essa 

relação também é considerada um dos principais fatores responsáveis pelo sucesso ou 

insucesso do aluno no cumprimento das exigências estabelecidas pelos cursos stricto sensu 

(COSTA; SOUSA; SILVA, 2014; HOLLEY; CALDWELL, 2011; LEITE FILHO; 

MARTINS, 2006; NÓBREGA, 2018; SANTOS; PERRONE; DIAS, 2015). Isso é dizer que a 

consecução dos objetivos dos mestrados e doutorados depende, em parte, de como essa 

relação se institui e se desenvolve. 

A importância da orientação acadêmica antagoniza, como visto, com a reiterada 

ausência de uma formação específica que capacite, futuros orientadores, a atuarem como tais 

(LEITE FILHO; MARTINS, 2006; MASSI; GIORDAN, 2017; MINAYO, 2019; 

NÓBREGA, 2018). Além disso, falta clareza e consenso a respeito do que seja essa atividade 

e do que caracteriza a atuação de um orientador em cursos de mestrado e doutorado (LEITE 

FILHO; MARTINS, 2006; NÓBREGA, 2018). Os programas de pós-graduação não 

conceituam, em geral, a orientação acadêmica e se limitam a oferecer descrições vagas e 

inespecíficas a seu respeito (LEITE FILHO; MARTINS, 2006; NÓBREGA, 2018). Frente a 

esse cenário, as tarefas e a agenda de orientação são frequentemente definidas com base na 
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experiência e na história de vida do orientador (LEITE FILHO; MARTINS, 2006; MINAYO, 

2019; NÓBREGA, 2018).  

Se os dados obtidos indicam que os participantes deste estudo não foram ensinados a 

orientar, é preciso sublinhar que, muito provavelmente, seus orientadores também não o 

foram. Tendo em vista que orientadores são multiplicadores (BOTOMÉ; KUBO, 2002), a 

oferta de uma formação precária a esses profissionais favorece a multiplicação dessa 

precariedade. Ou seja, sem acesso a uma formação adequada, os orientadores atuam de forma 

amadora e, os egressos, formados sob essas condições, podem, então, reproduzir esse 

amadorismo na sua própria atuação (HAGUETTE, 1994).  

As informações coletadas nas entrevistas fazem referência a esses aspectos: a 

importância da relação orientador-orientando na formação científico-docente é destacada 

pelos respondentes e os efeitos da desprofissionalização72 da orientação acadêmica também 

são, em alguma medida, observados. Em todo caso, os dados permitem afirmar que os 

participantes deste estudo avaliam a relação com os seus respectivos orientadores de forma 

positiva. Os relatos de P01 (doutoranda em Fisioterapia), P05 (doutoranda em Física), P06 

(doutorando em Engenharia Elétrica) e P07 (doutoranda em Teoria e História Literária) 

exemplificam esse ponto: 

 

Eu tenho uma sorte muito grande, porque, assim, a minha orientadora é 

maravilhosa. [...] ela é muito compreensiva, ela também já é mais de idade, então, 

ela é mais calma, ela consegue me entender, a gente consegue conversar 

abertamente sobre coisas relacionadas à pós-graduação, coisas não relacionadas à 

pós-graduação, coisas pessoais, coisas do governo atual, por exemplo, do cenário 

atual. Então, assim, eu me sinto muito aberta, muito tranquila de conversar com ela 

[...]. (P01) 

 

Então, a relação com o meu orientador atual, ela é muito boa, porque ele é um 

professor que eu conheço, assim, desde o dia um da graduação até agora. [...]. 

Então, e ele é uma pessoa, assim, que ele pessoalmente é uma pessoa bem amistosa, 

                                                           
72 A expressão “desprofissionalização da orientação acadêmica” é utilizada por Nóbrega (2018, p. 1058) para 

enfatizar que falta à orientação acadêmica tanto uma conceituação quanto uma capacitação profissional que 

preceda seu exercício – nesta pesquisa, a expressão é utilizada para destacar os mesmos aspectos. Todavia, 

reconhece-se que o termo “desprofissionalização” pode não ser de todo adequado. Afinal, ele pode sugerir que, 

no passado, a atuação como orientador era precedida por uma formação profissional – o que não parece ser o 

caso, especialmente no cenário brasileiro (e.g., MASSI; GIORDAN, 2017; MINAYO, 2019).  
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bem aberta, então, assim, a relação com ele é super tranquila e isso me deixa um 

pouco mais, assim, sossegada quanto, tipo, tranquila, assim, quanto ao andar do 

resto da pós-graduação. (P05) 

 

é uma relação muito boa, muito positiva; é uma relação que eu cultivei com ele por 

muito anos [...]. A gente tem um contato bom, mas, assim, acho que realmente as 

coisas mais importantes foram que ele tanto soube me desafiar em alguns quesitos, 

em fazer certas cobranças em alguns quesitos, mas também respeitar e incentivar as 

minhas ideias e fortalecer – que isso é importante, né. A gente tem um ambiente 

seguro, sincero, que a gente está realmente para colaborar, não está um para, não é 

uma relação hierárquica, nunca foi uma relação hierárquica. (P06) 

 

E eu tive muita sorte, na verdade, de ter uma orientadora presente, interessada, 

parece absurdo falar isso, mas uma orientadora que lê o que eu escrevo, porque eu 

sei que tem muito professor que não lê. Que sempre troca, que tem essa 

preocupação em me escutar, do meu lugar, e também de trazer informações do 

lugar dela, tanto em termos de experiência de todo esse percurso que ela já viveu 

quanto de conhecimento mesmo, né. E aí eu tenho essa sorte, assim, de ter essa 

relação muito boa com a minha orientadora mesmo. (P07) 

 

Nos trechos, ao qualificarem como positiva a relação com seus orientadores, os 

entrevistados enfatizam, especialmente, os comportamentos socialmente habilidosos desses 

profissionais. As passagens indicam que os orientadores de P01, P05, P06 e P07 apresentam 

competência social na interação com seus alunos (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017; 

HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018): os orientadores parecem tanto produzir certo 

equilíbrio de poder na relação com seu alunado (e.g., “não é uma relação hierárquica” – P06) 

quanto se comportar de forma empática e assertiva em relação a ele. Convém observar que, 

nos excertos, os informantes não mencionam o grau de proficiência de seus orientadores 

quanto a capacidade de ensinar ou de produzir conhecimento científico: a ênfase é dada 

apenas às habilidades sociais desses indivíduos. Leite Filho e Martins (2006) asseveram, com 

efeito, que mestrandos e doutorandos valorizam “as características afetivas e pessoais dos 

orientadores” e se pautam principalmente nessas características para escolher quem irá lhes 

orientar (p. 107).  

Adicionalmente, os relatos de P01 e P07 parecem sugerir que o acesso a uma 

orientação acadêmica adequada seria a exceção e não a regra nos cursos stricto sensu: as duas 

participantes afirmam que tiveram “sorte” por ter “boas orientadoras”. Quanto a P05 
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(doutoranda em Física), é importante acrescentar que, no doutorado, a entrevistada passou por 

uma transferência de orientador. Segundo a informante: 

 

eu mudei de orientador porque o meu primeiro orientador do doutorado [...] ele 

começou a assediar moralmente várias pessoas do laboratório. Aí chegou num 

ponto que eu falei “gente, sabe, eu estou aqui faz oito anos, trabalhando aqui nesse 

instituto, sabe, eu não vou aguentar mais esse tipo de coisa”. Então aí eu troquei. 

Então, assim, foi mudar de uma situação totalmente estressante, totalmente, assim, 

desnecessária, que eu já estava pensando em desistir da pós, em, sei lá, meu, vender 

minha arte na praia, e ir para uma situação que eu estou bem mais sossegada, um 

grupo de pesquisa bem mais, assim, engajado, mais tranquilo. (P05) 

 

Santos, Perrone e Dias (2015) e Leite Filho e Martins (2006) destacam que a depender 

da forma pela qual se estabelece, da frequência do contato entre as partes e da sua eficácia 

(e.g., se as necessidades ou demandas do aluno são atendidas), a natureza da relação 

orientador-orientando pode favorecer a evasão discente. O relato reproduzido corrobora essa 

análise. Conforme narra P05, seu primeiro orientador a expôs a assédio moral e a exposição a 

essa violência (MINAYO, 2019) quase culminou em sua desistência do curso (“eu já estava 

pensando em desistir da pós”). O assédio moral constitui um tipo de violência perpetrada em 

contexto laboral73, que envolve a exposição do indivíduo a hostilidades frequentes e 

reiteradas, as quais podem estar direcionadas ao trabalho desse indivíduo (e.g., o aluno é 

exposto a metas de desempenho inexequíveis) ou a sua própria pessoa (e.g., o aluno é 

criticado por apresentar problemas de saúde) (NUNES; TORGA, 2020). De acordo com 

Nunes e Torga (2020), a cultura acadêmico-científica tem características que facilitam a 

ocorrência do assédio moral na pós-graduação: as exigências de produtividade, por exemplo, 

podem facilitar em alguma medida o estabelecimento de metas de desempenho incompatíveis 

com as condições de trabalho do aluno. Dados disponíveis na literatura sugerem, de fato, que 

é frequente a ocorrência de situações abusivas nos cursos pós-graduados (MINAYO, 2019; 

NUNES; TORGA, 2020).   

                                                           
73 Ainda que a pós-graduação seja um ambiente educacional, as atividades desenvolvidas pelo pós-graduando 

são frequentemente classificadas como atividades laborais – e, com isso, a pós-graduação também pode ser 

considerada como um contexto laboral para os alunos ali inseridos (NUNES; TORGA, 2020; REIS; BLUNDI; 

SILVA, 2020).  
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Ainda que tenham avaliado de forma positiva a relação com os seus respectivos 

orientadores, os demais participantes identificam alguns limites ou falhas nessa relação. P02 

(doutoranda em Zoologia) e P09 (doutorando em Economia), por exemplo, declaram: 

 

Então, eu considero que a gente tem uma relação muito boa, mas eu sei que não vou 

querer ser que nem ele (a participante ri) quando eu crescer, por exemplo, né? 

Então, ele é uma pessoa que é muito voltada só para a pesquisa, né, e ele não se 

interessa muito por alunos de IC, por exemplo, e pela graduação, por aulas da 

graduação, né. Então, apesar de ele falar que ele “acha importante, não sei o quê”, 

mas tu vê nas ações que, sabe, ele não acha tão importante. Então, é, a nossa 

relação é muito boa como orientador e orientanda, né, mas é, não é aquela relação, 

assim, de que eu, né, aquela coisa assim “ah, eu quero ser ele quando crescer, 

quero ser que nem ele quando crescer” essa coisa assim. (P02) 

 

Eu acho que é boa. Eu acho que uma parte legal que o meu orientador parece 

confiar bastante no meu trabalho, então, ele sempre incentiva quando eu tenho 

ideias, ele nunca, ele está sempre incentivando e dando ideia boa ao invés de 

bloqueando e falando que “o caminho não dá para seguir”. E eu acho que quando 

precisa, ele é bem presente e tinham aqueles grupos de, que a gente fazia reunião 

semanal, que eu achava superbom. Só que ele, no momento, ele está com muita 

coisa, que ele está com a coordenação da pós, então acaba que eu, tem hora que eu 

consigo falar com ele menos do que eu gostaria. [...]. Eu considero que ele é um 

super orientador bom, apesar de estar meio cheio de compromissos nos últimos 

tempos. (P09) 

 

O relato de P02 alude a questões já discutidas ao longo deste estudo: à desvalorização 

e ao esvaziamento dos cursos de terceiro grau (SGUISSARDI, 2006; SGUISSARDI; SILVA 

JÚNIOR, 2009), à secundarização das atividades de ensino em nível de graduação e pós-

graduação (NASCIMENTO, 2010; SGUISSARDI, 2006) e à centralidade da produção 

científica nos cursos graduados e pós-graduados (BALBACHEVSKY, 2005; KUENZER; 

MORAES, 2005; MORAES, 2002). Como visto, esses elementos são decorrências de 

políticas para a pós-graduação que foram implantadas nas últimas décadas e que estão 

associadas ao próprio desenvolvimento e expansão desse nível de ensino no país – e, entre 

essas, estão as políticas avaliativas dos cursos stricto sensu. Nascimento (2010) lembra que a 

sistemática avaliativa, a que os programas são submetidos, avalia o desempenho dos 

programas e não o desempenho individual dos professores que compõem esses programas. 

Contudo, uma vez que o programa não se comporta, mas sim os indivíduos ali inseridos, são 

esses últimos que atendem aos critérios contemplados na avaliação (NASCIMENTO, 2010). 
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Ao afirmar que seu orientador “é uma pessoa que é muito voltada só para a pesquisa”, P02 

sugere que seu orientador está bem adaptado às atuais contingências acadêmicas – as quais, 

vale repetir, sobrevalorizam a produção científica e foram criadas sob influência de variáveis 

exógenas aos programas. Adicionalmente, o trecho indica que o fazer docente do orientador 

de P02 atua, para a informante, como um antimodelo: “mas eu sei que não vou querer ser que 

nem ele (a participante ri) quando eu crescer, por exemplo, né?” (P02). 

A declaração de P09, por sua vez, faz menção à intensificação do trabalho docente nas 

instituições de ensino superior (BOSI, 2011; LEITE FILHO; MARTINS, 2006; 

NASCIMENTO, 2010; SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009; YAMAMOTO et al., 2012) e 

expõe alguns dos seus efeitos sobre a formação ofertada nos cursos stricto sensu. No caso, 

com a assunção de funções administrativas, o orientador de P09 reduziu o tempo dedicado às 

atividades de ensino na pós-graduação (e.g., “ele está com muita coisa, que ele está com a 

coordenação da pós, então acaba que eu, tem hora que eu consigo falar com ele menos do 

que eu gostaria” – P02). Considerando a relevância da orientação acadêmica para 

aprendizagem do fazer científico, a diminuição da oferta de tarefas de orientação pode 

implicar em prejuízos para a formação do aluno que está sob responsabilidade desse 

orientador – o que, de certa forma, é demonstrado pelo relato de P09. Os dados obtidos com 

P02 e P09 sinalizam, desse modo, que seja pelas políticas para a pós-graduação ou pela 

intensificação do trabalho docente, as atividades de ensino nos cursos pós-graduados são 

frequentemente prejudicadas ou confrangidas. 

Quanto a P03 (doutoranda em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia) e 

P04 (doutorando em Química): 

 

Olha, a nossa relação é próxima, em alguns momentos, eu acho que é até próxima 

um pouco demais, assim, eu acho que a gente poderia ter uma relação um pouco 

mais profissional, às vezes eu acho que falta um pouco disso. Mas é uma relação 

boa, no geral é boa, eu só acho que poderia ser um pouco mais profissional, porque 

às vezes tem um envolvimento mais de amizade, assim, de interferência um pouco... 

enfim, é isso. Eu acho que poderia ser mais profissional, mas no geral é boa. Eu não 
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sei se ficou claro, mas também é melhor não aprofundar muito sobre isso. Mas é, 

não é ruim, eu consigo conversar com ele, a gente consegue discutir e é isso. (P03) 

 

Então, na questão profissional, até que nossa relação é boa, já teve, assim, vários 

contratempos, né, mas, de um modo geral, a gente tem uma boa relação 

profissional. [...]. Têm algumas coisas, por exemplo, isso é mais um abrir e fechar 

de aspas, né, com ela existe muito favoritismo. Alguns alunos têm – isso é natural, 

obviamente, né, ter uma maior proximidade com uns do que com outros – então, 

com alguns alunos, por exemplo, se esse aluno manda um trabalho, corrige mais 

rápido comparado com outros. Então, tem algumas coisinhas, detalhes, que às vezes 

isso, tipo, me chateia um pouco – que para mim não, isso não é profissional, né. 

Então, tem esses detalhezinhos, então isso, tipo, me afeta um pouco. (P04) 

 

Congruente com P01, P05, P06 e P07, nos trechos, P03 e P04 destacam aspectos 

referentes ao desempenho social (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2017) de seus orientadores 

na relação orientador-orientando. Todavia, dessa vez, os entrevistados parecem identificar 

alguns déficits de habilidades sociais no repertório de seus orientadores e indicar que, em 

alguns momentos, esses profissionais apresentam uma competência social aquém do esperado 

em uma situação de ensino (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). Tanto P03 quanto P04 

asseveram que a relação com seus orientadores, por vezes, não se tipifica como uma relação 

profissional. Além disso, em dessemelhança com os orientadores de P01, P05, P06 e P07, os 

orientadores de P03 e P04 não parecem produzir equilíbrio de poder na interlocução com seus 

orientandos. Ao avaliar criticamente a atuação de seus orientadores, o relato de P03 e P04 

evidencia de forma tácita o desequilíbrio de poder que caracteriza essa relação: “Eu acho que 

poderia ser mais profissional, [...] mas também é melhor não aprofundar muito sobre isso” 

(P03) e “Têm algumas coisas, por exemplo, isso é mais um abrir e fechar de aspas, né, com 

ela existe muito favoritismo” (P04). Como reportado, se a relação orientador-orientando é um 

importante contexto de aprendizagem do fazer científico (COSTA; SOUSA; SILVA, 2014; 

MASSI; GIORDAN, 2017; MCCALLIN; NAYAR, 2012) e se o sucesso do ensino está 

condicionado à capacidade do professor de apresentar competência social na interação com 

seus alunos (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018), um desempenho social inadequado do 

orientador pode comprometer o alcance da formação ofertada nesse espaço.  

Já P08 (doutorando de Biologia Animal) e P10 (doutorando em Filosofia) declaram: 
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Acho que a relação é boa, sim, como eu disse, ele é (o participante ri brevemente), 

ele é bem introspectivo [...]. E, assim, a gente não, é uma coisa que tem de diferente, 

a gente não tem muito esse negócio de reuniões semanais, como eu vejo com outros 

laboratórios, outras coisas. Quando a gente acha necessário, procura o outro para 

conversar sobre determinado assunto [...]. E eu acho que também o fato de ele não 

ser tão, não ficar tão em cima, durante todo o processo de pesquisa, tem um ponto 

positivo também, que eu vou me virando, com os meus prazos com a FAPESP, eu 

tenho que ficar vendo relatório, então, eu acabo tendo mais independência. Porque 

eu vejo em outros laboratórios que muitas vezes o orientador faz tudo para o aluno, 

e ele acaba sem essa experiência de saber se virar, então, talvez ele não, isso 

prejudicaria ele em uma liderança do laboratório, ou em um grupo de pesquisa, por 

exemplo. Então, acho que, talvez não intencionalmente, mas acaba me ajudando 

esse perfil dele. O problema é que muitas vezes, eu acabo perdendo algumas 

oportunidades, porque ele não fica tão em cima, então, algum edital que abre ali, se 

eu não vi, ele também não viu, e eu acabo deixando de participar [...]. (P08) 

 

vou me centrar mais nessa relação com meu orientador atual. É uma relação, que 

eu posso dizer, boa, mas ao mesmo tempo a gente sabe, a gente acaba se 

acostumando a uma relação com o orientador que não orienta de fato, né. Então, a 

gente acaba se fiando dentro da área de, quando a gente está no doutorado, a gente 

acaba criando uma certa confiança com essas experiências que a gente se permite, 

de avaliar um projeto de uma outra pessoa e tal, isso vai nos dando o sentimento de 

que a gente é capaz de realizar uma pesquisa de doutorado minimamente, assim, 

minimamente sozinho até o final, né. E acaba abdicando da expectativa de que o 

orientador facilite as coisas, né, então, isso é algo que, é uma perspectiva que eu 

não esperei nesse doutorado, né. Eu sabia que ia ter algumas dificuldades, e as 

minhas dificuldades, era mais fácil eu enfrentar sozinho do que ficar correndo atrás 

do orientador, e mandar e-mail, ligando, falando “ó, você leu isso? Você leu 

aquilo? Tal, tal. Estou precisando disso para ler”, não. Então, a relação acaba 

sendo boa, porque ele não é alguém que me poli, não é alguém que diz que é um 

absurdo o que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo não é alguém que tenha uma 

disposição minimamente hábil para ler as minhas 100 páginas, como te disse, para 

fazer um comentário detalhado. (P10) 

 

Como P03 e P04, P08 identifica déficits de habilidades sociais no repertório do seu 

orientador. Além disso, o relato indica que o contato de P08 com seu orientador é infrequente 

e que a relação entre eles se caracteriza pelo distanciamento do último em relação ao 

primeiro. Importa notar que essa descrição não se compatibiliza com aquela que define o 

modelo de orientação hands-off (COSTA; SOUSA; SILVA, 2014; MASSI; GIORDAN, 

2017). Nesse estilo de orientação, embora o acompanhamento das atividades do aluno seja 

mais distante, o orientador necessariamente acompanha a atuação do orientando. O relato de 

P08, em contrapartida, não sugere a existência desse acompanhamento. O trecho sinaliza, 

inclusive, que a atuação do orientador de P08 se aproxima mais de uma atuação de consultor 

acadêmico (“Quando a gente acha necessário, procura o outro para conversar sobre 

determinado assunto”) do que de orientador acadêmico. Se o orientador é responsável por 
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planejar e conduzir parte do processo de ensino por meio do qual o aluno aprende a fazer 

ciência (COSTA; SOUSA; SILVA, 2014; MASSI; GIORDAN, 2017; MCCALLIN; NAYAR, 

2012), os dados indicam que as atividades de orientação a que P08 teve acesso são, sobretudo, 

pontuais e descontínuas. Esse cenário, de acordo com P08, permitiu que ele aprendesse “a 

fazer as coisas por si próprio” (SKINNER, 1972, p. 163). Ainda que esse seja um dos 

objetivos finais da educação formal, é preciso enfatizar que o desenvolvimento da autonomia 

no repertório do entrevistado não seu deu por meio de contingências planejadas para esse fim 

(“Então, acho que, talvez não intencionalmente, mas acaba me ajudando esse perfil dele”). O 

informante aprendeu a se virar “graças à sua própria e desamparada experiência” (SKINNER, 

1972, p. 90). 

A declaração de P10 retrata uma situação similar, mas exacerbada. Como já referido, o 

orientador de P10 adota o modelo de orientação coletiva. Na literatura, conquanto sejam 

opostas, advoga-se por uma relação de complementaridade entre a orientação coletiva e a 

orientação individual. Ou seja, a primeira não substitui inteiramente a segunda; e as 

orientações individuais devem ser realizadas sempre que isso se mostrar necessário para a 

consecução dos objetivos de ensino da orientação acadêmica (BIANCHETTI, 2021; 

MENDES; PAGANINI; BOCCHIGLIERI, 2014). Em vista desse esclarecimento, o relato de 

P10 sugere que o participante não teve acesso a atividades de orientação individual e que as 

contingências, a que o informante foi exposto durante as orientações coletivas, não cumpriram 

com seus objetivos formativos (“a gente acaba se acostumando a uma relação com o 

orientador que não orienta de fato, né”). A situação de desamparo descrita por P10 é, 

portanto, mais aguda do que aquela observada em relação a P08. P10 descreve um cenário no 

qual foi deixado sozinho (ALVES; ESPINDOLA; BIANCHETTI, 2012; COSTA; SOUSA; 

SILVA, 2014). Alves, Espindola e Bianchetti (2012, p. 141) classificam essa postura, na 

orientação acadêmica, como negligente e antieducativa; Minayo (2019, p. 2), por sua vez, a 
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tipifica como uma das formas de violência que caracterizam o assédio moral na pós-

graduação. Seja como for, a não orientação compromete, de forma significativa, a formação 

ofertada nos cursos stricto sensu (MINAYO, 2019) – e pode levar, conforme mencionado, à 

evasão discente (COSTA; SOUSA; SILVA, 2014).  

Em resumo, os dados apresentados ilustram algumas decorrências da 

desprofissionalização da orientação acadêmica. O relato de P03 e P04, por exemplo, evidencia 

os efeitos da ausência de uma formação específica para o exercício dessa atividade; os pontos 

destacados pelos participantes vinculam-se, especialmente, ao desempenho social aquém do 

esperado desses profissionais na interação orientador-orientando. Já as declarações de P08 e 

P10, aludem a um dos efeitos da falta de conceituação da orientação acadêmica; não orientar 

pode estar relacionado a compreensões equivocadas do que seja essa atividade. Conforme 

exemplificam Costa, Sousa e Silva (2014), alguns orientadores “parecem acreditar que deixar 

o aluno sozinho vai auxiliá-lo no seu processo de formação de autonomia” (p. 843); nesse 

caso, o equívoco estaria tanto na compreensão do que é orientação acadêmica quanto na 

compreensão do que é ensinar.  

Por fim, citando Haguette (1994), é preciso questionar a própria formação científica 

dos orientadores e a sua capacidade de produzir conhecimento científico. A autora, já no 

início dos anos de 1990, alertava que a formação científica nos cursos stricto sensu estava 

sendo prejudicada pela ausência de uma capacitação profissional para orientadores e pela 

“incompetência metodológica” desses profissionais (p. 157). Sem uma formação científica 

adequada, os orientadores passariam para seus alunos “seus vícios teórico-metodológicos, 

contribuindo para o lançamento no mercado de profissionais e pesquisadores capengas” 

(HAGUETTE, 1994, p. 163). Considerando as informações obtidas neste estudo, as 

numerosas limitações e deficiências observadas em relação à formação científica recebida 

pelos entrevistados e a possibilidade de esses informantes virem a atuar como orientadores no 
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futuro, é possível reiterar os questionamentos de Haguette (1994). Se a sobrevivência de uma 

cultura depende da sua capacidade de transmitir suas práticas e depende de quais práticas são 

transmitidas (SKINNER, 1972), cumpre frisar, mais uma vez, que a sobrevivência da cultura 

científica está em risco. 

 

5.2.2 Formação científico-docente e a crise orçamentária da ciência brasileira 

 

Em nota técnica, divulgada em novembro de 2021, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) avaliou, no contexto brasileiro, a evolução do orçamento federal para a 

ciência e tecnologia (C&T) no período de 2000 a 2020. Os dados indicam que, a partir de 

2004, os investimentos em C&T foram consistentemente ampliados até o ano de 2013, 

quando foi observado um pico de investimento na área. Contudo, a partir de 2014, os recursos 

financeiros destinados às áreas científicas e tecnológicas começaram a sofrer cortes 

consecutivos e escalonados, de modo que entre 2013 e 2020, os investimentos em C&T 

caíram 37% no país. Os gastos com a área em 2020 foram, inclusive, menores do que aqueles 

aplicados em 2009. Com relação, especificamente, ao orçamento da CAPES, os valores 

aplicados em 2020 são similares aos gastos em 2011. Dados que sinalizam um retrocesso 

orçamentário de dez anos na área de C&T (IPEA, 2021). Apesar de ter sido iniciada em 

governos anteriores, a redução do investimento em C&T foi agravada no atual governo 

(QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020; TOLLEFSON, 2019). 

Contemporaneamente, essa restrição orçamentária se traduz na redução expressiva do 

número de bolsas de estudo disponíveis para alunos de mestrado e doutorado74 (REIS; 

BLUNDI; SILVA, 2020; FERNANDES, 2022), no fechamento de laboratórios de pesquisa 

(QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020), na diminuição da produção científica brasileira 

(FERNANDES, 2022; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020; OLIVEIRA et al., 2020), na queda 

                                                           
74 Ademais, as bolsas de estudo das agências federais (e.g., CAPES, CNPq) não são reajustadas desde 2013 

(PALHARES, 2022). 
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do número de matriculados e titulados em cursos stricto sensu (PALHARES, 2022; 

QUINTANS-JÚNIOR et al.,2020), no drástico aumento do êxodo de cientistas brasileiros 

para o exterior (ANGELO, 2019; BOLZANI, 2022; GALVÃO-CASTRO; CORDEIRO; 

GOLDENBERG, 2022; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020), na escassez de recursos para 

financiamento de pesquisas e na consequente intensificação da competividade acadêmica. 

Além disso, os frequentes cortes nos recursos destinados à C&T colocam em risco a 

continuidade e a conclusão de estudos já em andamento (ANGELO, 2019) e aumentam a 

insegurança financeira de cientistas e de pós-graduandos (RODRIGUES, 2021; 

TOLLEFSON, 2019, 2020). Cumpre destacar que a insegurança financeira, na pós-graduação, 

pode atuar tanto como um importante fator estressor quanto favorecer a evasão discente (e.g., 

HOLLEY; CALDWELL, 2012; SANTOS; PERRONE; DIAS, 2015).  

Ainda que os entrevistados sejam bolsistas de uma Fundação Estadual de Amparo à 

Pesquisa (i.e., a FAPESP), os dados obtidos indicam que a crise orçamentária da ciência 

brasileira, observada em âmbito federal, também incide sobre a formação científico-docente 

desses alunos. As declarações de P04 (doutorando em Química), P05 (doutoranda em Física) 

e P08 (doutorando em Biologia Animal) são ilustrativas: 

 

se eu quiser fazer um pós-doutorado, né, eu dependo, no caso, de bolsa. Então, 

como, toda essa confusão de cortes, afeta se eu quiser dar continuidade, por 

exemplo, fazer um pós-doutorado, porque vai ter menos bolsas, então, vai ser bem 

mais concorrido, vai ser bem mais difícil conseguir uma bolsa para fazer um pós-

doutorado, então ela atrapalha nesse sentido. E até mesmo para desenvolver a 

pesquisa, que a gente depende de recurso, principalmente do governo, e se grande 

parte já foi cortada, então, tudo fica limitado, né? Então compromete, diria, que 

[afeta] bastante, significativamente. (P04) 

 

Ai, afeta, não tem como não afetar. [...] porque, por exemplo, agora a pós-

graduação, tipo, o programa, não tem dinheiro para pagar, por exemplo, esses 

cursos de inglês, essas coisas um pouco mais fora do que eles oficialmente precisam 

fazer, né, então começa a não ter dinheiro para essas coisas, começar não ter 

dinheiro para convidar palestrante para vir para cá, para organizar evento dentro 

do instituto. (P05) 

 

Sim, sim [afeta]. Inclusive, no começo do ano eu fiz um pedido de bolsa para o 

exterior para a FAPESP, né, de, da BEPE, e esse mês eles me responderam, falando 

que foi cancelada a minha proposta porque eles não têm noção da, quanto à 

estabilidade financeira da FAPESP. Então, foi cancelada, então é algo que 

prejudicou, já estava no meu cronograma eu passar seis meses fora executando 
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parte do meu trabalho, então é algo que já me prejudicou [os cortes na área de 

C&T]. Futuramente, acredito que vai ser pior ainda [...]. (P08) 

 

Os relatos de P04, P05 e P08 demonstram que os cortes orçamentários na área de C&T 

reduzem ou podem reduzir o contato de pós-graduandos com atividades formativas em 

ciência. Segundo P05, com menos recursos disponíveis, seu programa diminuiu a oferta de 

eventos científicos e de cursos de curta duração. P08 afirma, por sua vez, que graças a esse 

cenário ele não pôde realizar um estágio de pesquisa no exterior – o qual estava previsto em 

seu cronograma de trabalho75. Quanto a P04, o informante assevera que a crise orçamentária 

da ciência brasileira pode inviabilizar a continuidade da sua formação científica em um 

estágio pós-doutoral. Com isso, se já há uma carência de espaços formativos nos cursos 

stricto sensu (BARATA, 2019), essa situação pode se agravar ainda mais pela falta de 

recursos financeiros. 

P05 (doutoranda em Física), P07 (doutoranda em Teoria e História Literária) e P09 

(doutorando em Economia) acrescentam outros elementos à análise: 

 

Assim, é bem, é bem triste. Isso te desanima, tipo, acaba desanimando você, acaba 

te desincentivando, te deixando assim mais [...] desanimado, então sua pesquisa 

acaba sendo afetada, querendo ou não. Você acaba tendo menos, assim, garra de 

fazer as coisas, porque você começa, não que a gente faça isso por ganhos e tal, 

mas você começa a ver que tem mais, muito mais pedras no caminho do que 

qualquer outra coisa, te desanima, não te faz, assim, querer ultrapassar tantos 

obstáculos quanto era antes, sabe. (P05) 

 

Eu acho que o fato de a gente estar em um país que não prioriza o que a gente faz é 

muito frustrante, né? Tanto no sentido do processo mesmo, desse momento em que a 

gente ainda está fazendo a nossa pesquisa, quanto na nossa inserção depois disso. 

[...] coletivamente a gente está sendo golpeado o tempo todo, né, o tempo todo a 

gente está pedindo “por favor, deixa eu viver fazendo o que eu gosto de fazer, o que 

que eu acredito”. E, um projeto de vida mesmo, né, eu já falei sobre isso aqui – 

você imagina, já são 14 anos investindo nisso, é um projeto de vida, eu acredito 

nisso! E você tem que acreditar meio que sozinha, né, porque você não tem um 

                                                           
75 Conforme Andrade (2021), no Brasil, a redução de investimento federal na área de C&T aumentou a demanda 

sobre os recursos das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAP). A crise orçamentária pela qual a 

ciência brasileira passa só não é mais grave pela existência das FAP (ANDRADE, 2021; PALHARES, 2022). 

Ainda que a origem dos recursos estaduais e federais para as áreas científicas e tecnológicas seja distinta, os 

cortes no orçamento federal impactam as agências estaduais de diversas formas (e.g., aumenta a competividade 

por recursos estaduais). Além disso, o próprio orçamento das FAP sofreu reduções nos últimos anos 

(ANDRADE, 2021). Apesar de o relato de P08 fazer referência a problemas orçamentários de uma FAP, é 

possível considerar essa situação uma decorrência do que está acontecendo em âmbito federal – análise com a 

qual o informante também parece concordar. 



333 

 

respaldo público, governamental para isso. Então é muito triste a situação toda... eu 

considero bastante triste. (P07) 

 

Eu acho que tem duas frentes aí, uma, se me afeta diretamente, e aí acho que a 

resposta é “não”, porque, enfim, está tendo um pouco menos de bolsa na área, mas 

esse negócio me pegou no fim do doutorado, então, na prática vai me influenciar 

pouco formalmente. Aí a outra área é mais do cunho pessoal, que aí meio que pega, 

porque, enfim, eu estou me treinando para virar um pesquisador em determinada 

área, e pesquisa parece que não é algo mais que vai, pelo menos no curto prazo, 

não é algo que é valorizado e aí [você] fica desanimado de continuar se dedicando 

tanto para um negócio que pode não dar retorno. Então, tem todo esse lado que 

acho que é o que pega mais; mas na prática, formalmente, eu fui pouco 

influenciado. (P09) 

 

Nos trechos, P07 e P09 sugerem que, no Brasil, a redução do fomento à ciência e à 

tecnologia está vinculada à perda de prestígio social da carreira científica. Isto é, se antes a 

escolha por essa carreira e o exercício profissional do fazer científico eram reforçados 

socialmente, na contemporaneidade, esses comportamentos ou são punidos ou não são mais 

reforçados. Segundo Skinner (1953), a principal técnica de controle empregada pelos 

membros de um grupo, para controlar o comportamento de um indivíduo, é classificar o 

comportamento desse organismo como “bom” ou “mau” e reforçá-lo ou puni-lo de acordo 

com essa classificação. Os comportamentos “bons” seriam aqueles reforçadores para os 

membros do grupo e os “maus”, aqueles aversivos. Conforme indicam os dados obtidos com 

P07 e P09, em anos recentes, os comportamentos que caracterizam o fazer científico 

adquiriram função de estímulo aversivo para parte dos membros da sociedade brasileira – e, 

sendo aversivos, esses comportamentos são frequentemente expostos a contingências 

punitivas. Como resume P07: “os ataques à universidade pública, os ataques às agências de 

fomento... Hoje eu acho que a gente vive uma crise aguda de aversão a tudo que é da ordem 

do intelecto, ao que é da ordem do pensamento”. Vale sublinhar que essas contingências 

punitivas são muitas vezes estabelecidas por ou com a participação de autoridades brasileiras 

(e.g., BARBOSA, 2019; ESCOBAR, 2021; MONTEIRO, 2020). E, arranjadas ou não para 

esse fim, a exposição de mestrandos, doutorandos e cientistas a essas contingências pode 
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resultar, ao menos em curto prazo, na diminuição da frequência de ocorrência de 

comportamentos relacionados ao processo científico (e.g., SKINNER, 1953).  

P05 e P09 relatam, em acréscimo, que as contingências associadas à crise 

orçamentária da ciência brasileira também afetam suas rotinas, desempenho acadêmico e a 

qualidade de seus trabalhos. Segundo P05, o próprio custo de resposta do fazer científico 

aumentou sob essas condições e o valor reforçador das atividades relacionadas ao fazer 

ciência diminuiu (“você começa a ver que tem mais, muito mais pedras no caminho do que 

qualquer outra coisa, te desanima, não te faz, assim, querer ultrapassar tantos obstáculos 

quanto era antes, sabe” – P05). Nos excertos, o contato com tais contingências aversivas é 

também sugerido pela menção dos participantes aos sentimentos de tristeza (P05 e P07), de 

frustração (P07) e de desânimo (P05 e P09). Por fim, outro produto decorrente desse contexto 

seria, de acordo com P07 e P09, a falta de perspectiva de inserção profissional após tantos 

anos de formação (“são 14 anos investindo nisso, é um projeto de vida” – P07). De fato, 

dados do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) indicam que, já em 2017, a taxa de 

emprego formal de doutores, no país, limitava-se a 72,3% (CGEE, 2019)76. 

O relato dos informantes evidencia, desse modo, que os efeitos do desinvestimento na 

área de C&T não incidem apenas sobre aqueles que são diretamente afetados por essas 

decisões governamentais (e.g., aqueles que perderam suas bolsas de estudo ou que não 

conseguiram recursos para o desenvolvimento de novas pesquisas). Os cortes orçamentários 

consecutivos parecem atuar como estímulos aversivos condicionados, ou pré-aversivos, que 

sinalizam para os informantes a indisponibilidade ou potencial indisponibilidade de 

reforçadores (naturais e arbitrários) associados à atividade científica. Frente a esse cenário, 

comportamentos de esquiva emergem. As declarações de P02 (doutoranda em Zoologia), P03 

                                                           
76 Esses são os dados oficiais mais recentes. É possível, no entanto, que a situação observada em 2017 tenha se 

agravado. Além do desemprego, publicações jornalísticas mais atuais denunciam, por exemplo, a subutilização 

de cientistas no país, os quais, por questão de subsistência, aceitam funções incompatíveis ou abaixo de sua 

qualificação (e.g., CARRANÇA, 2021; SAYURI, 2018; SILVEIRA, 2021). 



335 

 

(doutoranda em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia) e P10 (doutorando em 

Filosofia) exemplificam esse ponto:  

 

A minha formação, no momento, não foi prejudicada [...]. Então, diretamente eu 

não fui afetada, mas eu sei que futuramente eu serei afetada por isso. Porque, eu 

vou sair desse contexto daqui a pouco já, e já começo a sentir também já os efeitos 

disso, né, que é o fato de eu não querer fazer o meu pós-doc aqui no Brasil, porque 

eu sei que não vai ter oportunidade. Então, eu já tirei até da minha cabeça isso, 

porque eu sei, né, tipo, de repente já está me afetando diretamente, mas é, como eu 

sei que tem todos esses cortes, vai ficar cada vez mais difícil de conseguir bolsa de 

pós-doc, então eu já nem considero fazer o pós-doc aqui no Brasil. (P02) 

 

Ah, com certeza [afeta], porque além de eu não ter meios de trabalhar, porque já 

está mais difícil aprovar projeto e tal, coisa, bate um desânimo muito grande de 

continuar sendo cientista no Brasil, então eu já penso muito em ir para fora, em ir 

embora do país. Porque eu queria muito ser cientista, sabe? Ou, enfim, eu queria 

continuar fazendo ciência, mas é desanimador o contexto atual, porque não dá para 

trabalhar. (P03) 

 

Sim [afeta], com certeza. Por quê? Porque elas afetam diretamente a nossa 

perspectiva, elas acabam, elas afetam diretamente a questão subjetiva do nosso 

trabalho, ou seja, que é o nosso desejo por esse trabalho e isso com certeza 

transparece na nossa pesquisa. Porque ao invés de pensar “olha, eu vou terminar o 

meu doutorado e ir para o Ensino Superior”, eu vou falar “eu vou terminar o meu 

doutorado e eu posso fazer uma outra coisa que não tem nada a ver com Filosofia, e 

eu tenho que me preparar para isso para que eu não morra de fome”, vamos dizer 

assim, no limite seria isso. E isso afeta, com certeza, o meu trabalho. (P10) 

 

Conforme Sidman (2011), comportamentos de esquiva podem ser aprendidos por meio 

de regras; o que significa que, não necessariamente, o indivíduo precisa entrar em contato 

com consequências aversivas para aprender a esquivar-se. Nos trechos, P02, P03 e P10 

descrevem comportamentos de esquiva dos estímulos associados aos cortes na área de C&T, 

ainda que, até o momento, não tenham sido expostos diretamente a tais estímulos. Com isso, é 

possível afirmar que essas esquivas foram aprendidas e estão sob controle de regras.  

Adicionalmente, os comportamentos mencionados pelos informantes correspondem a 

outros elementos que colocam em risco a sobrevivência da cultura da ciência nacional. As 

declarações de P03 e P10 sugerem, por exemplo, que não há, no Brasil contemporâneo, 

condições que possibilizem ao cientista a sua atuação profissional. Se para P03 o exercício 

dessa profissão está condicionado e depende da sua saída do país, P10 busca alternativas ao 

fazer científico e ao fazer docente para obter recursos que assegurem sua subsistência (“‘[...] 
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para que eu não morra de fome’” – P10). P02, em consonância, assevera que a continuidade 

da sua formação científica só será possível no exterior. Congruente com dados da literatura 

(GALVÃO-CASTRO; CORDEIRO; GOLDENBERG, 2022; QUINTANS-JÚNIOR et al., 

2020) e de publicações jornalísticas (ANGELO, 2019; BOLZANI, 2022), os relatos de P02 e 

P03 fazem menção ao êxodo de cientistas brasileiros para outros países. Já a desistência da 

própria carreira científica, como citada por P10, denuncia o quanto o atual contexto brasileiro 

se incompatibiliza com o fazer científico. Conforme P06 (doutorando em Engenharia 

Elétrica): 

 

Como eu falei, né, da questão da bolsa, da mesma forma que a gente, uma simples 

revisão de um artigo negativa pode desestimular o caminho de um cientista, 

imagina a falta de financiamento – isso é muito mais grave, né. E outra, a grande 

questão de você montar todo um aparato científico no Brasil sem uma estabilidade 

para o pesquisador, é muito complicado porque o cara que pode ter o maior 

potencial do mundo para ser um cientista muito bom, às vezes ele não vai se dedicar 

por conta de uma questão tão básica, quanto você não ter um reconhecimento de 

uma estabilidade financeira, de um décimo terceiro, por exemplo [...]. Então eu 

acho que afeta demais essa questão, acho que é, acaba matando o processo 

científico na sua origem, né, que são as pessoas. (P06) 

 

Os dados apresentados exemplificam como variáveis exógenas aos PPG podem afetar 

a rotina e a formação científico-docente de mestrandos e doutorandos – e os efeitos 

observados são extremamente deletérios. Para além dos riscos que impõem à própria 

sobrevivência da cultura científica brasileira, as contingências relacionadas aos cortes 

orçamentários geram, como produto colateral, sofrimento – o qual pôde ser identificado não 

apenas nos relatos dos participantes77, mas também em suas expressões faciais e em seus 

gestos. Uma vez que essas contingências estão sob controle especial de agentes externos aos 

PPG, os estímulos aversivos envolvidos também se caracterizam por ser, em grande medida, 

                                                           
77 Invariavelmente, quando questionados, todos os respondentes deste estudo afirmaram que o desinvestimento 

na área de C&T tem efeitos danosos e prejudiciais sobre a ciência e sobre os cientistas. P01 e P06, no entanto, ao 

descreverem esses efeitos, mencionaram apenas aqueles que incidem sobre o comportamento de colegas; P01 e 

P06 não citaram quais seriam os efeitos desse cenário sobre seus comportamentos. Por essa razão, o relato de 

P01 não foi incluído no texto. O relato de P06 foi incluído por ilustrar aspectos da discussão que estava em 

andamento. Em todo caso, vale registrar que P01, em consonância com dados da literatura (e.g., REIS; 

BLUNDI; SILVA, 2020), destaca a insegurança financeira e a impossibilidade de dedicação exclusiva à rotina 

da pós-graduação como efeitos da crise financeira da ciência nacional. 
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incontroláveis (SAMELO, 2012). Ou seja, a ocorrência desses estímulos não é, em geral, 

afetada pelas ações dos alunos no âmbito dos cursos stricto sensu (REIS; BLUNDI; SILVA, 

2020); e essa condição de incontrolabilidade pode intensificar ou exacerbar ainda mais o 

sofrimento desse alunado. 

 

5.2.3 Formação científico-docente, negacionismo científico e a anticiência 

 

No caso brasileiro, o agravamento atual da crise orçamentária na área de C&T está 

atrelado a uma agenda política negacionista (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020; 

TOLLEFSON, 2019) definida e executada pelo governo federal (DUARTE; CÉSAR, 2020; 

PENAFORTE, 2021). O negacionismo científico se caracteriza por colocar sob suspeição 

resultados científicos consolidados e sistematicamente replicados (DUARTE; CÉSAR, 2020; 

FONSECA et al., 2021; PASTERNAK; ORSI, 2021; PENAFORTE, 2021); busca fomentar 

falsas controvérsias em relação a essas proposições e criar um aparente debate na ausência de 

qualquer evidência empírica que justifique a revisão do conhecimento disponível 

(PENAFORTE, 2021). Ao fazê-lo, o negacionismo também põe em questão a autoridade e a 

legitimidade dos cientistas e de suas instituições, bem como induz ou favorece a 

deslegitimação dos modos pelos quais a ciência é produzida (DUARTE; CÉSAR, 2020).  

Esses elementos característicos do negacionismo são facilmente identificáveis no 

Brasil contemporâneo. Com a participação de autoridades brasileiras, são geradas e 

sustentadas falsas controvérsias em relação a resultados científicos bem estabelecidos 

(DUARTE; CÉSAR, 2020; FONSECA et al., 2021; MONTEIRO, 2020; PENAFORTE, 

2021). Questionam-se os resultados que, por exemplo, asseguram a eficácia do 

distanciamento social e do uso de máscara como medidas para conter a disseminação do novo 

coronavírus (e.g., MOTTA; OLIVEIRA, 2021); evidenciam a ineficiência da cloroquina 

como terapêutica para a Covid-19 (e.g., MOREIRA; NUNES, 2022); e alertam para o 
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aumento substancial do desmatamento nos biomas brasileiros (e.g., OLIVEIRA, 2019). As 

instituições responsáveis por esses resultados são, então, colocadas sob suspeita e os cientistas 

são desacreditados, demitidos (BARBOSA, 2019; MONTEIRO, 2020) ou ameaçados de 

demissão (ESCOBAR, 2021), perdem o financiamento de pesquisas em andamento 

(HALLAL, 2021) e têm homenagens cassadas por decisão governamental (SBPC, 2021). 

Colateralmente, a promoção do negacionismo no país tem se desdobrado, ainda, em condições 

que ameaçam a própria integridade física dos cientistas. Com alguma frequência, 

investigadores brasileiros relatam, por exemplo, que estão sofrendo ameaças de morte em 

razão dos resultados de seus estudos78 (ESCOBAR, 2021; STEVANIM, 2021).  

Os resultados científicos negados correspondem, em geral, a afirmações 

“inconvenientes” que, se aceitas, poderiam ensejar a proposição de políticas públicas 

contrárias aos interesses de grupos dominantes (DUARTE; CÉSAR, 2020; PASTERNAK; 

ORSI, 2021). Por exemplo: se o dióxido de carbono é um dos principais gases responsáveis 

pelo aumento da temperatura média global e se esse aquecimento terrestre impõe sérios riscos 

à vida no planeta, então é necessária a criação de políticas públicas voltadas à redução da 

emissão desse gás (e.g., é preciso diminuir a queima de combustíveis fósseis e o 

desmatamento). A negação do aquecimento global ou da participação humana nesse 

fenômeno torna, em contrapartida, a proposição de políticas dessa natureza dispensável ou 

mesmo inoportuna. Com a negação dos resultados científicos inconvenientes, os interesses de 

determinados grupos são, portanto, mantidos intactos (DUARTE; CÉSAR, 2020). 

À semelhança do que se observa no Brasil, o crescimento e o fortalecimento de 

práticas negacionistas têm sido reportados em todo o mundo (FARRELL; MCCONNELL; 

                                                           
78 Um grupo de cientistas brasileiros sofreu ameaças dessa natureza após a comunicação de resultados que 

evidenciavam a ineficácia da cloroquina como terapêutica para a Covid-19 e os riscos que o uso desse 

medicamento poderia trazer para diagnosticados com a doença. Com a publicação desses resultados em abril de 

2020, um político próximo ao atual presidente da república “publicou, em rede social, o rosto e o nome de alguns 

dos pesquisadores envolvidos na pesquisa, acusando-os de terem provocado a morte de 11 pessoas e serem ‘do 

PT’” (STEVANIM, 2021, p. 15). A partir desse momento, esses cientistas se tornaram alvo de numerosas 

hostilidades e, por um período, conseguiram se locomover apenas com escolta armada (STEVANIM, 2021) – 

relato que guarda especial semelhança com a história de Hipátia. 
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BRULLE, 2019; MOREL, 2021); crescimento e expansão similares também têm sido notados 

em relação à anticiência (HOTEZ, 2020). Ainda que o negacionismo científico e a anticiência 

sejam fenômenos, em certo grau, complementares entre si e com pontos de sobreposição, o 

último tem particularidades não identificáveis no primeiro. A anticiência se caracteriza pela 

rejeição da ciência e de seus métodos em favor de outros conhecimentos ou de outras formas 

de conhecer (HOLTON, 1993; HOTEZ, 2020). Ou seja, a anticiência envolve a defesa de uma 

“ciência alternativa” ou de uma “paraciência”, o que implica a defesa do “fim da ciência 

como nós a conhecemos” (HOLTON, 1993, p. 153) e a sua substituição por um processo de 

produção de conhecimento diferente79. Conforme Hotez (2020), os movimentos 

anticientíficos são frequentemente organizados e financiados por aqueles a quem interessa a 

ascensão de outros processos básicos do conhecer. Reconhecer essas características é 

fundamental porque o enfrentamento, do negacionismo científico e da anticiência, exige o 

delineamento de estratégias que atentem para as especificidades de cada fenômeno80 

(FARRELL; MCCONNELL; BRULLE, 2019; HOLTON, 1993; HOTEZ, 2020). 

De todo modo, tanto as práticas negacionistas quanto as anticientíficas são práticas 

que colocam em risco ou desafiam a sobrevivência da cultura científica no Brasil e no mundo. 

Esses fenômenos e seus efeitos constituem parte das variáveis (hostis) sob as quais se aprende 

e se faz ciência na contemporaneidade (ESCOBAR, 2021). Os dados obtidos com os 

participantes, em alguma medida, elucidam as decorrências de uma formação científico-

docente que ocorre sob essas condições. Os relatos de P01 (doutoranda em Fisioterapia), P03 

                                                           
79 Grosso modo, seria possível dizer que o negacionismo científico se caracteriza pela negação de resultados 

científicos e a anticiência, pela negação do processo básico do conhecer que tipifica a ciência. 
80 O governo brasileiro é, por exemplo, frequentemente acusado de possuir uma agenda anticientífica (e.g., 

FONSECA et al., 2021; MONTEIRO, 2020; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020; RODRIGUES, 2021; 

TAYLOR, 2021). No entanto, considerando as descrições apresentadas, as ações do governo brasileiro parecem 

se caracterizar, sobretudo, como ações negacionistas – e não anticientíficas. Isto é, embora os resultados 

científicos sejam negados e a ciência, suas instituições e seus profissionais sejam constantemente atacados por 

autoridades brasileiras, essa rejeição à ciência não parece ocorrer em favor de outros modos de produção de 

conhecimento. O enfrentamento da crise pela qual a ciência brasileira passa (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020) 

envolve a identificação de quais fenômenos estão, de fato, desafiando ou colocando em risco a sobrevivência da 

cultura científica nacional.  
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(doutoranda em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia) e P09 (doutorando em 

Economia) são ilustrativos: 

 

quanto mais pessoas estimulam isso [o negacionismo científico e a anticiência], 

menos se vê a importância da pesquisa, e, no momento como esse, atual, por 

exemplo, que era para estar o boom assim de pesquisa científica, já que o 

coronavírus tá bem ali, a gente tá tendo uma necessidade muito grande de pesquisar 

sobre vacina, pesquisar sobre modos de amenizar, por exemplo, os sintomas da 

Covid-19, a gente tem, em contrapartida, um grupo que não vê essa importância, 

então eles querem os resultados, mas não querem a forma com que se faz esses 

resultados, que demora, que precisa de gente, que precisa de dinheiro, que precisa 

de equipamento. Então, assim, afeta, acho que afeta bastante a longo prazo, vamos 

dizer assim. Porque o que a gente vê é cada vez mais, “ai, não precisa de pesquisa 

da área de humanas”, “ah, não precisa dessa pesquisa específica”, e daqui a pouco 

não vai precisar de pesquisa nenhuma, né, vamos fazer tudo empiricamente, do jeito 

que vai na cabeça de cada um. Eu acho isso bem perigoso, vamos dizer assim. (P01) 

 

acaba afetando, porque essas pessoas não acreditam na ciência, e essas pessoas 

acabam formando opinião – é delas que, às vezes, vêm um pouco do dinheiro, então 

acaba afetando economicamente. Porque essas ideias se disseminam muito, 

principalmente quando é um político falando um tipo de coisa dessa, então, acaba 

que tem impacto econômico, porque acaba que as pessoas não entendem a 

importância, acha que é tudo bobeira, gasto de dinheiro. Acho que tem. Mas, assim, 

na minha vida, dentro da academia, se for tirar o aspecto econômico, a gente 

continua trabalhando, né? Então, acredito que o impacto é mais esse mesmo. (P03) 

 

de novo é uma questão interna que, assim, se as coisas mais básicas e óbvias são 

negadas, é difícil pensar que o meu trabalho, que é super mais simples e questões 

não tão grandes assim, ele vai ter algum efeito prático. Então, acaba dando uma 

sensação de que nada do que a gente está fazendo importa muito, porque ninguém 

vai ler e cada um acredita na sua fé, então é mais um desânimo interno do que 

qualquer coisa. (P09) 

 

Nos trechos, P01 e P03 enfatizam os efeitos das práticas negacionistas e anticientíficas 

sobre a ciência. A declaração de P01 faz menção, especialmente, ao fato de que o crescimento 

e o fortalecimento dessas práticas se incompatibilizam com a própria sobrevivência da cultura 

científica a longo prazo. Segundo a informante, a importância de investigações ou de 

disciplinas específicas tem sido cada vez mais questionada nos tempos correntes – ainda que 

se restrinja, no momento, a algumas especialidades, P01 alerta que esses questionamentos 

podem se estender para toda a ciência a longo prazo. Com isso, P01 sinaliza que a 

sobrevivência da cultura científica exige a defesa de todos os campos científicos e não de 

apenas alguns. Quanto a P03, congruente com análises já desenvolvidas, a respondente 

destaca que a expansão do negacionismo científico e da anticiência compromete os gastos 
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com as áreas científicas e tecnológicas. Se quem nega os resultados científicos e rejeita a 

ciência é também quem decide o destino dos recursos públicos, o orçamento da área de C&T 

pode ser diretamente afetado – e frequentemente o é. O caso brasileiro é, nesse sentido, 

emblemático (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020; TOLLEFSON, 2019).  

Em dissonância com P01 e P03, P09 especifica os efeitos desse cenário sobre o seu 

próprio comportamento. Como mencionado, os enunciados científicos correspondem, em 

geral, a regras que descrevem ou sugerem as contingências prevalentes na natureza 

(SKINNER, 1953, 1957, 1974). Quando uma pessoa aprende esses enunciados (i.e., as leis 

científicas), ela se torna capaz de agir, com eficácia, sob tais contingências (SKINNER, 

1974). Essa seria, inclusive, a razão de ser da ciência: ter o potencial para orientar o 

comportamento das pessoas e contribuir para a ação exitosa (SANTOS, 2017; SKINNER, 

1953, 1957, 1974). As contingências associadas ao negacionismo científico e a anticiência 

têm, no entanto, inviabilizado a consecução desse objetivo. De acordo com P09, sob essas 

condições, as proposições científicas têm perdido, em certa proporção, a sua capacidade de 

influenciar o comportamento dos indivíduos. Se as regras são estímulos discriminativos 

verbais (SKINNER, 1969), no contexto atual, as leis científicas perderam sua função 

discriminativa e não mais governam o comportamento de um número relevante de pessoas.  

Conforme Skinner (1957), a ocorrência do comportamento de seguir regras é 

dependente de numerosas variáveis, dentre as quais, “o ‘prestígio’ do falante ou a ‘crença’ do 

ouvinte no que ele diz” (p. 365). O negacionismo científico e a anticiência se caracterizam, 

como visto, por colocar sob suspeita a ciência, os cientistas e suas instituições (DUARTE; 

CÉSAR, 2020; HOTEZ, 2020); essa deslegitimação da ciência e dos seus profissionais têm 

contribuído para que os cientistas percam sua credibilidade e seu prestígio frente ao público. 

Com menor prestígio, as regras emitidas pelos cientistas – em artigos, eventos científicos ou 
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em ações de divulgação científica – têm apresentado uma capacidade menor de influenciar o 

comportamento de não-cientistas.  

Em acréscimo, se o comportamento do falante de emitir regras é reforçado pelo 

comportamento do ouvinte de seguir a instrução (SKINNER, 1957), correntemente, o 

comportamento dos cientistas de produzir e emitir regras não está sendo reforçado; conforme 

P09: “acaba dando uma sensação de que nada do que a gente está fazendo importa muito, 

porque ninguém vai ler”. Apesar de o participante não ter sido, propriamente, exposto a um 

processo de extinção, o relato sugere que seu comportamento de produzir e emitir orientações 

científicas (e.g., mediante a publicação de um artigo), está sob controle de regras que 

especificam que os estímulos reforçadores associados à produção de conhecimento não estão 

mais disponíveis. Ou seja, é possível dizer que os comportamentos que caracterizam o fazer 

científico de P09 estão sob controle de regras que descrevem a vigência de um processo de 

extinção. Presumivelmente, essas regras – elaboradas pelo informante ou apresentadas a ele 

por outros – foram extraídas das contingências atuais e que estão relacionadas ao 

negacionismo científico, à anticiência e também à crise orçamentária da ciência brasileira. 

Relatos similares ao de P09 são encontrados em publicações jornalísticas sobre o cenário 

científico contemporâneo (e.g., TAYLOR, 2021). 

Para a maioria dos entrevistados, no entanto, o crescimento de práticas negacionistas e 

anticientíficas aumenta a probabilidade de eles se engajarem em ações de divulgação de 

informações em ciência (BUENO, 2010). As declarações de P02 (doutoranda em Zoologia), 

P05 (doutoranda em Física), P06 (doutorando em Engenharia Elétrica), P07 (doutoranda em 

Teoria e História Literária), P08 (doutorando em Biologia Animal) e P10 (doutorando em 

Filosofia) são emblemáticas: 

 

Mas [o crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas] acho que me afeta 

mais nisso, assim, sabe? De eu querer rebater (a participante ri brevemente), mas é, 

não que vá me afetar negativamente de que, sei lá, que eu vou acreditar nessas 

coisas, sei lá, nisso (a participante ri brevemente). (P02) 
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acaba impactando também que cada vez mais a gente precisa saber como lidar com 

essas coisas, como lidar com o público, como conseguir combater esse tipo de 

negacionismo, só que a gente não tem o preparo – então escancara um pouco essa 

falta de preparo que a gente sempre teve, mas que agora está sendo muito gritante. 

Sabe, a gente não pode falar como um cientista no congresso para o cara que está 

se recusando a colocar a máscara. Então, eu acho que, assim, depois que passar 

toda essa pandemia, todo – se a gente sobreviver tudo a isso, se a ciência sobreviver 

– assim, vai ter que repensar todas as práticas que a gente estava fazendo até 

agora, porque se não vai ser caça às bruxas tudo de novo. (P05) 

 

essa realidade nossa, hoje, existe esse fato, né, que, essa disseminação de fake news, 

elas são extremamente perniciosas, mas elas relevam justamente isso, né, a gente 

tem que investir mais no aspecto do pesquisador como comunicador, e não só como, 

não só nesse mundinho fechado do laboratório. (P06) 

 

É, eu acho que afeta nesse sentido, assim, né, de... parece que a gente está 

enxugando gelo. E a cada passo que a gente tenta dar para frente, parece que a 

gente está andando dois, três para trás. Mas eu sou uma pessoa muito otimista, 

assim, eu tento me manter assim, então, eu nunca, eu nunca me senti afetada a 

ponto de querer desistir, por exemplo. Na verdade, me motiva mais a nas minhas 

aulas e nesses contextos de comunicação com quem é de fora da academia, 

valorizar isso e falar sobre isso, falar que eu sou uma pesquisadora, falar que que a 

gente faz dentro da academia, quais são os ganhos que a pesquisa acadêmica, que a 

ciência, que tudo isso traz para nós enquanto sociedade, enquanto um conjunto de 

seres humanos pensantes né. [...]. Mas afeta porque é uma batalha diária, né, assim, 

tem dia que a gente está mais confiante, está mais otimista, e com mais vontade de 

fazer; mas tem dias que os golpes são doídos, né, principalmente quando a gente, 

quando vem do governo [...]. (P07) 

 

Eu vejo até que afeta de uma forma positiva talvez, porque a gente fica mais 

preocupado em tentar passar nosso conhecimento científico em uma linguagem 

mais simples, como eu falei. Eu acho que esse, essa questão da gente ficar, formar 

esse cerco de conhecimento na área acadêmica que gera muitas vezes isso; então a 

gente tem um pouco de culpa quanto a isso, com esse negacionismo que tem toda 

essa crença em terraplanismo aí, e todos esses absurdos aí, foi por, é uma coisa 

histórica que a gente vem, e continua praticando, que é esse isolamento de 

conhecimento só para elite intelectual. (P08) 

 

Sim, afeta a minha produção científica-acadêmica e, ao mesmo tempo, esse contexto 

também, por outro lado, me mostra a importância da escolha que eu fiz justamente 

por essa área, né. Então, isso que é contraditório, né, ao mesmo tempo afeta o meu 

trabalho, mas, de um modo geral, eu me sinto realizado, privilegiado por ter 

conseguido, feito o que eu fiz até aqui e me faz, assim, ver a relevância do que eu 

fiz. Não só dentro da minha área específica, mas de repente em uma possível 

atuação como professor do Ensino Básico, onde, de repente, eu possa defender o 

contrário disso que está sendo cada vez mais, assumindo estatuto de normal, né. 

(P10) 

 

Segundo P08, o crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas seria, em 

alguma medida, uma decorrência da retenção do conhecimento científico nos locais em que 

ele é produzido. Ou seja, o negacionismo científico e a anticiência seriam produtos do acesso 

restrito ou da ausência de acesso das pessoas ao conhecimento disponível. Como os cientistas 

são os responsáveis pela produção desse conhecimento, também estaria a cargo desses 
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profissionais a sua divulgação. No entanto, historicamente, os cientistas têm se abstido da 

divulgação científica e, por essa razão, P08 considera que esses profissionais teriam “um 

pouco de culpa quanto a isso, com esse negacionismo que tem toda essa crença em 

terraplanismo aí, e todos esses absurdos”. De certa forma, P02, P05, P06, P07 e P10 

concordam com essa análise. Para os entrevistados, a divulgação científica seria uma das 

principais estratégias de enfrentamento do negacionismo e da anticiência; de acordo com eles, 

a veiculação dos resultados científicos para o grande público enfraqueceria ou diminuiria a 

ocorrência de práticas negacionistas e anticientíficas.  

A divulgação científica, como reiterado várias vezes ao longo deste estudo, é um dos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico (BOTOMÉ, 1999), e sua execução é 

fundamental tanto para a sobrevivência da cultura científica (ESCOBAR, 2018) quanto para 

que a ciência cumpra com seu objetivo de “fazer diferença na vida das pessoas” (SANTOS, 

2017, p. 5). A despeito da sua relevância, a difusão de informações científicas para o grande 

público, como estratégia de enfretamento do negacionismo e da anticiência, exige algumas 

considerações adicionais. É oportuna, por exemplo, a diferenciação entre misinformação81 (do 

inglês, misinformation) e desinformação científica. A misinformação corresponde a uma 

informação falsa, errada, inacurada, imprecisa, equivocada e, usualmente, sua apresentação e 

compartilhamento corresponde a um erro honesto, a um acidente ou a um engano (CALO et 

al., 2021; LOPES, 2021; VIGNOLI; RABELLO; ALMEIDA, 2021). A desinformação, por 

sua vez, se refere a uma informação deliberadamente falsa e enganosa, cuja formulação, 

apresentação e/ou compartilhamento visa, deliberadamente, enganar, confundir ou induzir ao 

erro (CALO et al., 2021; LOPES, 2021; VIGNOLI; RABELLO; ALMEIDA, 2021). Assim, 

na literatura, a conceituação da desinformação enfoca, sobretudo, as variáveis sob controle 

                                                           
81 O uso desse neologismo segue publicações brasileiras que já o empregaram (e.g., LOPES, 2021; VIGNOLI; 

RABELLO; ALMEIDA, 2021). 
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das quais quem “informa” atua82. Se o comportamento do falante, de formular e apresentar 

uma informação falsa, é reforçado pelo comportamento do ouvinte de agir em conformidade 

com a informação errada e em desconformidade com proposições científicas, o 

comportamento do falante se tipifica como desinformação (e.g., CALO et al., 2021; LOPES, 

2021; VIGNOLI; RABELLO; ALMEIDA, 2021). 

Em linhas gerais, a misinformação científica decorre da falta de acesso a informações 

acuradas. Sendo esse o caso, o enfrentamento da misinformação demandaria a exposição e a 

ampliação do contato dos indivíduos com informações corretas, isto é, demandaria a 

realização de divulgação científica (CALO et al., 2021). Todavia, o negacionismo científico e 

a anticiência envolvem, sobretudo, desinformação e não misinformação. Conforme Duarte e 

César (2020), a negação dos resultados científicos e a promoção de falsas controvérsias, que 

caracterizam o negacionismo científico, compreendem a produção e a transmissão em massa 

de informações deliberadamente enganosas – o que também é observado em relação à 

anticiência. Estudos científicos têm demonstrado que a mera exposição das pessoas 

desinformadas, aos resultados científicos, não é suficiente para aumentar a probabilidade de 

esses indivíduos agirem sob controle das informações corretas. Ou seja, na contramão do 

sugerido pelos participantes, a divulgação científica não é, via de regra, capaz de enfraquecer 

práticas negacionistas e anticientíficas (FARRELL; MCCONNELL; BRULLE, 2019; 

PASTERNAK; ORSI, 2021). Segundo Farrell, Mcconnell e Brulle (2019), o enfraquecimento 

dessas práticas demanda o emprego de outras estratégias. Os autores enfatizam, por exemplo, 

a importância de desvelar, para o grande público, a arquitetura da produção e disseminação 

das informações deliberadamente falsas: é preciso identificar quem são seus financiadores e 

quais são os interesses por detrás da desinformação (i.e., é preciso identificar a quem interessa 

desinformar e por quê). 

                                                           
82 Vale mencionar que os conceitos de misinformação e desinformação não têm uma definição consensual na 

literatura; há controvérsias, inclusive, em relação a próprio conceito de “informação” (e.g., CALO et al., 2021; 

LOPES, 2021; OLIVEIRA, 2020; VIGNOLI; RABELLO; ALMEIDA, 2021).  
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Em todo caso, entre as declarações apresentadas, aquelas de P01, P03 e P09 sumariam 

elementos em relação aos quais a comunidade científica deve se atentar. O negacionismo 

científico e a anticiência são fenômenos exógenos aos PPG, mas – como ilustram os relatos de 

P01, P03 e P09 – influem sobre os programas de pós-graduação e sobre a formação ofertada 

nesses espaços. Quanto aos dados obtidos especificamente com P09, vale acrescentar que a 

atuação de um pós-graduando, sob controle de regras que descrevem extinção, pode resultar 

na redução da frequência de ocorrência dos comportamentos que caracterizam o fazer 

científico e, no limite, na extinção desses comportamentos (WEINER, 1970). As 

consequências a curto, médio e longo prazo das práticas negacionistas e anticientíficas não 

devem ser menosprezadas. A sobrevivência da ciência, como uma cultura, está em risco e a 

defesa da ciência e do exercício profissional da ciência deve ser liderada pelos cientistas 

(HOTEZ, 2020) 83. 

 

5.2.4 Formação científico-docente e o futuro 

 

Considerando o cenário acadêmico-científico atual, sobre o qual incide uma 

importante crise orçamentária e o crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas, os 

informantes foram convidados a especificar quais seriam suas perspectivas profissionais para 

o futuro. Esse convite implicava a descrição daquilo que o participante fará futuramente como 

cientista e como professor de nível superior, isto é, implicava o relato do entrevistado a 

respeito de seu comportamento profissional futuro. Como referido, o relato de um 

                                                           
83 Em dessemelhança com os demais, para P04, as ações negacionistas e anticientíficas são parte das diferenças 

observadas em qualquer contexto social (científico ou não) e, por sê-lo, seria preciso respeitá-las: “Acho que 

independente do campo, da área científica ou não, sempre vai ter diferença em tudo, acho que mais importante é 

respeitar que, que por mais que eu pense, que a gente, que a maioria pense que isso é o verdadeiro absoluto, 

para aquela outra pessoa, o que faz sentido para ela é aquilo – tudo bem. É mais a questão de respeitar” (P04). 

Equivocadamente, o relato de P04 sugere que existiria certa equivalência entre, por exemplo, os enunciados 

científicos (e.g., “a vacina funciona”) e as proposições negacionistas (e.g., “a vacina não funciona”). Conquanto 

respeitar as diferenças seja crucial, classificar as ações negacionistas e anticientíficas como meras “diferenças” e 

conclamar o respeito em relação a elas pode colocar em risco não apenas a sobrevivência da cultura científica, 

mas também pode ameaçar a vida de quem age sob controle das informações que negam os resultados científicos 

(DUARTE; CÉSAR, 2020; PASTERNAK; ORSI, 2021). Com isso, os dados obtidos com P04 evidenciam, mais 

uma vez, as limitações e deficiências da formação científica que o informante recebeu. 
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comportamento que ainda não ocorreu não corresponde, exatamente, a descrição desse 

comportamento (SKINNER, 1974). Skinner (1957, 1974) esclarece que o relato de um 

comportamento futuro pode ser a descrição de um comportamento encoberto em curso, que 

tem grandes chances de ser emitido abertamente quando a ocasião adequada surgir; pode ser a 

determinação da probabilidade de ocorrência de dado comportamento (i.e., a determinação de 

sua força – FERREIRA; DE ROSE, 2010); ou pode ser a previsão de ocorrência de um 

comportamento, considerando a presença ou ausência de suas variáveis controladoras. Seja 

como for, os dados coletados indicam que, para além de afetar a formação científico-docente, 

o desinvestimento na área de C&T e a expansão do negacionismo científico e da anticiência 

também afetam as perspectivas profissionais dos entrevistados. Essa influência, inclusive, já 

foi relatada por parte dos informantes (i.e., P02, P03, P07, P09 e P10) na avaliação dos efeitos 

da crise orçamentária sobre a formação stricto sensu.  

Sobre suas perspectivas profissionais, P04 (doutorando em Química) e P07 

(doutoranda em Teoria e História Literária) declaram: 

 

Bem, assim, eu gosto bastante da carreira acadêmica, então, eu diria que o meu 

plano A seria realmente seguir, né, ser professor universitário, dar aula, como 

também fazer pesquisa, orientar alunos, então seria mais nesse sentido, né. Ser 

professor e pesquisador; que no Brasil, no Brasil realmente tem que ser dessa 

forma, né. [...]. O plano B, caso não dê certo a carreira acadêmica, né, que 

infelizmente tem muita gente para pouca universidade, seria, talvez, trabalhar na 

indústria como plano B. Como tem, essa seria uma segunda opção. Um plano C, 

não sei [...]. Mas, a princípio, seria ser professor universitário – esse seria o 

principal objetivo. (P04) 

 

É, eu tenho esse, esse sonho, né? Eu coloco no âmbito dos sonhos assim (a 

participante fala rindo), porque eu sei de todas as dificuldades que vai ser realizar 

esse sonho, né. Mas eu sou muito movida por esse desejo de me tornar professora 

universitária [...]. Então, as minhas expectativas seriam continuar traçando esse 

percurso, e me tornar, passar em um concurso e me tornar professora universitária, 

justamente para eu conseguir ter essa atuação nas três áreas [i.e., ensino, pesquisa 

e extensão] ainda, né, mas ao mesmo tempo eu sei das dificuldades e é isso. (P07) 

 

P04 e P07 afirmam que, após a conclusão dos cursos stricto sensu, pretendem atuar 

como professores de nível superior e como cientistas – e essa atuação estaria condicionada à 

inserção dos informantes no corpo docente de instituições de ensino superior. Todavia, as 
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contingências atuais, de natureza política e econômica, podem dificultar ou postergar essa 

inserção profissional. Importa notar que, desde que os cursos stricto sensu visam formar 

quadros para a atuação no contexto acadêmico (FIALHO; HETKOWSKI, 2017), as 

perspectivas profissionais de P04 e P07 se compatibilizam com os objetivos formativos desses 

cursos. A incongruência atualmente observada é, contudo, entre a formação de recursos 

humanos nesse nível de ensino e as oportunidades que os egressos têm de, efetivamente, 

exercer as profissões aprendidas (e.g., CARRANÇA, 2021; SAYURI, 2018; SILVEIRA, 

2021). Convém iterar que, já em 2017, a taxa de ocupação formal de doutores no Brasil era de 

72,3% – a menor taxa registrada desde 2010 (CGEE, 2019) 84.  

As declarações de P01 (doutoranda em Fisioterapia), P02 (doutoranda em Zoologia) e 

P03 (doutoranda em Biociências e Biotecnologia Aplicadas à Farmácia) fazem referência a 

um contexto similar ao descrito por P04 e P07, mas com a exacerbação de alguns elementos:  

 

Os meus objetivos para o futuro são de dar aula em universidade pública, conseguir 

continuar pesquisando – justamente por isso que eu gostaria, né, de dar aula em 

universidade pública – e, continuar formando os acadêmicos como são, estão sendo 

formados, e melhorar cada vez mais. Agora, as perspectivas são um pouco 

diferentes dos objetivos, eu não tenho muita certeza, por exemplo, se valeria a pena 

continuar no Brasil, ou se ir para outro país. Porque a pesquisa daqui é muito 

subvalorizada [...]. Então, assim, eu preciso ver quais serão os próximos passos do 

                                                           
84 No país, parece existir, desse modo, um descompasso entre as políticas para a pós-graduação e o uso dos 

recursos humanos formados nessa modalidade de ensino – e esse não parece ser, propriamente, um problema 

novo. Por exemplo: considerando que o desenvolvimento econômico e social de um país está intimamente 

relacionado à sua capacidade científica e tecnológica, e que o número de doutores por 100 mil habitantes é um 

indicador dessa capacidade, o VI PNPG (2011-2020) estabeleceu como uma de suas metas aumentar 

significativamente a proporção de titulados doutores em relação à população brasileira (BRASIL, 2010a). As 

políticas implantadas foram efetivas e a proporção de doutores por 100 mil brasileiros saltou de 6,4 em 2011 

para 11,6 em 2019 (BRASIL, 2021c). A despeito disso, a Comissão Especial de Acompanhamento do PNPG 

2011-2020 reafirmou, em 2020, que a proporção de doutores no país continua “insuficiente em face dos desafios 

nacionais” e que é preciso ampliar e expandir o SNPG para alcançar a proporção observada em países de maior 

desenvolvimento socioeconômico, como o Reino Unido (41/100 mil), Portugal (39,7/100 mil) e os Estados 

Unidos (20,6/100 mil) (BRASIL, 2020, p. 2). Acontece que o crescimento do número de titulados doutores na 

última década não foi acompanhado por um crescimento da taxa de emprego formal desses profissionais; um 

pico de empregabilidade foi registrado em 2010 e, desde então, essa taxa vem sofrendo quedas (CGEE, 2019). 

Publicações jornalísticas mais recentes, como já mencionado, descrevem um cenário ainda mais grave (e.g., 

CARRANÇA, 2021; SAYURI, 2018; SILVEIRA, 2021). Assim, as políticas que visam aumentar a proporção de 

doutores no país parecem assegurar, sobretudo, a disponibilidade de profissionais altamente qualificados em 

território nacional, mas não a sua inserção profissional; não parece haver, tampouco, outras ações 

governamentais que assegurem que os egressos dos mestrados e doutorados atuem nas profissões para as quais 

foram formados ao longo de anos e com emprego de dinheiro público (e.g., CARRANÇA, 2021; SAYURI, 

2018; SILVEIRA, 2021). 
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governo, os próximos passos do futuro mesmo, da pós-graduação, e de empregos, 

principalmente, pra decidir o que eu vou fazer no futuro. (P01) 

 

Eh (a participante ri), agora, ainda mais no meio dessa, já não eram muito 

otimistas, agora no meio da pandemia ainda fica pior, assim, né. As perspectivas 

como pesquisadora: eu tenho, no momento, assim, eu tenho vontade de, nesse curto 

prazo, eu sei que quero sair do Brasil, né, para seguir, para continuar minha 

carreira científica, né. Quero fazer pós-doc fora do país, porque eu acho que vai ter 

muito mais oportunidades para mim fora, mas, a longo prazo, eu quero muito voltar 

para o Brasil, porque eu sinto essa, esse dever cívico (a participante ri brevemente) 

com meu país, e eu gosto muito do Brasil, assim. (P02) 

 

Então, como professora universitária está difícil, porque a gente não tem concurso 

mais, e eu já, como eu te disse, eu não sei se eu estou preparada, então eu gostaria 

de continuar sendo cientista. Mas se surgisse a oportunidade do concurso, eu 

prestaria, mas não está tendo também, então eu estou pensando em ir para o 

exterior, é difícil, né? Porque é ruim, é muito triste, porque o país, as pessoas 

investiram em mim, então, eu não sou uma cientista excelente, mas eu já tenho 

conhecimento que foi gerado, que foi adquirido por causa de dinheiro público. Eu 

sempre quis ficar no Brasil, porque eu já morei um tempo fora, e assim, a gente se 

identifica, né, com o nosso lugar e tal. Se eu tivesse condições de trabalho e de 

emprego, e também respeito, sabe, [...] eu não abriria mão do meu país. (P03) 

 

Se para P04 e P07 as contingências vigentes podem dificultar suas atuações como 

cientistas e professores de nível superior, para P01, P02 e P03 essas contingências se 

incompatibilizam com o próprio exercício do fazer científico no país. Nos trechos, P01 sugere 

e P02 e P03 reiteram que há um número maior de oportunidades profissionais no exterior do 

que em território nacional. P03 acrescenta que, no Brasil contemporâneo, as condições de 

trabalho do cientista são precárias e que falta “respeito” em relação a sua atuação profissional. 

De fato, como referido, os investigadores brasileiros têm sido expostos, com cada vez mais 

frequência, a estímulos aversivos que ameaçam não apenas a sua segurança financeira e 

institucional (e.g., BARBOSA, 2019; ESCOBAR, 2021; HALLAL, 2021), mas também a sua 

integridade física e psicológica (ESCOBAR, 2021; STEVANIM, 2021).  

Os dados obtidos com P01, P02 e P03 reapresentam, desse modo, o êxodo de 

cientistas para o exterior como uma das decorrências do contexto político-econômico 

brasileiro atual (ANGELO, 2019; BOLZANI, 2022; GALVÃO-CASTRO; CORDEIRO; 

GOLDENBERG, 2022; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020). Para as três participantes, no 

entanto, a saída do país não seria aventada se as condições disponíveis fossem outras. P02 e 
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P03 mencionam, inclusive, a existência de um compromisso com a sociedade brasileira: como 

tiveram bolsas de estudos no mestrado e doutorado, as participantes avaliam que seria 

necessário atuar em território nacional para retornar à sociedade o investimento que foi 

realizado – mas as contingências vigentes não possibilizam essa atuação. 

P10 (doutorando em Filosofia) acrescenta: 

 

Nenhuma atualmente (o participante ri brevemente). [...]. E infelizmente lidar com 

essa perspectiva de que terminando o doutorado, eu não tenho nenhuma perspectiva 

de atuar no Ensino Superior, vamos dizer assim, ou pelo menos não de maneira 

imediata, como era, por exemplo, quando eu escolhi essa carreira – quando eu 

escolhi essa carreira em 2007, a perspectiva era de expansão das universidades, era 

muita gente sendo contratada sem terminar, sem ter terminado o doutorado. E hoje 

a perspectiva é terminando o doutorado, nem a bolsa de pós-doutorado que era 

algo que dava uma certa, um certo tempo para pessoa conseguir um emprego, nem 

isso está mais no horizonte mais, né. Eu acho que eu, eu não lembro, dentro dos 

meus amigos, qual foi o último, a última bolsa de pós-doc. que a FAPESP liberou 

na área de Filosofia, assim, eu não lembro. Então, não trabalho com essa 

perspectiva e eu tenho que me abrir a outras perspectivas [...]. 

 

Segundo P10, as contingências disponíveis no país não se incompatibilizam apenas 

com o fazer científico, mas também com o exercício do magistério superior; a própria 

continuidade da formação científica seria inviável no momento. Frente a isso, o informante 

reafirma que busca alternativas à carreira acadêmica. A desistência das profissões aprendidas 

nos cursos stricto sensu corresponde, portanto, a mais uma decorrência do atual cenário. No 

trecho, P10 lembra que as contingências ou regras sob controle das quais escolheu a carreira 

acadêmica não estão mais disponíveis na contemporaneidade. Se em 2007, as condições 

vigentes indicavam que os reforçadores naturais e arbitrários associados à atuação acadêmica 

estavam disponíveis, as contingências e regras correntes sinalizam a indisponibilidade de tais 

reforçadores. Com isso, o relato do informante faz alusão a outro efeito da crise orçamentária 

da ciência brasileira e do crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas: sob essas 

condições, um número menor de pessoas pode se interessar e optar pelas profissões 

acadêmicas. De fato, IES paulistas já têm registrado um decréscimo do número de 

ingressantes em cursos de mestrado e doutorado (PALHARES, 2022). Como resume P10: “na 
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verdade eu estou fazendo um curso de [graduação] à distância, concomitantemente [ao 

doutorado]. Então eu, dado esse contexto, eu preciso me antecipar a algumas questões e me 

preparar para isso que é, que a gente vê que é o desmonte de uma carreira”. 

Por fim, P05 (doutoranda em Física), P08 (doutorando em Biologia Animal) e P09 

(doutorando em Economia) afirmam: 

  

Eu queria terminar o doutorado, talvez fazer um pós-doutorado se eu não 

conseguisse ser professora logo, de vez, e depois fazer concurso para professora e 

tal. Agora, eu estou “vamos terminar o doutorado e ver o que acontece”, que eu 

tenho mais um ano, mais ou menos, um ano e meio, para fazer, e quando terminar 

eu vejo como que vai estar a situação, porque eu não tenho como prever nada, 

nada, zero. [...]. Então, só para não ficar muito maluca, só estou pensando “termina 

o doutorado, e quando estiver na época de terminar o doutorado, aí eu vejo o que 

que dá para fazer ali na hora”, porque fazer plano de longo prazo, eu pelo menos, a 

minha opinião é que não está dando não. (P05) 

 

Eu nem sei se eu tenho... assim, eu estou tentando até me isolar um pouco desse tipo 

de pensamento, planejamento e tal, mas eu não sei. A gente não tem garantia, né, 

nunca tem garantia, então o que – ainda mais nesse governo aí, não tem como ter 

uma perspectiva boa, não existe, não tem jeito. Ainda mais com a pandemia agora, 

com corte de bolsa, corte de financiamento de pesquisa... não sei. Perspectiva não 

existe (o participante ri). (P08) 

 

Eu diria que grande parte do meu tempo hoje em dia eu passo pensando nessas 

coisas assim, porque, eu já não tinha tanta vontade de dar aula, mas eu tinha, eu 

gosto muito de trabalhar com pesquisa. E acho que a pesquisa na minha área está, 

como qualquer pesquisa, está começando a ser considerada questão de fé, né, virou 

tudo ideologia, então eu fico muito em dúvida do que que vai acontecer daqui a, 

depois que eu me formar. Então, não dá para saber se vão continuar contratando 

pesquisador para qualquer coisa né, então, eu acho que o futuro agora está muito 

mais incerto do que há algum tempo atrás. Existem alguns centros de pesquisa, 

algumas coisas assim, que ainda contratam pessoal da minha área, que são, é uma 

possibilidade, mas esses, no geral, são lugares pequenos, com dinheiro escasso, 

então, não sei, estou curioso de ver o que que vai acontecer, não sei. (P09) 

 

Consonante ao observado em relação a P01, P02, P03 e P10, o relato de P05, P08 e 

P09 sugere que as condições atuais brasileiras não possibilizam o exercício das profissões 

aprendidas ao longo do mestrado e doutorado; de acordo com P05, P08 e P09, as perspectivas 

profissionais são inexistentes sob essas condições. À diferença dos primeiros, no entanto, os 

últimos não descrevem quaisquer comportamentos alternativos futuros.  

Como discutido, é possível que os cortes orçamentários na área de C&T tenham 

adquirido a função de estímulos pré-aversivos para os participantes, os quais sinalizariam uma 
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indisponibilidade dos estímulos reforçadores relacionados ao fazer científico em âmbito 

nacional. As práticas negacionistas e anticientíficas parecem, outrossim, ter assumido função 

aversiva similar para esses alunos. Expostos a tais estímulos, as perspectivas profissionais 

descritas pelos informantes envolvem alta probabilidade de sair do país (P01, P02 e P03) ou 

de desistir da carreira acadêmica (P10) e a afirmação de que, na atualidade, não é sequer 

possível ter ou esboçar perspectivas para o futuro (P05, P08 e P09). As perspectivas 

mencionadas pelos entrevistados85 se compatibilizam, dessa forma, com descrições de 

comportamentos de esquiva.  

Quintans-Júnior et al. (2020) alertam que, caso os cortes orçamentários e demais 

políticas deletérias à área de C&T não sejam revertidas, “um cenário de terra arrasada será 

visto em breve em relação à ciência no Brasil” (p. 1324). E essa previsão é, em alguma 

medida, corroborada pelo relato dos respondentes deste estudo.  

 

5.3 O REI ESTÁ NU: A FORMAÇÃO CIENTÍFICO-DOCENTE DE EXCELÊNCIA 

 

Com o objetivo de avaliar a formação científico-docente de doutorandos matriculados 

em programas de excelência do estado de São Paulo, 10 alunos foram, nesta pesquisa, 

submetidos a uma avaliação comportamental dos comportamentos que caracterizam o fazer 

docente e o fazer científico. Durante a avaliação, buscou-se avaliar se, como e em que medida 

os participantes aprenderam os comportamentos de interesse. Além disso, tendo em vista que 

variáveis de natureza política e econômica, exógenas aos PPG, também incidem sobre a 

formação stricto sensu, foi analisado se e como a relação orientador-orientando, a crise 

                                                           
85 Ao descrever suas perspectivas para o futuro, P06 foi o único participante que não comentou a respeito de sua 

inserção profissional após a conclusão do curso stricto sensu. A resposta do entrevistado parece ter ficado, em 

alguma medida, sob controle da questão anterior, que tratava do crescimento de práticas negacionistas e 

anticientíficas. Em linhas gerais, nesse momento da entrevista, P06 reiterou a importância de os cientistas se 

envolveram com ações de divulgação de informações em ciência para não-cientistas: “Então acho que a gente 

tem que mudar antes esse consenso, a gente tem que criar um consenso entre os cientistas de que é importante 

um espaço de discussão com a comunidade, e a partir disso criar os mecanismos, criar as formas para que esse 

contato não seja um conflito, seja realmente um espaço de discussão” (P06). Por essa razão, seu relato não foi 

incluído na análise. 
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orçamentária da ciência brasileira e o crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas 

afetam a formação científico-docente e as perspectivas profissionais desses alunos. Os 

resultados, apresentados nas subseções anteriores, serão agora cotejados e sistematizados 

nesta subseção de discussão geral. 

Na avaliação conduzida neste estudo, foram avaliados, ao todo, 14 comportamentos 

(BOTOMÉ, 1999). Seis relativos ao fazer docente (i.e., identificar e selecionar os objetivos de 

ensino de uma disciplina; planejar metodologias de ensino; executar as estratégias de ensino 

planejadas; avaliar as próprias metodologias de ensino; corrigir falhas identificadas nas 

estratégias de ensino; e orientar alunos) e oito relativos ao fazer científico (i.e., delimitar 

objetivos científicos; fazer revisão bibliográfica; planejar o método de uma pesquisa; executar 

o método conforme o planejado; redigir relatos de pesquisa; divulgar descobertas científicas; 

escrever cientificamente; avaliar trabalhos de terceiros).  

A Tabela 26 sumaria as declarações de aprendizagem dos informantes em relação aos 

comportamentos que tipificam o magistério superior. 

 
Tabela 26 – Declaração de aprendizagem dos participantes em relação aos comportamentos que caracterizam o 

fazer docente 

Comportamentos relativos ao fazer 

docente 

Declaração de aprendizagem  

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 

Identificar e selecionar os objetivos gerais 

e específicos de uma disciplina 

Sim Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Sim Sim 

Planejar metodologias de ensino Sim Não Não Não Sim Sim Sim Não Sim Não 

Executar as metodologias de ensino 

planejadas 

Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Não Não Não 

Avaliar as próprias estratégias de ensino Sim Não Sim Não Sim Sim Sim Não Não Não 

Corrigir falhas identificadas nas estratégias 

de ensino 

Sim Não Sim Não Não Sim Sim Não Não Não 

Orientar alunos Sim Sim Sim Não Não Sim Não Sim Não Sim 

  

Como demonstra a Tabela 26, apenas P01 e P06 afirmam ter aprendido os seis 

comportamentos avaliados; P03 e P07, declaram ter aprendido cinco comportamentos; P05, 

quatro comportamentos; P09 e P10, dois comportamentos; e P02, P04 e P08, um 

comportamento. O comportamento com mais declarações afirmativas de aprendizagem é o 
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comportamento de identificar e selecionar os objetivos de ensino (oito ocorrências); e o 

comportamento com menos declarações afirmativas é o comportamento de corrigir eventuais 

falhas identificadas no processo de ensino (somente quatro ocorrências). 

A Tabela 27 sistematiza, por sua vez, as declarações de aprendizagem dos informantes 

em relação aos comportamentos que caracterizam a produção de conhecimento científico. 

 
Tabela 27 – Declaração de aprendizagem dos participantes em relação aos comportamentos que caracterizam o 

fazer científico 

Comportamentos relativos ao fazer 

científico 

Declaração de aprendizagem  

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 

 Delimitar problemas de pesquisa Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Fazer revisão bibliográfica Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

 Planejar o método de uma pesquisa Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Executar o método de uma pesquisa Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Não 

 Redigir relatórios ou relatos de pesquisa Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Divulgar descobertas científicas  Não Não Sim Não Sim Não Sim Não Não Não 

Escrever cientificamente Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Avaliar trabalhos científicos de terceiros Sim Não Sim Não Não Sim Sim Sim Sim Sim 

 

Conforme evidencia a Tabela 27, somente P03 e P07 afirmam ter aprendido os oito 

comportamentos avaliados; P01, P05, P06, P08 e P09 declaram ter aprendido sete 

comportamentos; e P02, P04 e P10, seis comportamentos. Os comportamentos com menos 

declarações afirmativas de aprendizagem são os comportamentos de divulgar descobertas 

científicas (três ocorrências) e de avaliar trabalhos de terceiros (sete ocorrências). O 

cotejamento das informações apresentadas na Tabela 26 e na Tabela 27 demonstra que 

nenhum dos participantes afirma ter aprendido os 14 comportamentos avaliados. P01, P03, 

P06 e P07 declaram ter aprendido 13 comportamentos; P05, 11 comportamentos; P09, nove 

comportamentos; P08 e P10, oito comportamentos; e P02 e P04, apenas sete comportamentos.  

Considerando que as declarações de aprendizagem dos entrevistados são indícios da 

qualidade e da abrangência da formação stricto sensu a que eles tiveram acesso, os resultados 

obtidos contrastam com a qualidade esperada de programas de pós-graduação de excelência 

(BRASIL, 2017; HORTA; MORAES, 2005; MORAES, 2002). Isoladamente, os dados da 
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Tabela 26 e da Tabela 27 poderiam sugerir que as deficiências formativas estariam vinculadas 

especialmente à capacitação para o magistério superior – o que iria ao encontro da literatura 

consultada (e.g., JOAQUIM et al., 2011; LIMA; COSTA, 2017; MAGALHÃES et al., 2016; 

MARTINS, 2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; QUADROS et al., 2012; SILVA; 

BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; ORLANDO; MEYER, 2017; 

WILLE, 2018). Como visto, no entanto, seja em relação ao fazer docente ou ao fazer 

científico, a análise das informações coletadas permitiu questionar, com frequência, o alcance 

do aprendizado declarado pelos participantes e, muitas vezes, permitiu questionar se essa 

aprendizagem realmente ocorreu.  

Ratificando informações disponíveis na literatura (e.g., MEDEIROS; LETA, 2020; 

SILVA; BARDAGI, 2015; SOARES; CUNHA, 2010), a formação docente a que os 

informantes tiveram acesso centrou-se, sobretudo, na realização de estágios supervisionados 

em docência. Nove dos 10 participantes realizaram estágios dessa natureza e somente P01, 

P03 e P05 foram expostos a outras atividades voltadas à capacitação docente (e.g., cursos de 

curta duração, palestras e disciplinas). Importa destacar que a realização dos estágios era 

obrigatória apenas para P01 e P09 e facultativa para os demais; as outras atividades cursadas 

por P01, P03 e P05 também eram optativas. Entre os participantes, P04 foi o único que não 

realizou estágio supervisionado em docência e não entrou em contato com eventos a respeito 

do magistério superior. Como referido, facultar o acesso a contingências formativas em 

docência é tornar a própria formação docente optativa – e os dados obtidos com P04 ilustram 

esse aspecto.  

Vale lembrar que os estágios supervisionados em docência foram inseridos nos 

currículos dos cursos pós-graduados em 1999, quando a CAPES tornou a sua realização 

obrigatória para todos os bolsistas do Programa de Demanda Social (LIMA; LEITE, 2019). O 

estabelecimento dessa exigência pela CAPES não foi, todavia, acompanhado de uma 
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regulamentação que pormenorizasse como deveria ocorrer a formação docente nesses espaços 

(BRASIL, 2000, 2002) – ainda hoje essa regulamentação não existe (BRASIL, 2010b). As 

IES e os programas de pós-graduação têm, dessa forma, “autonomia” para definir a estrutura e 

a organização dos estágios supervisionados e, com isso, essa atividade assume diferentes 

características a depender da instituição ou do programa no qual ela está sendo conduzida 

(FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; LOURENÇO; LIMA; NARCISO, 2016). Considerando as 

IES nas quais os entrevistados estão matriculados, as informações coletadas abrangem a 

descrição de ao menos quatro formatos de estágios supervisionados em docência. P02, P05, 

P06, P09 e P10, por exemplo, participaram do Programa de Aperfeiçoamento do Ensino 

(PAE) (WILLE, 2018); P01 participou do Programa de Estágio Supervisionado de 

Capacitação Docente (PESCD) (UFSCAR, 1997); P07 do Programa de Estágio Docente 

(PED) (UNICAMP, 1992); e P03 e P08 realizaram o Estágio de Docência, regulamentado 

pela IES dos informantes em 1997 (UNESP, 1997). Entre esses modelos, o PAE é o único no 

qual a realização do estágio é precedida por uma etapa de preparação pedagógica (WILLE, 

2018) – o relato de P06 ilustra, em alguma medida, os benefícios dessa estrutura.  

À parte suas especificidades, a Tabela 26 demonstra que as contingências 

disponibilizadas nos estágios não possibilizaram, por vezes, a aprendizagem dos entrevistados 

em relação aos comportamentos que tipificam o magistério superior. Por exemplo: embora 

P04 não tenha tido acesso a quaisquer atividades formativas em docência, o respondente 

afirma que aprendeu o mesmo número de comportamentos que P02 e P08, os quais realizaram 

estágio por pelo menos um semestre – os três declaram, no caso, a aprendizagem de apenas 

um comportamento. Já P09 e P10, que participaram do PAE por três semestres, afirmam que 

aprenderam apenas dois dos seis comportamentos avaliados. A baixa efetividade dessas 

contingências é também evidenciada quando se considera os contextos de aprendizagem do 

fazer docente mencionados pelos participantes – os quais estão coligidos na Tabela 28.  
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Tabela 28 – Identificação dos contextos nos quais cada um dos participantes aprenderam os comportamentos que caracterizam o fazer docente  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

docente 

Contextos de aprendizagem 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 

Identificar e 

selecionar os 

objetivos gerais e 

específicos de uma 

disciplina 

Cursos de 

curta 

duração 

ofertados 

pelo PPG 

Não se 

aplica 

Estágio de 

docência 

(ESD) 

Disciplinas 

da 

graduação; 

disciplinas 

da pós-

graduação 

Etapa de 

preparação 

pedagógica 

do PAE; 

licenciatura 

Etapa de 

preparação 

pedagógica do 

PAE; estágios 

supervisionados 

em docência do 

PAE (ESD) 

PED 

(ESD)  

Não se 

aplica 

Disciplinas 

da 

graduação; 

disciplinas 

da pós-

graduação 

Disciplinas da 

graduação; 

disciplinas da pós-

graduação 

Planejar 

metodologias de 

ensino 

Cursos de 

curta 

duração 

ofertados 

pelo PPG  

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Etapa de 

preparação 

pedagógica 

do PAE 

Etapa de 

preparação 

pedagógica do 

PAE 

PED 

(ESD) 

Não se 

aplica 

Disciplinas 

da 

graduação; 

disciplinas 

da pós-

graduação 

Não se aplica 

Executar as 

metodologias de 

ensino planejadas 

Capacitação 

docente 

(ESD) 

Não se 

aplica 

Estágio de 

docência 

(ESD) 

Não se 

aplica 

Monitoria 

(ESD) 

Estágios 

supervisionados 

em docência do 

PAE (ESD) 

PED 

(ESD) 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se aplica 

Avaliar as próprias 

estratégias de 

ensino 

Capacitação 

docente 

(ESD) 

Não se 

aplica 

Disciplinas 

da 

graduação 

Não se 

aplica 

Etapa de 

preparação 

pedagógica 

do PAE 

Disciplinas da 

graduação 

PED 

(ESD) 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se aplica 

Corrigir falhas 

identificadas nas 

estratégias de 

ensino 

Capacitação 

docente 

(ESD) 

Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Não se 

aplica 

Não se aplica Estágios 

supervisionados 

em docência do 

PAE (ESD) 

PED 

(ESD) 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se aplica 

Orientar alunos Laboratório  Laboratório  Relação 

com 

orientador 

Não se 

aplica 

Não se aplica Relação com o 

orientador 

Não 

se 

aplica 

Relação 

com o 

orientador 

Não se 

aplica 

Estágios 

supervisionados 

em docência do 

PAE (ESD); 

grupo de pesquisa 

Notas:  

Os contextos formais de aprendizagem, que correspondem a espaços estabelecidos pelos PPG (ou pelas IES) para ensino e aprendizagem do fazer docente, estão destacados em 

negrito. 

Os contextos que se referem a estágios supervisionados em docência estão identificados com a sigla ESD entre parênteses. 
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Sendo o principal contexto por meio do qual os participantes tiveram acesso a 

contingências formativas em docência, os estágios também são o lócus de aprendizagem do 

fazer docente mais citado por esses alunos (15 citações)86. Ainda assim, a menção a esse 

contexto pode ser considerada infrequente. P01 e P06, por exemplo, identificam os estágios 

como lócus de aprendizagem de três comportamentos; P03, de dois comportamentos; e P05 e 

P10, de apenas um comportamento. P02, P08 e P09, por sua vez, nem ao menos citam os 

estágios supervisionados em docência como contexto de aprendizagem do magistério 

superior. Quanto aos respondentes que participaram do PAE, somente P05 e P06 citam a 

etapa de preparação pedagógica como um contexto de aprendizagem da docência 

universitária. Em vista disso, é possível dizer que as condições apresentadas nessa etapa não 

possibilizaram o aprendizado de P02, P09 e P10 em relação a nenhum dos comportamentos 

contemplados nesta avaliação87. Os eventos adicionais com os quais P01, P03 e P05 entraram 

em contato parecem, outrossim, ter contribuído pouco para a formação docente dessas 

participantes. Apenas P01 os menciona como lócus de aprendizagem do magistério superior; 

segundo a informante, dois dos seis comportamentos teriam sido aprendidos nos cursos de 

curta duração ofertados por seu PPG. 

Em resumo, os resultados sugerem que as contingências disponibilizadas pelos 

programas dos participantes – para o ensino e a aprendizagem do ensinar universitário – 

foram frequentemente inefetivas. Considerando a Tabela 28, os dados mais otimistas são 

observados em relação a P01, P05 e P07: essas participantes declaram ter aprendido pelo 

menos quatro comportamentos relativos ao fazer docente sob contingências institucionais 

voltadas para essa finalidade. De todo modo, as condições estabelecidas por esses PPG não 

                                                           
86 As disciplinas da graduação (seis citações), as disciplinas da pós-graduação (quatro citações) e a etapa de 

preparação pedagógica do PAE (quatro citações) aparecem, na sequência, como os contextos de aprendizagem 

do fazer docente mais citados pelos informantes. 
87 Esse resultado corrobora aqueles obtidos por Assunção (2013): com frequência, a etapa de preparação 

pedagógica do PAE não cumpre com seus objetivos formativos, seja por se estruturar em formato de palestras e 

por dispor de um tempo confrangido, seja por não estar concatenada com as atividades que se desenvolverão na 

sequência durante o estágio. 



359 

 

possibilizaram ou contribuíram para que P02, P08, P09 e P10 aprendessem a identificar e 

selecionar os objetivos de ensino de uma disciplina; que P02, P03, P08, P09 e P10 

aprendessem a planejar metodologias de ensino; que P02, P08, P09 e P10 aprendessem a 

executar as estratégias de ensino planejadas; que P02, P03, P06, P08, P09 e P10 aprendessem 

a avaliar as próprias estratégias de ensino; que P02, P03, P05, P08, P09 e P10 aprendessem a 

corrigir as falhas identificadas no processo de ensino; e que P01, P02, P03, P05, P06, P07, 

P08 e P09 aprendessem a orientar alunos.  

Se esses comportamentos foram eventualmente aprendidos pelos entrevistados, isso 

ocorreu sob contingências que não foram planejadas para esse fim. Ou seja, os demais lócus 

de aprendizagem citados pelos informantes (e.g., laboratório, grupo de pesquisa, relação com 

o orientador, disciplinas da graduação e pós-graduação) correspondem, em geral, a ambientes 

nos quais situações inadvertidamente arranjadas permitiram, aos informantes, aprendizagens 

relativas à docência de nível superior. Por exemplo: P09 e P10 afirmam que aprenderam a 

identificar e selecionar objetivos de ensino durante as disciplinas cursadas na graduação e na 

pós-graduação, mas nenhuma dessas disciplinas era dedicada à capacitação docente. Isso é 

dizer que as contingências, disponíveis nesses locais, não foram estabelecidas com o fim de 

favorecer o aprendizado do magistério superior, mas colateralmente possibilitaram sua 

ocorrência. 

 Em relação aos estágios, os dados obtidos neste estudo ajudam a elucidar, em parte, as 

razões pelas quais as contingências disponíveis nesses espaços foram muitas vezes inefetivas. 

O estágio supervisionado em docência constitui uma situação de ensino que está sob 

responsabilidade do professor da disciplina estagiada (DE LUCA et al., 2021; LIMA; LEITE, 

2019). Assim, cabe a esse professor planejar e conduzir o processo por meio do qual o 

estagiário aprenderá comportamentos que caracterizam o magistério superior. Esse professor 

deve definir os objetivos de ensino a serem executados durante o estágio; deve arranjar 
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condições favoráveis ao aprendizado do aluno-estagiário; e deve acompanhar o desempenho 

desse aprendiz de forma contínua e reforçar diferencialmente a sua atuação (DE LUCA et al., 

2021; HENKLAIN; CARMO, 2013; MOROZ; LUNA, 2013). Os dados sugerem, em 

contraste, que os informantes não foram expostos a contingências de ensino do fazer docente 

durante os estágios; e frequentemente, os estágios supervisionados em docência não foram, de 

fato, supervisionados. Como estagiários, os participantes foram muitas vezes “promovidos” a 

professores substitutos e atuaram sem o acompanhamento ou a supervisão de um professor 

mais experiente (e.g., P05 e P07). Sob essas condições, lembram Fischer (2006) e Lourenço, 

Lima e Narciso (2016), os pós-graduandos não estariam, propriamente, realizando estágio, 

mas sim exercendo precariamente o magistério superior. Em outros momentos, a atuação dos 

participantes se restringiu a uma atuação técnica e de apoio à execução da disciplina estagiada 

ou monitorada (e.g., P02, P03, P09 e P10) – tampouco nesse caso, aquilo que os entrevistados 

fizeram pode ser caracterizado como estágio. Desse modo, as contingências às quais os 

informantes foram expostos, durante essa atividade, não eram compatíveis com as esperadas 

para uma atividade formativa dessa natureza. No limite, os estágios supervisionados em 

docência não possibilizaram as aprendizagens devidas porque, a rigor, não eram estágios.   

A ausência de uma regulamentação a respeito dos processos formativos que devem 

ocorrer nesses ambientes (i.e., nos estágios) (FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; LOURENÇO; 

LIMA; NARCISO, 2016), aliada a ausência de uma regulamentação que esclareça em 

detalhes como deve ser a própria capacitação de professores de nível superior (FISCHER, 

2006; LOURENÇO; LIMA; NARCISO, 2016), pode contribuir para a ineficiência dos 

estágios como contexto de aprendizagem do magistério. Essa ineficiência, vale frisar, é tanto 

observada neste estudo quanto relatada na literatura (e.g., BASTOS et al., 2011; BOTOMÉ; 

ZANELLI, 2011; DE LUCA et al., 2021; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; FISCHER, 

2006). Além disso, outro aspecto que pode comprometer a consecução dos objetivos 
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formativos dos estágios é a qualidade e a abrangência da formação docente a que os 

professores das disciplinas estagiadas tiveram acesso. Para ensinar, o professor precisa ter 

sido ensinado a fazê-lo (HENKLAIN; CARMO; HAYDU, 2018). Se os participantes não 

foram expostos a contingências de ensino do fazer docente no decorrer dos estágios, é preciso 

considerar a possibilidade de os professores das disciplinas estagiadas também não terem sido 

adequadamente capacitados a professorar (GUSSO et al., 2020; HENKLAIN; CARMO; 

HAYDU, 2018). Como mencionado, desde que os professores são multiplicadores 

(BOTOMÉ; KUBO, 2002), sem uma formação adequada, o professor pode multiplicar uma 

formação que antagoniza com as próprias finalidades da educação formal (SKINNER, 1972) 

– o que é, de certa forma, ilustrado pelas declarações dos informantes.  

Considerando as análises desenvolvidas até aqui, vale ainda retomar os objetivos dos 

estágios supervisionados em docência no âmbito da pós-graduação stricto sensu. De acordo 

com a CAPES (BRASIL, 2002, 2010b), os estágios visam capacitar o pós-graduando para o 

magistério superior e qualificar o ensino nos cursos de graduação. O exame das informações 

coletadas sugere, em contrapartida, que nenhum desses objetivos está sendo satisfatoriamente 

cumprido. Se as condições disponíveis nos estágios não permitem, muitas vezes, a 

aprendizagem dos comportamentos que caracterizam o fazer docente, a atuação do estagiário 

como professor substituto ou como auxiliar técnico tampouco parece favorecer a qualificação 

do ensino de terceiro grau (e.g., FISCHER, 2006).  

Os processos responsáveis ou que contribuíram para a aprendizagem dos informantes, 

em relação aos comportamentos que tipificam o magistério superior, correspondem a outro 

conjunto de informações que, do mesmo modo, expõe ou faz referência aos limites da 

formação docente a que os participantes foram expostos. Como observado, esses processos – 

sistematizados na Tabela 29 – também sugerem que os respondentes não foram ensinados a 

ensinar. 
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Tabela 29 – Identificação dos processos responsáveis pela aprendizagem dos comportamentos que caracterizam o fazer docente de cada um dos participantes  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

docente 

Processos de aprendizagem 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 

Identificar e 

selecionar os 

objetivos gerais e 

específicos de uma 

disciplina 

Descobrir 

sozinho(a); 

imitação 

Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Imitação Imitação 

(antimodelo) 

Regras; 

duplicação do 

produto; 

reforçamento 

diferencial 

Não 

identificado 

Não se aplica Imitação Imitação 

Planejar 

metodologias de 

ensino 

Regras Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Regras Regras Aprender 

fazendo 

Não se aplica Imitação Não se aplica 

Executar as 

metodologias de 

ensino planejadas 

Não 

identificado 

Não se 

aplica 

Imitação Não se 

aplica 

Aprender 

fazendo 

Reforçamento 

diferencial; 

imitação 

Aprender 

fazendo 

Não se aplica Não se 

aplica 

Não se aplica 

Avaliar as próprias 

estratégias de 

ensino 

Não 

identificado 

Não se 

aplica 

Imitação Não se 

aplica 

Regras Imitação 

(antimodelo) 

Não 

identificado 

Não se aplica Não se 

aplica 

Não se aplica 

Corrigir falhas 

identificadas nas 

estratégias de 

ensino 

Não 

identificado 

Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Não 

identificado 

Não se aplica Não se 

aplica 

Não se aplica 

Orientar alunos Aprender 

fazendo; 

reforçamento 

diferencial; 

imitação 

Aprender 

fazendo; 

imitação 

Imitação Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Imitação Não se 

aplica 

Reforçamento 

diferencial; 

imitação 

(antimodelo); 

aprender 

fazendo 

Não se 

aplica 

Aprender 

fazendo; 

imitação; 

reforçamento 

diferencial 
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A ausência ou carência de contingências de ensino do fazer docente é especialmente 

evidenciada, na Tabela 29, pela emergência da imitação (DERDYK; GROBERMAN, 2004) 

como o principal processo mediante o qual os participantes aprenderam comportamentos 

relacionados ao magistério superior. Esse foi o processo de aprendizagem identificado mais 

frequentemente: são, ao todo, 17 ocorrências (ver Tabela 29). Importa notar que a imitação se 

apresenta, por vezes, como uma estratégia de ensino adequada. Em alguns casos, por 

exemplo, quando a modelagem do comportamento a ser ensinado é inviável, a primeira 

ocorrência desse comportamento pode ser induzida pela imitação. Logo na sequência, esse 

comportamento pode então ser submetido a contingências de reforçamento diferencial, que 

possibilizem tanto a sua efetiva aprendizagem quanto o seu aperfeiçoamento (SKINNER, 

1972).  

A recorrência da imitação como processo por meio do qual os entrevistados 

aprenderam o fazer docente não parece, contudo, ser derivada de planejamento ou de 

processos de ensino que, intencionalmente, se valeram da imitação para favorecer 

aprendizagens relativas ao magistério (à exceção, talvez, de P01 e P06: comportamento de 

identificar os objetivos de uma disciplina). Segundo os dados, muitas vezes, os participantes 

aprenderam o que fazer ou não fazer no exercício do magistério superior ao observar seus 

professores em sala de aula – ou seja, sob condições que não foram planejadas para esse fim. 

Como resultado, a duplicação das estratégias de ensino, pelos informantes, está 

constantemente condicionada aos efeitos que elas tiveram sobre o comportamento desses 

indivíduos. Aquelas que produziram consequências reforçadoras, atuariam como modelo e 

seriam imitadas; e aquelas que produziram consequências aversivas, atuariam como 

antimodelo e seriam evitadas.  

Os dados sugerem que, por meio de processos imitativos ou com a contribuição desses 

processos, P06 aprendeu quatro comportamentos; P03, três comportamentos; P01, P09 e P10, 
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dois comportamentos; e P02, P04, P05 e P08, um comportamento. Conforme indica a Tabela 

29, esse processo de aprendizagem teria contribuído mais frequentemente para a aquisição dos 

comportamentos de identificar objetivos de ensino e de orientar alunos: as informações 

coletadas indicam que P01, P04, P05, P06, P09 e P10 aprenderam o primeiro e P01, P02, P03, 

P06, P08 e P10 aprenderam o segundo via imitação.  

O processo de aprendizagem identificado com a segunda maior frequência é o 

aprender fazendo (sete ocorrências) (SKINNER, 1972). Como visto, esse é um processo que 

sinaliza que apesar de os entrevistados não terem sido ensinados a planejar e conduzir um 

processo de ensino, eles foram expostos a situações nas quais tiveram que fazê-lo; e 

aprenderam os comportamentos de interesse na medida em que os executavam. Se o objetivo 

da educação é instalar, no repertório do aluno, comportamentos que serão vantajosos a ele no 

futuro e se, para tanto, os professores devem arranjar contingências artificiais que favoreçam 

tais aprendizagens (SKINNER, 1953), os dados desta pesquisa sugerem que as condições 

estabelecidas pelos PPG dos participantes, para “ensino” e aprendizagem do fazer docente, se 

restringiram muitas vezes a expor os alunos a situações nas quais eles tiveram que atuar como 

professores. Ou seja, sendo uma instituição formal de educação, os PPG adotaram como 

“estratégia de ensino” a exposição direta dos alunos às contingências.  

Skinner (1972) adverte que esse “método não ensina; apenas seleciona os que 

aprendem sem ter sido ensinados” (p. 112). P07 e P08, por exemplo, não foram ensinados a 

ensinar, mas, durante os estágios supervisionados em docência, foram expostos a situações 

nas quais tiveram que planejar e conduzir um processo de ensino – sob essas condições, 

apenas P07 afirma ter aprendido comportamentos relacionados ao exercício do magistério 

superior88. Decorre disso que aprender fazendo não é um processo de aprendizagem adequado 

                                                           
88 Em parte, isso pode ter ocorrido porque P07 teve uma exposição mais prolongada a contingências nas quais 

teve que conduzir o processo de ensino. Como estagiária e por um período de dois semestres, P07 foi 

responsável pela condução da parte prática de duas disciplinas do ProFIS. P08, por sua vez, foi responsável pela 

regência de duas aulas teóricas e uma aula prática durante seus estágios supervisionados em docência. 
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ou compatível com uma situação formal de ensino – e essa incompatibilidade ganha especial 

realce quando se tem em conta que os informantes são alunos de programas de pós-graduação 

de excelência. Ainda em referência à Tabela 29, vale destacar que o aprender fazendo foi 

identificado com mais frequência em relação ao comportamento de orientar alunos: os dados 

indicam que, em certo grau, P01, P02, P08 e P10 aprenderam a orientar alunos por meio desse 

processo. 

À parte a indicação de que os participantes não foram expostos a contingências de 

ensino do fazer docente, a imitação e o aprender fazendo são processos que, por suas 

características, permitem questionar o quanto os entrevistados aprenderam em relação aos 

comportamentos que foram adquiridos por esses meios. Esses processos impõem, como visto, 

limitações à aquisição dos comportamentos que tipificam o magistério universitário. Entre os 

limites associados à imitação, a frequente impossibilidade de identificar as variáveis sob 

controle das quais o comportamento observado ocorre é um dos mais preocupantes 

(SKINNER, 1969). Isso porque esse processo permite que o futuro professor aprenda, 

principalmente, o que fazer (i.e., a topografia da resposta), mas não possibilita que ele aprenda 

sob controle do que fazer. Uma limitação semelhante é notada em relação ao aprender 

fazendo. Mediante esse processo, o indivíduo pode aprender a executar determinados 

comportamentos (SKINNER, 1972), mas essa aprendizagem pode se desenvolver sob 

controle de variáveis espúrias e que não são vantajosas para a consecução dos objetivos da 

docência universitária (GUSSO et al., 2020). Em resumo, esses processos favorecem um 

aprendizado incompleto do fazer docente – e essas deficiências podem impedir que os futuros 

professores atuem com eficácia.  

Os outros processos de aprendizagem do fazer docente identificados e listados na 

Tabela 29 foram reforçamento diferencial (cinco ocorrências), regras (cinco ocorrências) e 

descobrir sozinho (uma ocorrência).  P01, nos cursos de curta duração ofertados por seu PPG, 
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e P05 e P06, na etapa de preparação pedagógica do PAE, foram expostos a instruções verbais 

a respeito do magistério superior; e P01, P06 e P10 foram, eventualmente, expostos a 

contingências de reforçamento diferencial estabelecidas por seus respectivos orientadores. 

Conquanto essas condições possam ser descritas como contingências ensino, os dados 

sugerem que elas foram, em certo grau, inefetivas. As regras, em geral, foram apresentadas na 

ausência do processo de modelagem (SKINNER, 1972); e as contingências de reforçamento 

diferencial não parecem ter sido estabelecidas mediante planejamento prévio (HENKLAIN; 

CARMO, 2013). Com isso, a capacidade desses processos em favorecer as aprendizagens 

necessárias foi provavelmente comprometida; e, se o foi, é também possível questionar a 

tipificação dessas condições como ensino. Quanto ao descobrir sozinho, esse é um processo 

que – à semelhança da imitação e do aprender fazendo – também indica que os participantes 

não foram ensinados a atuar no magistério superior. 

Como sugerem as discussões realizadas até aqui, as informações apresentadas na 

Tabela 26, na Tabela 28 e na Tabela 29 oferecem uma síntese dos principais resultados 

obtidos na avaliação da formação docente dos entrevistados. As declarações de aprendizagem 

(Tabela 26), os contextos nos quais esse aprendizado ocorreu (Tabela 28) e os processos 

responsáveis por sua ocorrência (Tabela 29) são informações que possibilizam, como visto, 

avaliar a formação ofertada em cursos stricto sensu. Todavia, entre as variáveis de interesse 

desta investigação, o grau de aprendizagem dos informantes em relação aos comportamentos 

avaliados parecer ser a variável mais relevante. As questões que sondavam como o 

participante fez aquilo que ele diz que aprendeu e fez foram cruciais para examinar em que 

medida os PPG dos respondentes estão cumprindo com seus objetivos formativos. Com 

frequência, as respostas dos participantes a essas questões possibilizaram questionar as 

declarações afirmativas de aprendizagem dadas em um primeiro momento. Isso é dizer que, 
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consideradas isoladamente, as informações tabeladas podem gerar ou encorajar análises mais 

otimistas e, portanto, mais imprecisas a respeito da formação stricto sensu dos entrevistados.  

Por exemplo: a caracterização do grau de aprendizagem dos respondentes, em relação 

aos comportamentos analisados, evidencia que as deficiências e as fragilidades da formação 

docente recebida por esses alunos são mais acentuadas do que a análise das outras variáveis 

sugere. Em linhas gerais, os dados ou indicam a possibilidade de os informantes não terem 

aprendido o que eles afirmam ter aprendido (e.g., P03 e P06: comportamento de corrigir 

falhas identificadas no processo de ensino) ou sinalizam um baixo grau de aprendizagem em 

relação aos comportamentos avaliados (e.g., P05: comportamento de planejar estratégias de 

ensino). Isso porque, muitas vezes, os entrevistados não executaram o comportamento que 

afirmam ter aprendido (e.g., P03 e P05: comportamento de identificar e selecionar objetivos 

de ensino) ou descrevem comportamentos que não se compatibilizam com aquele que está 

sendo avaliado (e.g., P04: comportamento de identificar e selecionar objetivos de ensino) ou 

relatam uma execução, em certa medida, deficiente desse comportamento (e.g., P06: 

comportamento de planejar metodologias de ensino; P06 e P07: comportamento de avaliar as 

estratégias de ensino utilizadas). Se os dois primeiros aspectos (i.e., o comportamento não foi 

executado e sua descrição é incompatível com o comportamento avaliado) sugerem, 

especialmente, que a aprendizagem declarada não ocorreu, o último (i.e., a execução 

deficiente do comportamento em análise) evidencia que o grau de aprendizagem do 

participante em relação ao comportamento examinado é baixo. 

Com isso, os dados obtidos com os dez participantes na avaliação comportamental dos 

comportamentos que caracterizam o fazer docente corroboram a literatura consultada (e.g., 

FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; LIMA; COSTA, 2017; NAVARRO et al., 2021; SOARES; 

CUNHA, 2010): no decorrer do mestrado e doutorado, os entrevistados tiveram acesso a uma 

formação falha, incompleta e que, em geral, não os capacitou satisfatoriamente para atuar no 
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magistério superior. O contato com contingências formativas em docência foi infrequente ou 

não ocorreu, e as contingências disponibilizadas pelos programas, para o ensino e 

aprendizagem do fazer docente, foram muitas vezes inefetivas. Sendo alunos de cursos stricto 

sensu e de programas de pós-graduação de excelência, os participantes receberam – quando 

receberam – uma semiformação docente (JOAQUIM; BOAS; CARRIERI, 2013). E, na 

ausência de contingências de ensino do fazer docente, os respondentes aprenderam os 

comportamentos avaliados principalmente por imitação – resultado que vai ao encontro de 

dados disponíveis na literatura (e.g., FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; MAGALHÃES et al., 

2016; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; QUADROS et al., 2012; SOARES; CUNHA, 2010; 

ZANON; OLIVEIRA; QUEIROZ, 2009). 

Distanciando-se de conceituações mais adequadas de ensino superior, o instrumento 

utilizado nesta pesquisa, para a avaliação da formação docente, preservou uma noção mais 

conteudista de ensino (BOTOMÉ; KUBO, 2002; GUSSO et al., 2020) – esse aspecto foi 

abordado na descrição metodológica deste trabalho. Vale lembrar que, para Botomé e Kubo 

(2002) e Gusso et al. (2020), o ensino superior não envolve apenas a transmissão de 

informações, mas envolve, sobretudo, o ensino de comportamentos profissionais. Ou seja, 

nesse nível educacional, o aluno deve aprender (i) a caracterizar a realidade com a qual se 

defrontará no futuro89, (ii) a transformar o conhecimento científico disponível em 

comportamentos profissionais, (iii) a executar tais comportamentos de forma exitosa, e (iv) a 

avaliar e a aprimorar a sua atuação profissional (GUSSO et al., 2020). Conforme Gusso et al. 

(2020), essa definição de ensino superior não dicotomiza com aquela que equivale ensinar e 

transmitir informações. Isso porque transmitir informações é parte constitutiva do ensinar – 

mas é apenas parte. Circunscrever o ensino à transmissão de conteúdo é oferecer uma 

formação de nível superior incompleta e insuficiente. 

                                                           
89 Sobre a caracterização da realidade, Gusso et al. (2002) esclarecem que essa caracterização implica tanto o 

levantamento das demandas apresentadas quanto a identificação das necessidades em relação as quais as pessoas 

ainda não estão conscientes. 
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De todo modo, como reportado, as questões empregadas nesta investigação 

privilegiaram a descrição do processo de ensino em termos de conteúdo e tempo. Durante a 

avaliação comportamental, não foi avaliado se os participantes aprenderam a planejar e 

conduzir um processo de ensino que possibilite o desenvolvimento, no repertório dos 

ensinados, da capacidade de atuar profissionalmente – isto é, não foi avaliado se os 

respondentes aprenderam a ensinar comportamentos profissionais (BOTOMÉ; KUBO, 2002). 

Se a retirada de questões relativas ao aprendizado do ensino da capacidade de atuar buscou 

evitar o enviesamento dos resultados – considerando a prevalência da tradição conteudista nas 

IES – a realização de questões mais próximas a essa tradição não impediu a produção de 

resultados negativos. Os dados sugerem que os participantes não foram ensinados a ensinar 

mesmo quando o ensinar é tratado como sinônimo de transmitir ou passar conteúdo.  

A prevalência de uma noção conteudista de ensino foi observada, inclusive, nas 

descrições dos participantes (e.g., P01, P04, P06 e P08) a respeito dos comportamentos 

contemplados na avaliação. Assim, considerando a ubiquidade da tradição conteudista nas 

IES (BOTOMÉ, 1999; BOTOMÉ; KUBO, 2002; GUSSO et al., 2020; PIMENTA; 

ANASTASIOU, 2014), a ausência de uma formação docente adequada, e o aprendizado do 

magistério superior via processos imitativos, é possível afirmar que os PPG dos entrevistados 

contribuem, em alguma medida, para a manutenção de um conceito de ensino que 

compromete a própria formação ofertada nos cursos superiores.  

Para os participantes, as falhas observadas em relação à formação docente que 

receberam decorrem da priorização da formação científica em seus programas – análise que 

ecoa outras disponíveis na literatura (e.g., CUNHA, 2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; 

JOAQUIM et al., 2011; LIMA; COSTA, 2017; MAGALHÃES et al., 2016; MARTINS, 

2020; PIMENTA; ANASTASIOU, 2014; QUADROS et al., 2012; SILVA; BARDAGI, 2015; 

SOARES; CUNHA, 2010; VOSGERAU; ORLANDO; MEYER, 2017; WILLE, 2018). Isso é 
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dizer que, para esses alunos, a oferta infrequente de contingências formativas em docência e a 

baixa efetividade dessas em favorecer aprendizagens relativas ao magistério superior são 

produtos da ênfase dada por seus PPG à formação de cientistas. Subjacente a essa análise, 

parece estar a assunção de que formar cientistas e formar professores de nível superior são 

objetivos formativos concorrentes e, em certa medida, incompatíveis entre si: a consecução de 

um implica o não atendimento do outro. Como discutido, a pós-graduação não obteve 

sucesso, até o momento, em oferecer uma formação integral ao seu alunado (SGUISSARDI, 

2006): desde a sua instituição, o objetivo primário dessa modalidade de ensino tem se 

alternado entre formar professores e formar cientistas (KUENZER; MORAES, 2005). Esse 

movimento pendular parece, no entanto, ser menos uma evidência de incompatibilidade entre 

essas formações, e mais produto de decisões políticas que, à revelia do que se assume como 

objetivos dos cursos stricto sensu, estabelece prioridades que historicamente resultam na 

secundarização de algum dos objetivos desse nível educacional.  

Sendo a secundarização da formação docente uma decorrência da priorização da 

formação científica, seria esperado que os participantes deste estudo relatassem uma 

exposição regular e constante a contingências formativas do fazer ciência. Como visto, no 

entanto, a primazia da formação científica não se traduz, nos PPG desses alunos, na oferta de 

disciplinas e atividades voltadas à capacitação profissional do cientista. Entre os respondentes, 

apenas P01 e P09 relatam um contato mais assíduo com atividades dessa natureza. Já P02, 

P03, P04, P06, P07 e P08 destacam que o acesso a elas foi infrequente e P05 e P10 afirmam 

que, durante a pós-graduação, não foram expostos a quaisquer disciplinas ou eventos voltados 

ao fazer científico.  

Esses dados fazem menção ao processo de confrangimento curricular e formativo a 

que mestrados e doutorados vêm sendo submetidos na contemporaneidade (BARATA, 2019; 

MEDEIROS; LETA, 2020). Se, no passado, as descrições a respeito dos cursos pós-
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graduados indicavam a existência de numerosas disciplinas e atividades voltadas à 

capacitação para a pesquisa (FISCHER, 2006; NASCIMENTO, 2018), as declarações dos 

entrevistados retratam hoje um cenário diferente. Embora a formação científica continue 

dispondo de um número maior de espaços formativos se comparada à formação docente, 

também se observa em relação à primeira uma redução dos espaços e, portanto, das 

contingências voltadas ao ensino e à aprendizagem do fazer científico. 

A Tabela 30 colige os contextos de aprendizagem do fazer científico mencionados 

pelos informantes no decorrer da avaliação comportamental. Ratificando a análise anterior, o 

cotejamento das informações apresentadas nessa tabela e na Tabela 28 evidenciam a 

superioridade numérica dos espaços de que dispõe a formação científica comparativamente à 

formação docente. Contudo, apesar de numericamente superiores, os contextos citados pelos 

participantes (ver Tabela 30) correspondem principalmente a espaços nos quais eles foram 

expostos a contingências do fazer científico – e não a contingências de ensino desse fazer. 

Conforme reportado, os dados sugerem que os participantes desta pesquisa não foram 

ensinados a planejar e conduzir o processo científico, mas foram expostos, de forma assídua, a 

situações nas quais tiveram que fazê-lo90.  

Esses resultados fazem nova referência à redução dos espaços formativos nos cursos 

pós-graduados. Tendo em vista que os espaços voltados à formação stricto sensu são locais 

nos quais os PPG arranjam condições com vistas a favorecer o aprendizado de seus alunos, os  

espaços criados pelos PPG dos informantes, para viabilizar tais aprendizagens, envolveram 

predominantemente o estabelecimento de contingências do fazer científico e a exposição 

direta dos alunos a elas. Com isso, essas condições não podem ser propriamente tipificadas 

como condições de ensino (SKINNER, 1972) e esses locais não se caracterizam 

adequadamente como espaços formativos. 

                                                           
90 Quanto a essa análise, os dados examinados indicam duas potenciais exceções: P03 talvez tenha sido ensinada 

a planejar o método de uma pesquisa (especificamente de natureza experimental) e P06, a redigir relatos de 

pesquisa (especificamente em formato de artigos). 
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Tabela 30 – Identificação dos contextos nos quais cada um dos participantes aprenderam os comportamentos que caracterizam o fazer científico 

Comportamentos 

relativos ao fazer 

científico 

Contextos de aprendizagem 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 

 Delimitar problemas 

de pesquisa 

Disciplinas 

ss; relação a 

Redação i; 

palestras 

Disciplinas 

ss; relação a 

LAR; 

relação a e 

b; PeerR 

Relação a; 

PeerR; 

redação ii 

Relação a e c Relação a; 

redação i 

Relação a; 

disciplina ss  

AdeP; 

seminários 

Relação a; 

grupo de 

pesquisa 

Fazer revisão 

bibliográfica 

Disciplinas 

ss 

Relação a Disciplinas 

ss; redação 

iii; relação a 

Relação a e 

b; iniciação 

científica  

Redação iii; 

relação a; 

PeerR 

Disciplina ss; 

redação iii; 

relação a 

Relação a; 

cursos-IES 

Disciplina ss e 

tg; redação iii; 

relação d; 

PeerR 

Disciplinas 

ss; AdeP 

Relação a 

e b; grupo 

de 

pesquisa 

 Planejar o método 

de uma pesquisa 

Disciplina 

tg; relação a 

Não 

identificado 

Relação a Relação a; 

redação i 

Não 

identificado 

LAR; relação 

a 

Redação iii; 

disciplinas 

ss 

Disciplina ss; 

execução pp 

AdeP; 

seminários; 

LAR; relação 

a e b 

Relação a 

e b; grupo 

de 

pesquisa 

Executar o método 

de uma pesquisa 

Relação a e 

c 

Relação e Relação b Relação a e 

c 

Não 

identificado 

Contexto 

profissional 

NAC 

Execução da 

pesquisa 

Execução pp Execução da 

pesquisa 

Não se 

aplica 

Redigir relatórios ou 

relatos de pesquisa 

Relação a Relação a e 

c 

Disciplinas 

ss; relação c 

e f 

Relação a; 

redação ii 

Disciplinas 

em e ss 

Relação a e c Relação a e 

c 

Redação ii; 

relação a; 

disciplina tg 

Disciplinas ss Relação c 

Divulgar descobertas 

científicas  

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Relação g Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Não se aplica ProDiv IES; 

licenciatura 

Não se aplica Não se aplica Não se 

aplica 

Escrever 

cientificamente 

Disciplinas 

ss 

Cursos-IES 

e externos 

Disciplinas 

tg e ss 

Redação 

iii; relação 

a 

Curso-PPG LMAT; 

relação a 

Cursos-IES Não 

identificado 

Não 

identificado 

Curso-IES 

Avaliar trabalhos 

científicos de 

terceiros 

BanExam; 

CC 

Não se 

aplica 

BanExam Não se 

aplica 

Não se aplica Relação a; 

PeerR; 

atuação rev 

PeerR Disciplina ss; 

CC 

Disciplinas ss Grupo de 

pesquisa 

Legenda:  

AdeP – Avaliações de Progresso 

Atuação rev – Atuação como revisor 

BanExam – Participação em bancas examinadoras 

CC – Congresso(s) científico(s) 

Contexto profissional NAC – Contexto profissional 

não acadêmico  

Disciplinas em – Disciplina do ensino médio 

Disciplinas ss – Disciplinas da pós-graduação 

Disciplinas tg – Disciplinas da graduação 

Execução pp – Execução de projetos pilotos 

LAR – Leitura de artigos científicos 

LMAT – Leitura de materiais sobre o tema 

PeerR – Revisão por pares 

ProDiv IES – Projeto de Divulgação Científica 

Redação i – Redação de projetos científicos 

Redação ii – Redação de relatos científicos 

Redação iii – Redação de textos científicos 

Relação a – Relação com o(a) orientador(a) 

Relação b – Relação com colegas 

Relação c – Relação com agência(s) de fomento 

Relação d – Relação com o(a) coorientador(a)  

Relação e – Relação com especialistas externos ao 

PPG 

Relação f – Relação com os membros da 

comunidade científica 

Relação g – Relação com os alunos da graduação 
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De todo modo, como demonstra a Tabela 30, a relação com o(a) orientador(a) é 

identificada, pelos respondentes, como principal contexto de aprendizagem do fazer ciência 

(32 citações). Subsequentemente, as disciplinas da pós-graduação (17 citações) e a relação 

com a agência de fomento (oito citações) emergem como os contextos mais citados91. P04 e 

P06 mencionam a relação com o(a) orientador(a) como contexto de aprendizagem de seis 

comportamentos; P01, de quatro comportamentos; P03, P07 e P10, de três comportamentos; 

P02, P05 e P08, de dois comportamentos; e P09, de um comportamento. Quanto às disciplinas 

da pós-graduação, P03 e P08 as identificam como lócus de aprendizagem de quatro 

comportamentos; P01 e P09, de três comportamentos; P05, P06 e P07, de um comportamento; 

e P02, P04 e P10 não as mencionam como contexto de aprendizagem do fazer científico. P06 

cita a relação com a agência de fomento como um lócus de aprendizagem de dois 

comportamentos; P01, P02, P03, P04, P07 e P10, de um comportamento; e P05, P08 e P09 

não identificam essa relação como um contexto no qual aprenderam comportamentos relativos 

ao fazer científico. 

Sendo os contextos mais mencionados pelos informantes, a relação orientador-

orientando e as disciplinas da pós-graduação também constituem lócus formais de 

aprendizagem; e, disponíveis nesses contextos, estão as principais condições arranjadas pelos 

PPG dos entrevistados para “ensino” e aprendizagem do fazer científico. Importa notar que, 

mesmo sendo os mais citados, a menção a esses contextos ainda pode ser considerada 

infrequente. A relação com o(a) orientador(a) não possibilizou ou contribuiu, por exemplo, 

para que P02 e P09 aprendessem a delimitar problemas de pesquisa; que P01, P08 e P09 

aprendessem a produzir revisões bibliográficas; que P02, P05, P07 e P08 aprendessem a 

planejar o método de uma pesquisa; que P02, P03, P05, P06, P07, P08, P08 e P10 

aprendessem a executar o método de uma pesquisa conforme o planejado; que P03, P05, P09 

                                                           
91 Os demais contextos listados na Tabela 30 foram citados seis ou menos vezes. 
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e P10 aprendessem a redigir relatos científicos; que P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, 

P09 e P10 aprendessem a divulgar suas descobertas para não cientistas; que P01, P02, P03, 

P05, P07, P08, P09 e P10 aprendessem a escrever cientificamente; e que P01, P02, P03, P04, 

P05, P07, P08, P09 e P10 aprendessem a revisar trabalhos de terceiros.  

Já as disciplinas, cursadas durante a pós-graduação, não possibilizaram ou 

contribuíram para que P02, P04, P05, P06, P07 e P09 aprendessem a delimitar problemas de 

pesquisa; que P02, P04, P05, P07 e P10 aprendessem a produzir revisões de literatura; que 

P01, P02, P03, P04, P05, P06, P09 e P10 aprendessem a planejar o método de uma pesquisa; 

que P01, P02, P04, P06, P07, P08 e P10 aprendessem a redigir relatos científicos; que P02, 

P04, P05, P06, P07, P08, P09 e P10 aprendessem a escrever cientificamente; que P01, P02, 

P03, P04, P05, P06, P07 e P10 aprendessem a avaliar trabalhos de terceiros; e que qualquer 

dos participantes aprendesse a executar o método de uma pesquisa conforme o planejado e a 

divulgar suas descobertas para o público externo. Em conjunto, esses dados permitem afirmar 

que as condições estabelecidas na relação orientador-orientando e nas disciplinas, para 

“ensino” e aprendizagem do fazer científico, foram inefetivas com frequência importante – e 

essa inefetividade é especialmente observada em relação às disciplinas stricto sensu.  

Vale lembrar que uma fração dos demais contextos citados pelos respondentes 

também se refere a espaços formais de aprendizagem do fazer ciência. O curso mencionado 

por P05, os seminários e as Avaliações de Progresso citados por P09 são exemplos de 

ambientes de aprendizagem complementares arranjados pelos PPG desses alunos. Entretanto, 

considerando a Tabela 30, um número relevante de contextos ali identificado não se tipifica 

como ambiente formal de aprendizagem dessa profissão. Isso porque são contextos externos 

aos PPG dos participantes ou a própria IES desses alunos (e.g., processo de revisão por pares, 

relação com a agência de fomento, contexto profissional não acadêmico) e envolvem 

contingências que, via de regra, não foram arranjadas com vistas a favorecer aprendizagens 
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relativas ao fazer científico profissional (e.g., relação com colegas, disciplinas do ensino 

médio e da graduação). Assim, se os participantes aprenderam comportamentos que 

caracterizam a produção científica nesses locais, isso se deve a outras condições fortuitamente 

arranjadas. Ao mesmo tempo, a menção frequente a contextos não formais de aprendizagem 

sugere a presença, nos PPG dos entrevistados, de deficiências formativas que não são 

esperadas em instituições educacionais – especialmente quando essas instituições são 

consideradas de excelência.  

Quanto à baixa efetividade das disciplinas da pós-graduação em favorecer o 

aprendizado do fazer científico, os dados coletados oferecem alguns elementos que podem 

ajudar a elucidar esse fenômeno. Como observado, em linhas gerais, os respondentes não 

entraram em contato com contingências de ensino do fazer científico nas disciplinas. Muitas 

vezes, nesses espaços, os informantes foram expostos apenas a instruções verbais (P06 e P08: 

comportamento de revisar a literatura; P08: comportamento de delimitar objetivos científicos) 

ou a situações nas quais tiveram que desenvolver comportamentos que caracterizam a 

produção de conhecimento em ciência (e.g., P01: comportamento de escrever cientificamente; 

P03 e P09: comportamento de revisar a literatura; P08: comportamento de revisar trabalhos de 

terceiros).  

Contudo, à parte esses aspectos, os participantes podem ter sido expostos, de modo 

exclusivo ou predominante, a disciplinas que enfatizam os produtos e não o processo 

científico (BOTOMÉ; KUBO, 2002). P04, P05 e P10 afirmam, por exemplo, que as 

disciplinas ofertadas em seus programas poderiam ser consideradas meras continuações das 

disciplinas de graduação, posto sua ênfase na apresentação de determinados assuntos. 

Convém reiterar que a avaliação dos currículos dos PPG da grande área de Ciências 

Biológicas, conduzida por Medeiros e Leta (2020), gerou resultado semelhante. As estruturas 

curriculares dos PPG avaliados priorizam, segundo as autoras, disciplinas conteudistas 
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(MEDEIROS; LETA, 2020). Seja como for, além de indicar uma concepção equivocada de 

disciplina de pós-graduação, o enfoque em produtos pode dificultar ou inviabilizar 

aprendizagens relativas ao processo científico nesses contextos (BOTOMÉ; KUBO, 2002) – 

e, em algum sentido, a Tabela 30 ecoa essa análise. Ou seja, a citação infrequente dessas 

atividades, como lócus de aprendizagem do fazer ciência, pode estar associada ao fato de 

essas disciplinas não terem como objeto de interesse o processo básico do conhecer que 

caracteriza a ciência.  

Em acréscimo, a oferta de disciplinas centradas especialmente em produtos científicos 

e a redução da carga horária disciplinar nos mestrados e doutorados sugerem uma 

desvalorização ou o desconhecimento da importância desses espaços na capacitação 

profissional de cientistas (BOSCH, 2018; MEDEIROS; LETA, 2020). Como destacam 

Medeiros e Leta (2020), Botomé e Kubo (2002) e Botomé (1999), as disciplinas da pós-

graduação constituem contextos prioritários para o arranjo de contingências de ensino do 

fazer ciência; ou seja, as disciplinas são – ou deveriam ser – locais preferenciais para ensino 

do processo científico. Decorre disso que, diminuir a carga horária e disponibilizar apenas ou 

especialmente disciplinas de conteúdo, são ações que comprometem a qualidade e o alcance 

da formação ofertada nos cursos stricto sensu. 

A emergência da relação orientador-orientando, como o contexto de aprendizagem 

mais mencionado pelos informantes (ver Tabela 30), pode ser, inclusive, um produto colateral 

desse cenário. Isso é dizer que as características e decisões curriculares citadas podem tornar a 

relação orientador-orientando no principal contexto de aprendizagem do fazer científico no 

âmbito da pós-graduação. Dessa forma, se o aluno deveria aprender a produzir conhecimento 

novo por meio de contingências estabelecidas, sobretudo, em disciplinas e também na relação 

com o orientador (BOTOMÉ, 1999), a desatenção quanto à estrutura curricular dos mestrados 

e doutorados pode circunscrever a formação ofertada ao último contexto.  
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A despeito de sua imprescindibilidade nos mestrados e doutorados (COSTA; SOUSA; 

SILVA, 2014; HOLLEY; CALDWELL, 2011), a relação orientador-orientando convertida 

em lócus precípuo de aprendizagem impõe outras limitações à formação stricto sensu. Como 

mencionado, desde que inexiste uma conceituação a respeito da orientação acadêmica (LEITE 

FILHO; MARTINS, 2006; NÓBREGA, 2018) e uma formação específica para orientadores 

(LEITE FILHO; MARTINS, 2006; MASSI; GIORDAN, 2017; MINAYO, 2019; 

NÓBREGA, 2018), as atividades de orientação se caracterizam frequentemente como 

experenciais e amadoras. Alguns efeitos dessa desprofissionalização – sobre as aprendizagens 

dos alunos – são observadas inclusivamente nas declarações dos participantes a respeito da 

interação com seus respectivos professores (e.g., P04, P05, P08, P09 e P10). Além disso, os 

orientadores acumulam, via de regra, funções universitárias (NASCIMENTO, 2010) que 

concorrem com o desenvolvimento de tarefas de orientação (e.g., P09); e há ainda a 

possiblidade de falhas na própria formação científica desses profissionais (HAGUETTE, 

1994) comprometer o alcance da capacitação oferecida nesse contexto.  

Circunscrever a formação científica à relação orientador-orientando, na ausência de 

condições – institucionais e formativas – que possibilizem ao orientador atuar com eficácia, 

além de sobrecarregar esse profissional (NASCIMENTO, 2010), prejudica a qualidade dos 

recursos humanos formados nesse nível de ensino (HAGUETTE, 1994). Ademais, essa 

circunscrição retoma, em certo sentido, um formato de treinamento pós-graduado que vigeu 

antes da instituição formal da pós-graduação. Como reportado, nos anos que precederam seu 

marco regulatório, as experiências de pós-graduação eram bastante informais e centravam-se 

na relação professor-aluno (BALBACHEVISKY, 2005; SGUISSARDI, 2006) – e voltar a 

esse formato é ir de encontro às determinações do parecer nº 977/1965 do CFE (ALMEIDA 

JÚNIOR et al., 2005). 



378 

 

Vale notar que a precariedade da relação orientador-orientando e das disciplinas, como 

contextos formais de aprendizagem do fazer científico, é particularmente evidenciada pelo 

relato de P10. Durante a entrevista, esse participante denunciou a ausência de disciplinas a 

respeito do processo científico em seu PPG e enfatizou que, na relação com o seu orientador, 

foi deixado sozinho (ALVES; ESPINDOLA; BIANCHETTI, 2012; COSTA; SOUSA; 

SILVA, 2014). Como sugere seu relato, essas deficiências, somadas, expõem o aluno a uma 

situação na qual ele é responsabilizado, de forma exclusiva, por sua própria aprendizagem. 

Isso acontece porque, a despeito de não ter tido acesso a contingências de ensino do fazer 

científico, o aluno é exposto a situações nas quais tem que executar comportamentos que 

tipificam esse fazer e essa execução deve se dar, com alguma proficiência, dentro de 

determinado prazo (e.g., ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). Essa análise, que se estende em 

certa medida para os demais respondentes, também se apoia, como visto, nos processos que 

foram responsáveis ou que contribuíram para que os informantes aprendessem 

comportamentos relativos ao fazer científico. A Tabela 31 sistematiza esses processos. 

Conforme demonstra o exame dos dados tabelados, os processos de aprendizagem do 

fazer ciência identificados mais frequentemente foram regras (36 ocorrências) e reforçamento 

diferencial (33 ocorrências). Na sequência, aprender fazendo (16 ocorrências), duplicação do 

produto (12 ocorrências), tentativa-e-erro (10 ocorrências) e descobrir sozinho (quatro 

ocorrências) emergem como os processos identificados com maior assiduidade. Com menor 

reiteração, foram identificados ainda os processos de imitação (duas ocorrências), de 

reforçamento negativo (uma ocorrência) e de generalização (uma ocorrência). 

Entre esses, como discutido, aprender fazendo, tentativa-e-erro e descobrir sozinho são 

processos cuja identificação é indicativa de que os alunos não foram ensinados a produzir  

ciência e de que as “estratégias de ensino”, adotadas pelos PPG dos entrevistados, envolveram 

frequentemente a exposição direta desses alunos às contingências do fazer científico. Sob
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Tabela 31 – Identificação dos processos responsáveis pela aprendizagem dos comportamentos que caracterizam o fazer científico de cada um dos participantes  

Comportamentos 

relativos ao fazer 

científico 

Processos de aprendizagem 

P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 

 Delimitar 

problemas de 

pesquisa 

Reforç. 

diferencial 

Aprender 

fazendo 

Regras; 

duplicação 

do produto; 

tentativa-e-

erro 

Descobrir 

sozinho; 

duplicação 

do produto; 

reforç. 

diferencial; 

regras 

Duplicação 

do produto; 

tentativa-e-

erro; regras; 

reforç. 

diferencial 

Regras; reforç. 

diferencial 

Regras; 

reforç. 

diferencial 

Regras Regras; 

reforç. 

diferencial; 

duplicação 

do produto; 

tentativa-e-

erro 

Regras; 

reforç. 

diferencial; 

tentativa-e-

erro 

Fazer revisão 

bibliográfica 

Não 

identificado 

Regras Aprender 

fazendo; 

reforç. 

diferencial 

Tentativa-e-

erro; regras 

Aprender 

fazendo; 

regras; 

reforç. 

diferencial 

Regras; reforç. 

diferencial 

Regras Regras; 

aprender 

fazendo; 

reforç. 

diferencial 

Aprender 

fazendo; 

regras; 

reforç. 

diferencial 

Reforç. 

diferencial; 

regras; 

aprender 

fazendo 

 Planejar o método 

de uma pesquisa 

Reforç. 

diferencial 

Descobrir 

sozinho; 

reforç. 

diferencial 

Duplicação 

do produto; 

regras 

Aprender 

fazendo; 

reforç. 

diferencial 

Aprender 

fazendo 

Duplicação do 

produto; 

reforç. 

diferencial 

Regras; 

reforç. 

diferencial 

Tentativa-e-

erro 

Reforç. 

diferencial; 

regras; 

duplicação 

do produto 

Reforç. 

diferencial; 

regras 

Executar o método 

de uma pesquisa 

Regras Não 

identificado 

Não 

identificado 

Reforç. 

negativo 

Aprender 

fazendo 

Generalização Aprender 

fazendo 

Aprender 

fazendo 

Tentativa-e-

erro 

Não se 

aplica 

Redigir relatórios 

ou relatos de 

pesquisa 

Reforç. 

diferencial; 

descobrir 

sozinho 

Reforç. 

diferencial 

Aprender 

fazendo 

Tentativa-e-

erro; reforç. 

diferencial; 

regras 

Regras; 

reforç. 

diferencial 

Regras; reforç. 

diferencial 

Regras; 

reforç. 

diferencial; 

duplicação 

do produto 

Tentativa-e-

erro; reforç. 

diferencial 

Regras; 

duplicação 

do produto 

Aprender 

fazendo 

Divulgar 

descobertas 

científicas  

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não 

identificado 

Não se 

aplica 

Descobrir 

sozinho 

Não se aplica Regras Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Escrever 

cientificamente 

Aprender 

fazendo 

Regras Reforç. 

diferencial; 

regras 

Tentativa-e-

erro; reforç. 

diferencial 

Regras  Regras; reforç. 

diferencial 

Regras Não 

identificado 

Não 

identificado 

Regras  

Avaliar trabalhos 

científicos de 

terceiros 

Não 

identificado 

Não se 

aplica 

Imitação; 

duplicação 

do produto 

Não se 

aplica 

Não se 

aplica 

Regras; reforç. 

diferencial; 

duplicação do 

produto 

Duplicação 

do produto; 

regras 

Aprender 

fazendo; 

reforç. 

diferencial 

Regras; 

reforç. 

diferencial 

Aprender 

fazendo; 

imitação 



380 

 

essas condições, os informantes tornaram-se responsáveis exclusivos por seu aprendizado e, 

eventualmente, aprenderam “na porrada”, “na marra”, “na prática”, “testando” 

comportamentos que caracterizam a produção de conhecimento em ciência. À exceção de 

P06, todos os participantes aprenderam ao menos um comportamento por meio ou com a 

participação desses processos. Mais especificamente, P04, P05 e P08 aprenderam cinco 

comportamentos; P10 aprendeu quatro comportamentos; P03 e P09 aprenderam três 

comportamentos; P01 e P02 aprenderam dois comportamentos; e P07 aprendeu um 

comportamento.  

Importa lembrar mais uma vez que aprender fazendo é um processo que, por suas 

características, impõe limites ao aprendizado que ocorre por esse meio. À semelhança do 

observado em relação à formação docente, esse processo pode favorecer, em particular, a 

aprendizagem da execução de determinados comportamentos que tipificam a atividade 

científica, mas esse processo não assegura que o aluno irá aprender a executá-los sob controle 

de variáveis relevantes ao processo científico ou à pesquisa que está em curso. Outrossim, por 

tentativa-e-erro, o aluno aprende principalmente a tentar (SKINNER, 1972). Além disso, 

como tentativa-e-erro é, na verdade, um processo de seleção daquelas respostas que se 

provarem mais adequadas em dadas circunstâncias (SKINNER, 1972), o desempenho 

apresentado pelo aluno pode, eventualmente, ser aquém do esperado e desejado para o 

contexto científico. Em última análise, o aprendizado do fazer ciência via esses processos é 

um aprendizado deficiente e que pode comprometer a atuação futura desses alunos como 

cientistas. 

Quanto aos processos de aprendizagem identificados com maior assiduidade (i.e., 

regras e reforçamento diferencial) algumas considerações se fazem necessárias. Convém 

observar, primeiro, que por meio ou com a participação de regras, P07 aprendeu sete 

comportamentos; P06 e P09 aprenderam cinco comportamentos; P05 e P10 aprenderam 
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quatro comportamentos; P04 e P03 aprenderam três comportamentos; P02 e P08 aprenderam 

dois comportamentos; e P01 aprendeu um comportamento. Já mediante ou com a participação 

do reforçamento diferencial, P06 aprendeu seis comportamentos; P04 e P09 aprenderam 

quatro comportamentos; P01, P05, P07, P08 e P10 aprenderam três comportamentos; e P02 e 

P03 aprenderam dois comportamentos. O cotejamento, dos dados da Tabela 31 com aqueles 

da Tabela 30, possibiliza afirmar que esses processos foram repetidamente identificados em 

conjunto e no contexto da relação orientador-orientando. Ainda que esse resultado possa 

sugerir que os participantes foram expostos a contingências de ensino, os dados sinalizam, 

como visto, que as regras e contingências de reforçamento diferencial não foram estabelecidas 

mediante planejamento e, em certa proporção, sua execução ou foi inefetiva ou teve baixa 

efetividade. Assim, sem planejamento e com baixa eficiência, é possível questionar a 

tipificação dessas condições como “ensino” (HENKLAIN; CARMO, 2013). 

Outro aspecto a ser destacado é que as contingências de reforçamento diferencial e as 

regras, arranjadas pelos orientadores dos respondentes, foram especialmente estabelecidas em 

relação ao produto do comportamento verbal desses alunos – isto é, foram estabelecidas em 

relação ao texto escrito pelos participantes. Com frequência, os entrevistados afirmaram que 

aprenderam comportamentos característicos do fazer científico ao ter seus textos corrigidos 

por seus orientadores (e, por vezes, também por pareceristas e outros professores do PPG). A 

ênfase da atividade de orientação, sobre o produto do comportamento verbal do aluno, 

reafirma análises da literatura para as quais, em grande medida, “orientar significa qualificar 

para a autoria” (BIANCHETTI; MACHADO, 2002, p. 20). Desde que a produção de ciência 

envolve, necessariamente, a produção de textos e produzi-los é atuar como autor, Machado 

(2002) assevera que a orientação acadêmica tem, como um dos seus principais objetivos, a 

formação de autores. Para Castro (2002b), as aprendizagens mais relevantes para o aluno de 
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mestrado, e que estariam à cargo do orientador, seriam inclusivamente o desenvolvimento da 

capacidade de escrever. 

O cientista é, por certo, um autor e escrever profissionalmente é um dos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico (BOTOMÉ, 1999). Mas o cientista é só 

autor? Considerando a possível emergência da relação orientador-orientando como principal 

contexto de aprendizagem do fazer científico, corrigir e propor correções em relação ao texto 

escrito pelo aluno é suficiente para capacitá-lo para o processo científico? O que é que o aluno 

aprende especificamente por meio dessas correções? Ao centrar as atividades formativas no 

produto do comportamento verbal dos alunos, não se estaria favorecendo, sobretudo, 

aprendizagens relativas ao escrever profissionalmente? Ou as aprendizagens favorecidas por 

essas correções são suficientes para que esse aluno seja capaz de produzir conhecimento 

científico novo?92  

Ainda cotejando as informações da Tabela 31 com aquelas da Tabela 30, é possível 

observar que a relação orientador-orientando é mencionada, principalmente, como contexto 

de aprendizagem dos comportamentos cuja execução envolve a redação de textos científicos 

(i.e., os comportamentos de delimitar problemas de pesquisa, de revisar a literatura, de 

planejar o método de uma investigação e de redigir relatos científicos). Quanto ao 

comportamento de executar o método de uma pesquisa, por exemplo, apenas P01 e P04 citam 

a relação com seus orientadores como lócus de aprendizagem desse comportamento. No 

entanto, segundo os dados, os orientadores de P01 e P04 não ensinaram esses alunos a 

executar o método de uma pesquisa, mas apenas estabeleceram regras ou contingências de 

reforçamento negativo para aumentar a probabilidade de os informantes realizarem a pesquisa 

                                                           
92 Talvez as respostas a essas questões devam ser empíricas. A ciência poderia usar seus meios de produção de 

conhecimento para responder essas questões e aprimorar a formação de novos cientistas; e a psicologia da 

ciência, como disciplina metacientífica, poderia ser de grande valia nesse esforço (SIMONTON, 2009). 
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sob controle do planejamento metodológico prévio93. Esses resultados corroboram a análise 

de que as atividades de orientação, a que os participantes foram expostos, se centraram no 

produto do comportamento verbal desses alunos94.  

O emprego de regras e de reforçamento diferencial pelos orientadores dos 

entrevistados e o estabelecimento dessas condições em relação ao produto verbal de seus 

alunos exigem, ainda, atenção a outros aspectos. Os dados sugerem, como visto, que ao 

corrigir o texto produzido pelos informantes, os orientadores especificaram regras e 

reforçaram diferencialmente determinados elementos do texto. Para serem seguidas, as regras 

devem, entre outros fatores, especificar com clareza o que o ouvinte deve fazer e sob controle 

do que ele deve fazer (SKINNER, 1957). Instruções inespecíficas como “a redação desse 

parágrafo está confusa” ou “revisar” podem não favorecer as mudanças comportamentais 

esperadas. Por sua vez, o reforçamento diferencial envolve, como já descrito, identificar e 

especificar para o aluno onde ele acertou, onde ele errou ou teve um desempenho aquém do 

esperado e envolve, especialmente, indicar para esse aprendiz meios de ele apresentar o 

desempenho considerado ideal (MOROZ; LUNA, 2013). Caso as correções limitem-se à 

identificação dos “erros” e não haja indicações de como o aluno pode desempenhar 

adequadamente o comportamento em questão, é possível questionar a própria designação 

desse processo como reforçamento diferencial. Mesmo que os dados não possibilizem 

descrever como os orientadores dos participantes procederam ao corrigir os textos de seus 

alunos, a caracterização do grau de aprendizagem dos informantes – em relação aos 

comportamentos avaliados – sugere que essas condições foram, em alguma proporção, 

                                                           
93 As informações obtidas sugerem, de fato, que o comportamento de executar o método conforme o planejado 

não foi aprendido pelos participantes em espaços formais de aprendizagem. Segundo Castro (2002b), a coleta de 

dados, o processamento das informações coletadas, a organização e apresentação dos resultados são apenas o 

prefácio do processo científico, “uma fração bem modesta” desse processo (p. 116) – aquilo que constitui 

especificamente a produção de conhecimento novo é, como mencionado, a discussão dos resultados. Contudo, à 

parte a imprescindibilidade da última, as demais etapas do percurso metodológico têm, realmente, uma 

importância menor? A ponto de justificar, por exemplo, a ausência de condições institucionais que favoreçam a 

aprendizagem de sua execução? 
94 É interessante notar, em contraste, que apenas P04 e P06 identificam a relação orientador-orientando como 

contexto de aprendizagem do escrever cientificamente.  
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inefetivas em favorecer aprendizagens relativas ao fazer científico. Com isso, é possível que 

as regras estabelecidas pelos orientadores dos entrevistados tenham sido, com alguma 

assiduidade, inespecíficas e que o “reforçamento diferencial” tenha, por vezes, se limitado à 

indicação dos erros.  

Destaca-se ainda que essas condições (i.e., regras e reforçamento diferencial) não 

foram, em geral, responsáveis por instalar o comportamento de interesse, mas sim por 

viabilizar ou contribuir com o seu aperfeiçoamento. Como sublinhado, os comportamentos 

avaliados foram, com frequência, instalados mediante a exposição direta dos respondentes a 

situações nas quais eles tiveram que executá-los (e.g., P04 e P05: comportamento de delimitar 

problemas científicos) ou foram instalados em período anterior ao ingresso desses alunos na 

pós-graduação (e.g., P01 e P07: comportamento de delimitar objetivos científicos). Em ambos 

os casos, a relação orientador-orientando foi responsável por possibilizar especialmente 

aprendizagens relativas ao saber fazer bem e não ao saber fazer – e, em alguma proporção, 

essa análise é generalizável para a própria atuação dos PPG na formação dos entrevistados.  

Sobre as aprendizagens que se deram antes da aprovação dos participantes nos cursos 

stricto sensu (e.g., P01 e P07), a sua identificação apoia, como visto, a análise de que os 

programas se especializam, por vezes, em selecionar alunos que não precisam ser ensinados 

(SKINNER, 1972), posto que selecionam alunos que já sabem, em alguma medida, 

desenvolver comportamentos que tipificam o fazer científico95. É preciso assinalar que a 

admissão de alunos que não precisam ser ensinados parece ser particularmente vantajosa 

quando, equivocadamente, se assume que os programas de pós-graduação são lócus 

prioritários de produção de conhecimento (BOTOMÉ; KUBO, 2002; KUENZER; MORAES, 

                                                           
95 Por exemplo: frequentemente exige-se do candidato interessado em ingressar na pós-graduação a redação de 

um projeto científico; a redação de um texto como esse exige que o indivíduo seja minimamente capaz de revisar 

a literatura, de delimitar um problema de pesquisa e de planejar um método – comportamentos que caracterizam 

o fazer científico. Sendo o mestrado e o doutorado lócus da formação profissional do cientista, esses 

comportamentos não deveriam ser ensinados no âmbito desses cursos em vez de serem exigidos como requisitos 

para a seleção de um aluno? Selecionar alunos que não precisam ser ensinados, não é negar, no limite, que os 

PPG são ambientes educacionais?  
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2005). Sendo um contexto no qual se faz ciência, e se fazer e ensinar ciência são atividades 

concorrentes entre si (BOTOMÉ; KUBO, 2002), admitir alunos que não precisam ser 

ensinados possibiliza aos programas a centralização de suas ações na produção de 

conhecimento científico; ou, mais especificamente, na produção de produtos científicos (e.g., 

artigos). 

Considerando mais uma vez as informações apresentadas na Tabela 31, é relevante 

observar que os processos imitativos (i.e., duplicação do produto e imitação) também 

emergem, em relação à formação científica, como um importante processo de aprendizagem. 

Via ou com a contribuição desses processos, P03 aprendeu quatro comportamentos; P09, três 

comportamentos; P06 e P07 aprenderam dois comportamentos; e P04, P05 e P10, um 

comportamento. Entretanto, as limitações impostas pelos processos imitativos, ao aprendizado 

dos comportamentos que tipificam o fazer docente, também se estendem ao aprendizado dos 

comportamentos que caracterizam o fazer científico. Conforme discutido, por meio da 

duplicação do produto, o aluno pode aprender a produzir produtos similares ao modelo; mas, 

desde que as variáveis que controlaram o comportamento responsável por esse modelo são 

inacessíveis, ao duplicar o produto, esse aluno pode agir sob controle de variáveis que não são 

relevantes para a produção de conhecimento novo. Além disso, a depender de como a 

duplicação do produto é conduzida, ela pode resultar em plágio (FAPESP, 2014). Ou seja, 

apesar da possibilidade de esse processo ser, eventualmente, utilizado como estratégia de 

ensino (SKINNER, 1972), seu emprego na ausência de condições que permitam ao indivíduo 

identificar sob controle do que ele deve agir, pode favorecer a ocorrência de comportamentos 

tipificados como má conduta científica (FAPESP, 2014).  

De acordo com os dados, a formação científica a que os participantes tiveram acesso 

também favoreceu, por vezes, um tipo de especialização metodológica. Como observado, ao 

menos cinco informantes (i.e., P01, P03, P04, P06 e P08) aprenderam a responder perguntas 
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científicas exclusivamente por meio de determinadas estratégias metodológicas. Essa 

especialização não emerge, segundo os dados, de uma formação generalista inicial, em que os 

respondentes teriam aprendido diversas formas de responder problemas de pesquisa (CHASE; 

WYLIE, 1985) – a formação parece ter sido especializada desde o começo. Como 

característica formativa, essa especialização pode facilitar a sacralização de certas estratégias 

e modelos de investigação; e também indica que os participantes aprenderam mais a respeito 

de como fazer uma pesquisa e menos a respeito do que é e do que caracteriza o processo 

básico do conhecer científico (BOTOMÉ; KUBO, 2002).  

Se a caracterização do grau de aprendizagem dos participantes, em relação aos 

comportamentos que caracterizam o exercício do magistério superior, foi fundamental para 

avaliar a formação docente que eles receberam, esse esforço de análise se mostrou ainda mais 

importante na avaliação da formação científica dos entrevistados. Isso é dizer que os dados 

apresentados na Tabela 27 (i.e., as declarações de aprendizagem), na Tabela 30 (i.e., os 

contextos de aprendizagem) e na Tabela 31 (i.e., os processos de aprendizagem), caso 

considerados isoladamente, também podem gerar análises mais positivas e inacuradas a 

respeito da formação científica profissional a que os informantes foram expostos. Embora a 

avaliação dessa formação tenha gerado um número maior de declarações afirmativas de 

aprendizagem (ver Tabela 27), os dados coletados também permitiram questionar com mais 

frequência a correspondência entre essa declaração e aquilo que os participantes de fato 

aprenderam.  

Em linhas gerais, as informações obtidas na avaliação comportamental também 

sugerem aqui que ou o grau de aprendizagem dos informantes em relação aos 

comportamentos avaliados é baixo ou que os participantes não aprenderam aquilo que eles 

afirmam ter aprendido. Essa análise é novamente possível porque os respondentes ou não 

executaram o comportamento que declaram ter aprendido (e.g., P03: comportamentos de 
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definir objetivos científicos e de divulgar descobertas científicas para não cientistas; P05: 

comportamentos de delimitar objetivos científicos e de planejar o método de uma pesquisa), 

ou descrevem execuções que não se referem ao comportamento que está sendo avaliado (e.g., 

P03: comportamento de divulgar descobertas científicas para não cientistas), ou relatam uma 

execução, em certo grau, deficitária desse comportamento (P02 e P09: comportamento de 

delimitar objetivos científicos; P04 e P06: comportamento de planejar o método de uma 

pesquisa; P08: comportamento de revisar trabalhos de terceiros).  

Adicionalmente, como as “estratégias de ensino” utilizadas pelos PPG dos 

respondentes envolveram, repetidas vezes, a exposição dos alunos a contingências do fazer 

científico e a aprendizagem desse fazer se deu via contato direto com essas contingências, o 

tempo e a frequência de exposição a essas condições também se tornam variáveis relevantes. 

E, no caso, elas também são indicativas de que o grau de aprendizagem dos entrevistados em 

relação a determinados comportamentos pode ser baixo (e.g., em relação ao comportamento 

de definir objetivos científicos; ver P02, P03, P05, P06).  

Esses resultados, em conjunto, tornam oportuna a diferenciação entre aquilo que 

caracteriza a atuação de um cientista e de um pesquisador. De acordo com Volpato (2017), 

esses dois profissionais respondem perguntas e, para respondê-las, empregam o método 

científico; todavia, apenas o primeiro faz ciência. Para o autor, o fazer científico envolve, 

necessariamente, a produção de conhecimento novo e esse conhecimento se refere, sobretudo, 

à apresentação de análises ou descrições molares a respeito do fenômeno estudado. Ou seja, 

ainda que o cientista investigue recortes da realidade, ao discutir os resultados obtidos e com 

base “em análises lógicas e factuais”, ele busca propor ou fazer generalizações96 (VOLPATO, 

2017, p. 67) – e, ao fazê-lo, o cientista contribui com o corpus de conhecimento existente. São 

as análises molares, e não as moleculares, que contribuem para o avanço da ciência, e é o 

                                                           
96 Vale ressaltar que a generalização é uma proposição que parte dos resultados obtidos e avança em relação a 

eles, mas necessariamente se apoia e se ampara nesses resultados (VOLPATO, 2017). 
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cientista quem produz as primeiras; o pesquisador é, muitas vezes, o autor das últimas. O 

cientista se preocupa com o geral, o pesquisador se ocupa do particular; o primeiro, aprendeu 

mais a respeito do processo básico do conhecer que caracteriza a ciência, o segundo, aprendeu 

principalmente os “aspectos mais técnicos da reprodução de pesquisas” (BARATA, 2019, p. 

3)97.  

Com base nos resultados obtidos, é possível afirmar que a formação científica a que os 

participantes tiveram acesso facilitaram, em especial, a formação desses alunos como 

pesquisadores, e não como cientistas. O relato de P05 é, nesse caso, emblemático: a 

entrevistada não foi responsável por conceber ou planejar as investigações que desenvolveu 

ao longo do mestrado e doutorado; ela apenas as executou. Outrossim, a defesa de P04, a 

respeito da dispensabilidade da teoria no processo científico, também exemplifica esse 

aspecto. Com isso, os resultados dessa pesquisa somam evidências empíricas à análise de 

Barata (2019). Vale acrescentar que, para além da redução dos espaços voltados à capacitação 

de cientistas e a ausência de contingências de ensino do fazer científico, é possível que esse 

cenário seja uma decorrência da eleição da pós-graduação como lócus de produção de 

conhecimento (BOTOMÉ; KUBO, 2002). Em aparente contradição, ao centrar esforços na 

produção de ciência, os programas podem dificultar ou inviabilizar as aprendizagens que 

distinguem um cientista de um pesquisador (VOLPATO, 2017).  

Se as deficiências e os limites observados em relação à formação científica dos 

participantes podem comprometer a atuação futura desses alunos como cientistas, essas 

deficiências também podem prejudicar ou atrasar o avanço do conhecimento científico. Desde 

que o que caracteriza o fazer ciência é a produção de conhecimento novo, uma aprendizagem 

falha ou insuficiente, a respeito de como se produz esse conhecimento, pode facilitar a 

geração de saberes que não se caracterizaram, satisfatoriamente, como científicos. O Código 

                                                           
97 Ou ainda, se, como afirma Skinner (1953, 1957, 1974), os enunciados científicos são descrições verbais a 

respeito de como o mundo funciona, são os cientistas que propõem esses enunciados, não os pesquisadores. 
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de Boas Práticas Científicas da FAPESP (2014) estabelece, como princípio ético fundamental, 

que “todo cientista deve exercer sua profissão da maneira mais apropriada para que daí resulte 

a melhor contribuição para o avanço da ciência” (p. 9); todas as demais normas éticas sob 

controle das quais o cientista deve atuar devem ser deduzidas desse princípio. Decorre disso 

que qualquer ação, intencional ou por negligência, que transgrida esse princípio (i.e., que 

comprometa ou atrase o avanço da ciência) é uma infração ética e pode ser tipificada como 

má conduta científica (FAPESP, 2014). À luz dessas definições, é possível considerar a oferta 

de uma formação científica deficitária, no âmbito dos cursos stricto sensu, como má prática 

científica. 

Em resumo, os resultados obtidos com os 10 participantes, na avaliação 

comportamental dos comportamentos que caracterizam o fazer científico, contrariam análises 

mais positivas a respeito da qualidade e da abrangência da formação científica ofertada nos 

mestrados e doutorados (e.g., LIMA; COSTA, 2017; NASCIMENTO, 2018; PARDO et al., 

2004; PARDO; COLNAGO, 2011; SILVA; BARDAGI, 2015). Embora os participantes 

tenham, em geral, avaliado positivamente a capacitação que receberam, os dados indicam a 

existência de falhas e deficiências nessa formação. Entre os resultados, a indicação de que os 

participantes não foram expostos a contingências de ensino do fazer científico, mas foram, 

sobretudo, expostos a contingências do fazer científico é o mais relevante. Sem acesso às 

primeiras, os informantes aprenderam frequentemente a produzir ciência por meio dos 

processos de aprender fazendo, de tentativa-e-erro, de duplicação do produto, de descobrir 

sozinho. As regras e contingências de reforçamento diferencial com as quais os respondentes 

entraram em contato foram estabelecidas, principalmente, em relação ao produto do 

comportamento verbal desses alunos e, conforme os dados, foram muitas vezes inefetivas. Em 

conjunto, esses resultados também contradizem a literatura que sugere uma priorização da 

formação para a pesquisa nos PPG. É possível, inclusive, questionar análises que apresentam 
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a desatenção em relação à formação docente como uma decorrência da ênfase dada à 

formação científica: como pode sê-lo se a segunda também não é priorizada98?  

Como a criança do conto de Hans Christian Andersen, os dados obtidos neste estudo 

sugerem que o rei está nu. As falhas e deficiências observadas na formação docente e na 

formação científica dos participantes contrastam com o que se espera de instituições formais 

de ensino e de instituições que são classificadas, por sua agência reguladora, como modelos. 

Se os programas de pós-graduação dos entrevistados são de excelência, a formação recebida 

por esses alunos não se tipifica como excelente ou mesmo como satisfatória. O número de 

declarações afirmativas de aprendizagem, os contextos e os processos mediante os quais os 

participantes aprenderam os comportamentos de interesse e o grau de aprendizagem desses 

alunos em relação aos comportamentos avaliados evidenciam, reiteradamente, deficiências e 

limites formativos que são incompatíveis com uma formação que deveria ser de excelência ou 

com uma formação que deveria atuar, para os demais programas, como uma referência em 

qualidade.  

Assim, o rei também está nu porque a sistemática avaliativa da pós-graduação não 

parece ser capaz de avaliar, adequadamente, a formação ofertada nesses espaços; e tampouco 

parece ser capaz de avaliar se os programas estão cumpridos com seus objetivos formativos. 

Posto que a pós-graduação stricto sensu visa formar cientistas e professores de nível superior 

(ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005), a observação de falhas na formação científico-docente é 

indicativa de que os programas não estão cumprindo com sua função formativa. A atribuição 

de nota máxima a programas que não capacitam, satisfatoriamente, seus alunos para a ciência 

e para o magistério sinaliza, outrossim, que essa avaliação não está sob controle dos processos 

de ensino e aprendizagem que ocorrem nesses locais. 

                                                           
98 O cotejamento dos resultados obtidos com a avaliação da formação docente e da formação científica dos 

entrevistados sinaliza, por exemplo, que a diferença observada entre elas parece estar, principalmente, na 

frequência com que os respondentes foram diretamente expostos a contingências relativas a essas duas 

profissões. Assim sendo, a exposição mais frequente a contingências do fazer científico do que do fazer docente 

não parece ser suficiente para apoiar a análise de que os PPG enfatizam a formação científica. 
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Com isso, os dados desta investigação podem ser considerados indícios da 

inadequação ou da insuficiência de se avaliar a formação stricto sensu exclusivamente por 

meio de seus produtos e resultados (BRASIL, 2019; VERHINE; DANTAS, 2009). A ênfase 

sobre esses foi, de fato, precocemente identificada como uma deficiência do atual modelo de 

avaliação dos PPG (SPAGNOLO; CALHAU, 2002). Como discutido, os especialistas 

estrangeiros, que examinaram essa sistemática logo após sua introdução (i.e., após a avaliação 

trienal de 2001), consideraram a obliteração dos processos formativos entre os critérios 

avaliados como uma falha importante do novo modelo (SPAGNOLO; CALHAU, 2002). Uma 

vez que ela não foi corrigida ou amenizada até o momento, essa falha ainda é observada na 

atualidade (BARATA, 2019). A redução dos espaços formativos e a ausência de 

contingências de ensino do fazer docente e do fazer científico podem ser, inclusive, uma 

indicação de que os PPG dos informantes se conformaram aos critérios contemplados nesse 

sistema (SGUISSARDI, 2006). Desde que a avaliação oblitera os processos de ensino e 

aprendizagem, os PPG dos entrevistados também os relegam (NASCIMENTO, 2010).  

Essa interpretação exige, todavia, um contraponto. Se a conformação dos programas a 

tais critérios pode ajudar a elucidar a falta de contingências de ensino nos mestrados e 

doutorados, é preciso questionar se, caso os critérios fossem outros, os programas seriam 

capazes de arranjar e de estabelecer essas contingências. Como já citado, existem análises que 

sugerem que os programas secundarizam a formação docente porque não sabem como ensinar 

seus alunos a produzir aprendizagens de nível superior (BASTOS et al., 2011; FISCHER, 

2006). Cenário que é agravado pela inexistência de uma regulamentação que determine e 

oriente como a capacitação para o magistério superior deve ocorrer (LOURENÇO; LIMA; 

NARCISO, 2016). A formação profissional do cientista talvez enfrente dificuldades 

semelhantes. Skinner, em 1956, alertou que seria “ousado dizer que nós sabemos como treinar 

um indivíduo para ser cientista” (p. 221) – passadas mais de seis décadas, talvez ainda o seja.  
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Mahoney (1979), ao avaliar as razões pelas quais o campo psicológico tem “devotado 

tão pouca atenção a psicologia do cientista”, afirma que, aparentemente, “presumimos que já 

sabemos como os cientistas se comportam” (p. 350). No entanto, nas diferentes áreas, as 

descrições a respeito do processo científico frequentemente se restringem a uma especificação 

de “como os cientistas deveriam se comportar” (MAHONEY, 1979, p. 350, grifo do autor) e 

negligenciam a descrição de como, de fato, os cientistas se comportam ou de como o 

conhecimento científico é realmente produzido. Com isso, elementos importantes do processo 

científico podem até este momento ser desconhecidos e, o sendo, como seria possível 

assegurar o ensino e a aprendizagem dos comportamentos que tipificam esse processo? A 

formação científica é ainda órfã de uma regulamentação que especifique como ela deve 

ocorrer. O parecer nº 977/1965 do CFE, por exemplo, embora descreva como deve se 

estruturar os cursos stricto sensu, não pormenoriza como formar cientistas (ou professores de 

nível superior). Em última instância, à parte as características da sistemática de avaliação da 

pós-graduação, os programas talvez releguem o ensino porque não sabem exatamente como 

ensinar, seja o fazer docente seja o fazer científico.  

Em todo caso, é importante lembrar que a ênfase da avaliação dos programas sobre os 

produtos da formação stricto sensu se traduziu, ao longo das duas últimas décadas, em uma 

ênfase sobre os produtos científicos (BARATA, 2019; HORTA, MORAES, 2005; 

KUENZER; MORAES, 2005; MAURENTE; BAUM; KROEFF, 2020; NASCIMENTO, 

2010). Como reportado, a formação docente e seus produtos não constituem elementos em 

relação aos quais os programas são avaliados e a formação científica, ao ser inserida entre os 

critérios de avaliação, é analisada indiretamente por meio do que se considera produto dessa 

formação (e.g., artigos, livros, capítulos de livros, patentes, entre outros) (BARATA, 2019). 

Entre os seus potenciais produtos, os artigos têm especial relevância e, no caso dos programas 

notas 6 e 7, os artigos publicados em periódicos internacionais são frequentemente destacados 
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(BRASIL, 2016a, 2016d; HORTA, MORAES, 2005). Ao priorizá-los, a avaliação dos 

programas assume que os artigos e demais produtos científicos são evidências de que o fazer 

científico foi ensinado e aprendido (SPAGNOLO; CALHAU, 2002). Ou seja, assume-se, por 

exemplo, que a atuação do aluno como autor ou coautor de um artigo é uma indicação de que 

ele aprendeu a produzir conhecimento novo. Os dados obtidos neste estudo contradizem, no 

entanto, essa assunção: para redigir e publicar artigos, não é preciso saber fazer ou saber fazer 

bem as demais etapas que constituem e caracterizam o processo científico.  

Inclusivamente, o estabelecimento de regras e de contingências de reforçamento 

diferencial, sobretudo em relação ao produto verbal dos participantes, pode indicar uma 

conformação da rotina dos PPG dos respondentes a esses critérios. Como a formação stricto 

sensu é tipicamente avaliada por meio dos produtos científicos, ao privilegiar aprendizagens 

relativas à escrita profissional, os programas terminariam por “dar à CAPES o que ela quer” 

(SPAGNOLO; CALHAU, 2002, p. 14). Em última análise, os resultados obtidos sinalizam 

que a formação recebida pelos informantes priorizou especialmente o desenvolvimento de 

comportamentos relacionados à produção de produtos científicos – proposição que vai ao 

encontro daquelas apresentadas por Maurente, Baum e Kroeff (2020) e Sguissardi e Silva 

Júnior (2009). Sendo esse o caso, uma nova contradição pode ser observada: as contingências 

disponíveis nos cursos stricto sensu estariam, no limite, contribuindo para anular a 

equivalência entre a produção de produtos científicos e a produção de conhecimento científico 

novo.  

Em síntese, se a avaliação dos programas de pós-graduação centra-se no exame de 

produtos (BRASIL, 2019; NASCIMENTO, 2010; VERHINE; DANTAS, 2009) e se por meio 

desses critérios os PPG dos participantes foram considerados de excelência, os resultados 

deste estudo sugerem que pode não haver um espelhamento ponto a ponto entre o que se 

considera produto da formação stricto sensu e essa própria formação. Ou seja, ser excelente 
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na produção de produtos e resultados pode não significar ser, necessariamente, excelente no 

planejamento e na condução de processos formativos. Em decorrência, a mera avaliação dos 

primeiros pode gerar análises imprecisas a respeito da qualidade e da abrangência da 

formação que é disponibilizada nos mestrados e doutorados. O rei está nu. E, por estar, talvez 

seja oportuno refazer questões como: quais são os objetivos da pós-graduação stricto sensu? 

Quais são os objetivos da avaliação dos programas de pós-graduação? O que define qualidade 

e o que deve definir qualidade no âmbito dos mestrados e doutorados? 

Vale iterar que uma capacitação deficiente de professores universitários e de cientistas 

é especialmente danosa porque esses profissionais são multiplicadores. A atuação dos 

primeiros envolve a formação de outros profissionais e a dos últimos envolve a produção e a 

difusão de conhecimento novo (BOTOMÉ; KUBO, 2002). Uma capacitação deficiente de 

multiplicadores pode facilitar ou favorecer a multiplicação daquilo que não é relevante para 

ciência e para a sociedade. Em relação aos cientistas, essas deficiências podem tanto atrasar o 

avanço do conhecimento científico quanto ameaçar a própria sobrevivência da cultura 

científica.  

Como visto, não bastassem essas limitações da formação stricto sensu, a pós-

graduação está inserida em um cenário político e econômico que também desafia o futuro 

dessa modalidade de ensino e da ciência nacional. A grave crise orçamentária da ciência 

brasileira (IPEA, 2021; QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020; TOLLEFSON, 2019) e o 

crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas (DUARTE; CÉSAR, 2020; HOLTON, 

1993; HOTEZ, 2020; PENAFORTE, 2021) incidem negativamente sobre a formação 

científico-docente e, para os participantes, se incompatibilizam com o próprio exercício 

profissional do fazer ciência. Frente a esse cenário, para alguns entrevistados, a alternativa é 

desistir: seja da carreira científica no país seja da carreira científica. Conquanto os limites da 

formação disponibilizada pelos PPG exijam atenção e o desenvolvimento de estratégias para 
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enfrentá-los, a restrição orçamentária na área de C&T e a expansão do negacionismo e da 

anticiência demandam especial atenção da comunidade científica e do estado brasileiro.  

A intensificação do êxodo de cientistas (ANGELO, 2019; BOLZANI, 2022), a 

diminuição do número de titulados mestres e doutores e o decréscimo do número de 

ingressantes em cursos stricto sensu (PALHARES, 2022) são fenômenos que decorrem do 

atual cenário político-econômico e que resultam em uma redução do quantitativo de cientistas 

disponíveis e atuantes no Brasil. Se a capacidade científica e tecnológica de um país é dada 

pelo número de titulados doutores em território nacional (BRASIL, 2010a), os fenômenos 

citados sinalizam que o desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro pode estar 

iniciando uma fase de retração e talvez de retrocesso (QUINTANS-JÚNIOR et al., 2020). 

Para aprender e para fazer ciência é preciso que determinadas condições estejam presentes e é 

preciso assegurar a disponibilidade e a manutenção dessas condições. Se a comunidade 

científica deve lutar por elas, o estado é o responsável por garanti-las. Sem essas condições 

(institucionais, financeiras e psicológicas) “[você] acaba matando o processo científico na 

sua origem, né, que são as pessoas” (P06). E, sem pessoas, não há ciência – assim como não 

há a possibilidade de revisar e aperfeiçoar os processos de ensino e aprendizagem do fazer 

científico99. 

 

                                                           
99 Por fim, é importante destacar que essas condições políticas, econômicas e formativas também produzem, 

colateralmente, sofrimento. Nos mestrados e doutorados, os alunos são expostos a exigências de alto 

desempenho na ausência de condições que favoreçam a apresentação do desempenho esperado: exige-se dos 

alunos a execução de comportamentos que não lhes foram ensinados durante esses cursos (i.e., os 

comportamentos que caracterizam o fazer docente e científico). A combinação desses fatores (exigências de alto 

desempenho e ausência de contingências de ensino) pode, inclusive, ajudar a elucidar as razões pelas quais a 

incidência de problemas comportamentais entre pós-graduandos é alta. Segundo Evans et al. (2018), mestrandos 

e doutorandos têm “seis vezes mais chances de experimentar depressão e ansiedade em comparação com a 

população em geral” (p. 282), o que evidencia, conforme os autores, a existência de uma crise de saúde mental 

nesse nível de ensino. Sob uma perspectiva comportamentalista, os problemas psicológicos podem ser 

interpretados como produtos colaterais das contingências responsáveis pelo comportamento (SKINNER, 1974); 

e as contingências que colateralmente produzem os problemas psicológicos observados em pós-graduandos 

podem estar relacionadas a essas características formativas da pós-graduação. Não bastasse isso, no Brasil 

contemporâneo, os pós-graduandos também estão em contato com estímulos pré-aversivos que sinalizam que os 

estímulos reforçadores associados ao fazer científico e ao fazer docente estão indisponíveis – o que exacerba ou 

pode exacerbar o sofrimento desses alunos. Afinal, mestrandos e doutorandos brasileiros estariam aprendendo 

“na porrada” profissões que eles não têm perspectiva de exercer. O relato de P10 é, nesse caso, emblemático. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando que, desde a sua instituição formal nos anos de 1960, a pós-graduação 

stricto sensu visa formar cientistas e professores de nível superior, esta pesquisa objetivou 

avaliar a formação científico-docente de alunos de programas de excelência. Para isso, 10 

doutorandos foram submetidos a uma avaliação comportamental dos comportamentos que 

caracterizam o fazer docente e o fazer científico. Os dados, coletados por meio de entrevistas, 

sugerem que os informantes não foram ensinados a ensinar e a produzir ciência, mas foram 

reiteradamente expostos a situações nas quais tiveram que exercer o magistério e o fazer 

científico. Com isso, é possível dizer que a principal “estratégia de ensino” empregada pelos 

PPG dos participantes foi expor esses alunos a contingências do fazer docente e do fazer 

científico. Como uma decorrência desse cenário, foram identificadas numerosas falhas e 

deficiências em relação à formação recebida pelos participantes. Em outras palavras, 

considerando que o objetivo central dos mestrados e doutorados é formar cientistas e 

professores de nível superior, os participantes deste estudo não aprenderam, satisfatoriamente, 

os comportamentos profissionais que caracterizam essas duas profissões. Sendo alunos de 

programas de excelência, a formação recebida pelos entrevistados não foi excelente.  

Os resultados desta pesquisa sugerem, com isso, que o sistema de avaliação da pós-

graduação não é capaz de avaliar, devidamente, a qualidade da formação ofertada nos cursos 

stricto sensu e também não é capaz de determinar se os objetivos formativos dessa 

modalidade de ensino estão sendo cumpridos. Essa incapacidade pode estar, como observado, 

vinculada aos critérios avaliativos desse sistema. Tendo em vista o impacto que os resultados 

da avaliação da pós-graduação têm sobre os programas, ao priorizar a avaliação de produtos, 

esse sistema induz os PPG a priorizar a produção de produtos e a secundarizar os processos 

de ensino e aprendizagem (NASCIMENTO, 2010; SGUISSARDI, 2006; SPAGNOLO; 

CALHAU, 2002).  
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Apesar do número restrito de participantes, o cotejamento das informações obtidas 

com cada entrevistado sugere a existência de padrões formativos, que se repetem a despeito 

do PPG, área e IES nos quais o aluno está inserido – o que pode ser uma indicação da 

generalidade dos resultados para além da amostra estudada. Como discutido, o 

confrangimento da estrutura curricular dos mestrados e doutorados (BARATA, 2019; 

MEDEIROS; LETA, 2020), a desprofissionalização da orientação acadêmica (NÓBREGA, 

2018), a circunscrição da formação docente aos estágios supervisionados em docência 

(LIMA; COSTA, 2017; SILVA; BARDAGI, 2015), as características da sistemática de 

avaliação da pós-graduação e a conformação dos programas a elas (SGUISSARDI, 2006; 

SPAGNOLO; CALHAU, 2002), são elementos que ajudam a elucidar os resultados desta 

pesquisa e são elementos também ubíquos na pós-graduação brasileira. Sendo uma 

decorrência desses elementos, esses padrões formativos podem vir a ser identificados com 

outros alunos e com alunos de outros programas (incluindo programas não considerados de 

excelência, i.e., programas nota 3, 4 ou 5). 

Informações a respeito de variáveis exógenas aos PPG e que estão associadas ao 

contexto político-econômico do país também foram contempladas neste trabalho. Quanto à 

relação orientador-orientando, embora os participantes tenham avaliado positivamente a 

relação com seus respectivos orientadores, a maioria identificou falhas nessa relação. Essas 

falhas, em geral, podem ser consideradas produtos da desprofissionalização da orientação 

acadêmica (i.e., ausência de formação específica para atuar como orientador e inexistência de 

uma conceituação dessa atividade) e da intensificação do trabalho docente nas IES. Os dados 

coletados indicam ainda que o retrocesso orçamentário na área de C&T e o crescimento de 

práticas negacionistas e anticientíficas também incidem e afetam a formação científico-

docente dos respondentes e suas perspectivas para o futuro: para os entrevistados, essas 

condições se incompatibilizam com a própria atuação profissional do cientista em território 
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nacional. Em conjunto, os resultados desta pesquisa sugerem que fatores endógenos e 

exógenos aos programas desafiam e ameaçam o futuro da ciência nacional e da pós-

graduação100.  

Concernente às contribuições deste estudo, é preciso reiterar que seus resultados 

corroboram pesquisas que sugerem que a formação docente ofertada na pós-graduação é 

insuficiente e precária (e.g., FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; LIMA; COSTA, 2017; 

NAVARRO et al., 2021; SOARES; CUNHA, 2010). Para além de somar evidências 

empíricas, no entanto, este estudo avança em relação aos anteriores ao especificar em que 

termos essa capacitação é falha. Ao identificar os comportamentos que caracterizam o fazer 

docente e avaliar se, como e em que medida esses comportamentos foram aprendidos, esta 

pesquisa oferece um retrato mais detalhado da formação docente e de suas deficiências.  

Quanto à formação científica, este trabalho contribui com a literatura ao indicar que 

falhas e déficits, semelhantes ou equivalentes aos observados em relação à formação docente, 

são também identificadas em relação à formação profissional do cientista. Os dados coletados 

– vale lembrar – permitiram não apenas a identificação, mas também a caracterização dessas 

falhas (e.g., o grau de aprendizagem dos participantes em relação aos comportamentos que 

tipificam o fazer ciência é baixo). Por seu teor, esses resultados antagonizam as conclusões 

mais otimistas a respeito dessa formação (NASCIMENTO, 2018; PARDO et al., 2004; 

PARDO; COLNAGO, 2011) e contrariam análises que sugerem que a formação científica é 

priorizada nos cursos stricto sensu (e.g., CUNHA, 2014; FERRAZ; MOTA; LOPES, 2020; 

FISCHER, 2006; LIMA; COSTA, 2017). Por outro lado, tais resultados corroboram 

proposições a respeito dos efeitos negativos do atual modelo de avaliação dos PPG sobre a 

formação científica (MAURENTE; BAUM; KROEFF, 2020; SGUISSARDI, 2006; 

                                                           
100 Referente aos fatores exógenos que desafiam o futuro da pós-graduação brasileira, é preciso acrescentar e 

repetir que a elaboração de VII PNPG ainda não está em curso (MARQUES, 2021; TOMANARI, 2021) e que a 

Avaliação Quadrienal de 2021, após ser paralisada por ordem judicial, foi retomada em dezembro de 2021, mas 

a divulgação dos seus resultados permanece suspensa e sub judice (BRASIL, 2021b). 
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SGUISSARDI; SILVA JÚNIOR, 2009; VOSGERAU; ORLANDO; MEYER, 2017); e 

também avança em relação a elas, ao ampliar a descrição de como essa influência se dá. Esta 

pesquisa expõe ainda a relevância de se contemplar os processos formativos na avaliação da 

formação stricto sensu e os riscos de essa avaliação centrar-se exclusivamente em produtos; 

ao fazê-lo, este trabalho também ilustra a aplicabilidade do instrumental comportamentalista 

para a avaliação da capacitação ofertada em mestrados e doutorados. 

Cabe sublinhar que, colateralmente, ao se opor a trabalhos anteriores, esta investigação 

enfatiza a importância de se tomar a formação científica como objeto de estudo com maior 

assiduidade. Como demonstraram as reiteradas consultas à literatura, a capacitação para a 

ciência, suas características, alcance e limites parecem, em geral, receber menos atenção e 

destaque do que a capacitação para o magistério superior – e, como consequência, os 

potenciais e eventuais déficits da primeira são menos conhecidos101. 

Em todo caso, à parte suas contribuições, é preciso destacar algumas características 

deste estudo que impõem limites às análises feitas; o número restrito de participantes e o uso 

do relato verbal como dado básico de análise são algumas dessas características. Além disso, 

considerando que as habilidades sociais também tipificam o exercício do magistério superior 

e o próprio fazer científico102, a não avaliação desses comportamentos pode ser considerada 

outra relevante limitação deste trabalho. Sendo limitações, essas características também 

indicam caminhos para investigações futuras que, pautando-se em estratégias metodológicas 

distintas, podem avançar as discussões aqui iniciadas.  

                                                           
101 Se a formação docente é secundarizada no âmbito dos cursos stricto sensu, a formação científica é 

secundarizada como objeto de estudo. Na literatura, há numerosas informações diagnósticas sobre como a 

formação docente se dá nos mestrados e doutorados, assim como há propostas para a amenizar as falhas 

identificadas – o mesmo não se observa em relação à formação científica. 
102 Desde que a ciência é um empreendimento coletivo, as habilidades sociais são frequentemente requeridas no 

exercício dessa profissão (GUAZI; LAURENTI; CÓRDOVA, 2021; MAHONEY, 2003). Elas são 

particularmente demandadas, por exemplo, no processo de revisão por pares. Considerando o impacto negativo 

que pareceres rudes ou não profissionais podem ter sobre carreira de um cientista (MAVROGENIS; QUAILE; 

SCARLAT, 2020; SILBIGER; STUBLER, 2019), a capacitação para atuar como revisor deve envolver, 

necessariamente, o desenvolvimento de comportamentos socialmente habilidosos no repertório do aluno (e.g., as 

habilidades de comunicação e de assertividade). Ou seja, a formação científica também deve incluir o ensino de 

habilidades sociais. 



400 

 

Em vista dos resultados obtidos, é ainda recomendável que os estudos posteriores 

busquem por alternativas para caracterizar o grau de aprendizagem de mestrandos e 

doutorandos em relação aos comportamentos que tipificam o fazer docente e o fazer 

científico. Apesar de as análises realizadas neste estudo terem permitido essa caracterização, 

parece importante buscar alternativas que ofereçam um diagnóstico mais detalhado (e talvez 

mensurável) do alcance das aprendizagens que ocorrem no âmbito dos cursos stricto sensu. 

Especial atenção também deve ser dada à orientação acadêmica. Sendo uma atividade de 

ensino particular (MASSI; GIORDAN, 2017), não parece suficiente avaliar as aprendizagens 

em relação a essa atividade apenas por meio das questões realizadas neste trabalho (ver 

Apêndice A). Talvez o mais adequado seja fazer uma caracterização comportamental da 

orientação acadêmica e então avaliar se, os comportamentos que a tipificam, foram 

aprendidos. Outrossim, é necessário incluir variáveis relacionadas a gênero, raça e classe 

social, as quais potencialmente influenciam o ensino e aprendizagem nos mestrados e 

doutorados.  

Para concluir, um último destaque. Pode parecer muito exigir dos programas o arranjo 

de contingências de ensino que favoreçam o aprendizado do fazer docente e do fazer 

científico (incluindo habilidades sociais, comportamentos administrativos e outros). Todavia, 

como assevera Botomé (1999), se os programas stricto sensu têm por objetivo capacitar 

profissionalmente professores de nível superior e cientistas e se os comportamentos citados 

são os comportamentos requeridos no exercício dessas duas profissões, o ensino desses 

comportamentos constitui responsabilidade desses programas. As análises aqui desenvolvidas 

são derivações do que se assume como objetivos da pós-graduação desde o parecer nº 

977/1965 do CFE (ALMEIDA JÚNIOR et al., 2005). Caso essas exigências de ensino sejam 

realmente excessivas, não se trata de rever as exigências, mas sim os objetivos das quais elas 

são derivadas.  
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8. APÊNDICES 

 

8.1 APÊNDICE A: ROTEIRO DE PERGUNTAS  
 

Nome: __________________________________________________     Idade: _____ 

Semestre do curso de doutorado: _____   

Cursou mestrado? (  ) sim (  ) não                    Foi no mesmo programa? (  ) sim (  ) não 

 

Bloco I: Formação docente 

1. Durante o mestrado e/ou doutorado você já participou de atividades (palestras, simpósios, 

cursos de curta duração), promovidas pelo programa de pós-graduação, que tinham como 

temática central o ensino em cursos de graduação? De quais atividades sobre formação 

docente você já participou? Eram atividades obrigatórias ou optativas? O que você aprendeu 

com essas atividades? 

 

2. Durante o mestrado e/ou doutorado você fez disciplinas que tinham como temática central 

o ensino em cursos de graduação? Quais disciplinas sobre docência no ensino superior você já 

fez? Eram disciplinas obrigatórias ou optativas? O que você aprendeu com essas disciplinas? 

 

3. Você fez estágio em docência? O que te motivou a fazer estágio em docência? Explorar 

experiência (baseado no conjunto de questões nº 5). 

 

4. Você já atuou ou atua como docente de ensino superior? Essa experiência como docente 

está vinculada a atividades ou exigências do curso de doutorado? Explorar experiência 

(baseado no conjunto de questões nº 5). 

 

5. Com relação à experiência docente: 

5.1 Você já planejou e ministrou uma disciplina inteira? 

5.2 Como você planejou a disciplina? Como você planejou as aulas de cada semana? Como 

você planejou as avaliações dos alunos? Seja tão descritivo quanto possível – descreva passo 

a passo aquilo que você fez. 

5.3 Como você se prepara para as aulas? Como é uma aula sua? 

5.4 Você teve orientação ou supervisão durante o planejamento da disciplina? E durante as 

aulas? 

5.5 Quais foram as dificuldades que você encontrou durante o preparo da disciplina? Quais 

foram as dificuldades que você encontrou em sala de aula? Houve aspectos positivos? Quais? 

5.6 Quais foram as dificuldades que você encontrou durante o preparo da disciplina? Quais 

foram as dificuldades que você encontrou em sala de aula? Houve aspectos positivos? Quais? 

Em caso de o participante não ter planejado ou ministrado uma disciplina inteira: 

 

5.7 Você já planejou e ministrou uma aula? 

5.8 Como você planejou a aula? Seja tão descritivo quanto possível – descreva passo a passo 

aquilo que você fez. Como foi sua aula? 

5.9 Você teve orientação ou supervisão durante o planejamento da aula? E durante a aula? 

5.10 Quais foram as dificuldades que você encontrou durante o preparo da aula? Quais foram 

as dificuldades que você encontrou em sala de aula? Houve aspectos positivos? Quais? 
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6. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a identificar e selecionar os objetivos 

gerais e específicos de uma disciplina que está sob sua responsabilidade?  

6.1 Onde você aprendeu a identificar e selecionar os objetivos de uma disciplina? Por 

exemplo: com orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

 

7. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a planejar metodologias de ensino que 

possibilitem que seus alunos aprendam aquilo que eles precisam aprender durante a 

disciplina?  

7.1 Em que contexto você aprendeu planejar essas condições de ensino? Por exemplo: com 

orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

 

8. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a colocar em prática as estratégias de 

ensino planejadas para a disciplina? 

8.1 Em que contexto você aprendeu a colocar em prática as estratégias de ensino planejadas? 

Por exemplo: com orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

 

9. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a avaliar as suas estratégias de ensino, 

de modo a identificar se os alunos estão aprendendo?  

9.1 Em que contexto você aprendeu a avaliar suas estratégias de ensino? Por exemplo: com 

orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

 

10. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a corrigir eventuais falhas que você 

tenha identificado nas suas estratégias de ensino? 

10.1 Em que contexto você aprendeu a corrigir suas estratégias de ensino? Por exemplo: com 

orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

 

11. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a orientar alunos? 

11.1 Em que contexto você aprendeu a orientar alunos? Por exemplo: com orientador, durante 

uma disciplina, ou palestra... 

11.2 Você já orientou alunos? O que você fez como orientador? Você pode me descrever 

como foi a sua última reunião de orientação (na qual atuou como orientador)? Quais 

dificuldades você encontrou? 

 

Bloco II: Formação científica 

1. Você fez disciplinas ou participou de atividades, promovidas pelo programa de pós-

graduação, que tinham como temática central o fazer científico (planejamento, execução e 

divulgação de pesquisas científicas)? 

1.1 De quais atividades (palestras, simpósios, cursos de curta duração...) sobre o fazer 

científico você já participou? Eram atividades obrigatórias ou optativas? O que você 

aprendeu? 

1.2 Quais disciplinas sobre o fazer científico você já fez? Eram disciplinas obrigatórias ou 

optativas? O que você aprendeu? 

 

2. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a delimitar um problema de pesquisa, o 

objetivo de uma pesquisa?  

2.1 Em que contexto você aprendeu a delimitar um problema de pesquisa? Por exemplo: com 

orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

2.2 Você já delimitou problemas de pesquisas outros para além daqueles executados na 

pesquisa do mestrado e previsto para o doutorado? Em caso afirmativo: em que situação isso 

ocorreu?  
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2.3 Você pode me descrever como você chegou ao objetivo de pesquisa do seu projeto de 

doutorado?  

 

3. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a fazer revisão bibliográfica a respeito 

do tema de pesquisa selecionado?  

3.1 Em que contexto você aprendeu a fazer revisão bibliográfica a respeito de um problema 

de pesquisa? Por exemplo: com orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

3.2 Você já fez revisão bibliográfica de pesquisas outras para além daquelas executadas na 

pesquisa do mestrado e prevista para o doutorado? Em caso afirmativo: em que situação isso 

ocorreu? 

3.3 Você pode me descrever como você fez a revisão sobre o tema de pesquisa do seu projeto 

do doutorado? Quais dificuldades você encontrou? 

 

4. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a planejar o método de uma pesquisa, 

que seja capaz de responder adequadamente ao objetivo da pesquisa? Por método, entenda, 

basicamente, a descrição de materiais, instrumentos, participantes ou sujeitos, coleta e análise 

de dados. 

4.1 Em que contexto você aprendeu a planejar o método de uma pesquisa? Por exemplo: com 

orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

4.2 Durante o mestrado e/ou doutorado você planejou o método de outras pesquisas para além 

daquela descrita na dissertação ou prevista para a tese? Em caso afirmativo: em que situação 

isso ocorreu?  

4.3 Você pode me descrever como foi a construção do método do projeto de pesquisa do seu 

doutorado? Quais dificuldades você encontrou? 

 

5. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a executar o método de uma pesquisa 

científica conforme o previamente planejado em protocolo ou em projeto? 

5.1 Em que contexto você aprendeu a executar o método de uma pesquisa? Por exemplo: com 

orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

5.2 Durante o mestrado e/ou doutorado você participou da execução ou executou o método de 

outras pesquisas para além daquela descrita na dissertação ou prevista para a tese? Em caso 

afirmativo: em que situação isso ocorreu? 

5.3 Você pode me descrever como foi (ou está sendo) a execução do método de pesquisa do 

seu doutorado? Quais dificuldades você encontrou (ou está encontrando)? 

 

6. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a fazer relatório e/ou relato de pesquisas 

que você executou? 

6.1 Em que contexto você aprendeu a relatar a pesquisa executada? Por exemplo: com 

orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

6.2 Você já descreveu pesquisas outras para além daquela descrita na dissertação de mestrado 

e prevista para a tese de doutorado? Em caso afirmativo: em que situação isso ocorreu? 

6.3 Quando você vai descrever uma pesquisa realizada, como você organiza, por exemplo, a 

descrição do método? Qual a preocupação ou os cuidados que você toma na hora de descrever 

o método? E os resultados? Qual a preocupação ou os cuidados que você toma na hora de 

descrever os resultados? 

 

7. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a comunicar suas descobertas científicas 

para pessoas de outras áreas ou para pessoas de fora da academia? 

7.1 Em que contexto você aprendeu a comunicar suas descobertas científicas para diferentes 

públicos? Por exemplo: com orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 
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7.2 Você pode me descrever uma situação na qual você comunicou suas descobertas 

científicas para pessoas externas ao ambiente acadêmico-científico? 

 

8. Durante o mestrado e/ou doutorado você já participou de atividades ou fez disciplinas que 

tinham como temática central a escrita científica ou que ensinavam como escrever 

cientificamente?  

8.1 De quais atividades institucionais (palestras, simpósios, cursos de curta duração...) sobre a 

escrita científica você já participou? Eram atividades obrigatórias ou optativas? 

8.2 Quais disciplinas sobre escrita científica você já fez? Eram disciplinas obrigatórias ou 

optativas? O que você aprendeu? 

8.3 Como é escrever para você? 

 

9. Durante o mestrado e/ou doutorado você aprendeu a dar parecer a respeito de trabalhos 

científicos de terceiros (manuscritos, resumos de congresso, projetos de pesquisa...)?  

9.1 Em que contexto você aprendeu a avaliar o trabalho científico de terceiros? Por exemplo: 

com orientador, durante uma disciplina, ou palestra... 

9.2 Ao receber, por exemplo, um resumo de evento científico ou um manuscrito para emitir 

parecer, como você avalia o trabalho recebido? Seja tão descritivo quanto possível. 

 

Bloco III: Questões gerais 

1. Na sua opinião, as características atuais do contexto científico brasileiro, que envolvem 

cortes orçamentários e cancelamento de editais e bolsas, afetam sua formação científica? Em 

caso afirmativo, como afeta? 

 

2. Na sua opinião, considerando agora o cenário científico nacional e internacional, o 

crescimento de práticas negacionistas e anticientíficas (a exemplo dos movimentos antivacina 

e terraplanista) afeta sua formação científica e acadêmica? Em caso afirmativo, como afeta?  

 

3. Quais são suas perspectivas para o futuro?  

 

4. Como é a sua relação com o orientador? Como essa relação afeta sua formação científica e 

docente? 

 

5. Você deseja comentar ou falar a respeito de mais alguma coisa? 
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8.2 APÊNDICE B: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Gostaríamos de convidá-la(o) a participar, como voluntária(o), da pesquisa 

intitulada “O rei está nu: formação científico-docente em programas de pós-graduação de 

excelência”. O objetivo da pesquisa consiste em identificar alguns aspectos psicológicos e 

contextuais relacionados à formação científica e docente de doutorandos matriculados em 

programas de pós-graduação stricto sensu do estado de São Paulo. Para isto a sua 

participação é muito importante, e ela se daria da seguinte forma: por meio de uma 

entrevista semiestruturada, faríamos perguntas relacionadas à sua rotina como aluna(o) de 

doutorado, solicitando algumas informações sobre a formação docente e a formação científica 

que você está recebendo no contexto da pós-graduação. Para participar deste estudo você não 

terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar disso, caso sejam 

identificados e comprovados danos provenientes desta pesquisa, você tem assegurado o 

direito à indenização. Por razões estritamente metodológicas, caso você autorize, a entrevista 

será gravada de modo a facilitar o registro e a posterior análise das informações obtidas. 

Informamos que poderá ocorrer, durante a entrevista, algum desconforto pelo fato de as 

perguntas poderem, eventualmente, despertar alguma lembrança ou emoção desagradável. 

Caso isso aconteça, a entrevista poderá mudar de direcionamento, bem como poderá ser 

interrompida. Vale mencionar também que você pode se recusar a responder a qualquer 

pergunta que venha a lhe causar algum incômodo. Gostaríamos de esclarecer que sua 

participação é totalmente voluntária, podendo você: recusar-se a participar, ou mesmo 

desistir a qualquer momento sem que isto acarrete qualquer ônus ou prejuízo à sua 

pessoa. Informamos ainda que as informações serão utilizadas somente para os fins 

desta pesquisa, e serão tratadas com o mais absoluto sigilo e confidencialidade, de modo 

a preservar a sua identidade. Os registros gravados serão, ao fim da pesquisa, apagados e 

descartados.  Os benefícios esperados são, em última instância, reunir informações sobre 
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a formação científico-docente em cursos de mestrado e doutorado acadêmicos, de modo 

que isso venha a se reverter, em médio e longo prazo, em melhorias das condições de 

ensino presentes na pós-graduação stricto sensu. A presente pesquisa não trará 

benefícios diretos aos seus participantes. Caso você tenha mais dúvidas ou necessite de 

maiores esclarecimentos, pode nos contatar nos endereços abaixo ou procurar o Comitê 

de Ética em Pesquisa da UNESP – Campus de Bauru, cujo endereço consta deste 

documento.                                           

 

 

Eu, ……………………………………………….. declaro que fui devidamente 

esclarecida(o) e concordo em participar VOLUNTARIAMENTE da pesquisa conduzida 

pela doutoranda Taísa Scarpin Guazi. 

 

 

_________________________________________ Data: _______________ 

Assinatura  

 

 

Eu, Taísa Scarpin Guazi, declaro que forneci todas as informações referentes ao projeto 

de pesquisa supra nominado. 

 

________________________________________ Data: ________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

Qualquer dúvida com relação à pesquisa poderá ser esclarecida com os pesquisadores, 

conforme contato abaixo: 

Pesquisadora responsável 

Nome: Taisa Scarpin Guazi   

E-mail: taisa_guazi@hotmail.com   Cel: (14) 98145-6185 

 

 

mailto:taisa_guazi@hotmail.com
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Orientador da pesquisa 

Nome: Kester Carrara 

Endereço: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquista Filho (UNESP), Campus 

de Bauru. Av. Eng. Luiz Edmundo C. Coube, s/n, 17033360 – Bauru, SP – Brasil. 

Departamento de Psicologia. 

E-mail: kester.carrara@uol.com.br Telefone: (14) 3103-6087 

 

Qualquer dúvida com relação aos aspectos éticos da pesquisa poderá ser esclarecida com 

o Comitê Permanente de Ética em Pesquisa (CEP) envolvendo Seres Humanos da 

UNESP, no endereço abaixo:  

CEP/UNESP. Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquista Filho (UNESP), 

Campus de Bauru. Av. Eng. Luiz Edmundo C. Coube, s/n, 17033360 – Bauru, SP – 

Brasil. Tel: (14) 3103-6075.  

E-mail:  cepesquisa@fc.unesp.br         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kester.carrara@uol.com.br
mailto:cepesquisa@fc.unesp.br
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9. ANEXOS 

 

9.1 ANEXO A: FICHA DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO TRIENAL DE 2001  

 
Ficha de avaliação dos Programas de Pós-graduação 

Avaliação Trienal 2001 (1998-2000)  

Quesitos/Itens 

1. Proposta do Programa 

1.1. Coerência e consistência da Proposta do Programa. 

1.2. Adequação e abrangência das Áreas de Concentração. 

1.3. Adequação e abrangência das Linhas de Pesquisa. 

1.4. Proporção de docentes, pesquisadores, discentes-autores e outros participantes. 

2. Corpo Docente 

2.1. Composição e atuação do corpo docente; vínculo institucional e dedicação. 

2.2. Dimensão do NRD6¹ relativamente ao corpo docente. Atuação do NRD6 no Programa. 

2.3. Abrangência, especialização do NRD6 relativamente às Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa. 

Qualificação do NRD6. 

2.4. Intercâmbio ou renovação do corpo docente. Participação de outros docentes. 

3. Atividade de Pesquisa 

3.1. Adequação e abrangência dos Projetos e Linhas de Pesquisa em relação às Áreas de Concentração. 

3.2. Vínculo entre Linhas e Projetos de Pesquisa. 

3.3. Adequação da quantidade de Linhas e Projetos de Pesquisa em andamento em relação à dimensão e à 

qualificação do NRD6. 

3.4. Participação do corpo discente nos Projetos de Pesquisa. 

4. Atividade de Formação 

4.1. Adequação e abrangência da Estrutura Curricular relativamente à Proposta do Programa e às suas Áreas 

de Concentração. Adequação e abrangência das disciplinas ministradas em relação às Linhas e Projetos de 

Pesquisa. 

4.2. Distribuição da carga letiva e carga horária média. Participação de outros docentes. 

4.3. Quantidade de orientadores do NRD6 relativamente à dimensão do corpo docente. Distribuição da 

orientação entre os docentes e número médio de orientandos por docente. 

4.4. Atividades letivas e de orientação nos cursos de graduação. 

5. Corpo Discente 

5.1. Dimensão do corpo discente em relação à dimensão do NRD6 

5.2. Número de orientandos em relação à dimensão do corpo discente 

5.3. Número de titulados e proporção de desistências e abandonos em relação à dimensão do corpo discente 

5.4. Número de discentes-autores da pós-graduação em relação à dimensão do corpo discente [e participação 

de discentes-autores da graduação]. 

6. Teses e Dissertações  

6.1. Vínculo das teses e dissertações com Áreas de Concentração e com Linhas e Projetos de Pesquisa; 

adequação ao nível dos cursos. 

6.2. Tempo médio de titulação de bolsistas; tempo médio de bolsa. Relação entre os tempos médios de 

titulação de bolsistas e de não bolsistas. 

6.3. Número de titulados em relação à dimensão do NRD6. Participação de outros docentes. 

6.4. Qualificação das Bancas Examinadoras. Participação de membros externos. 

7. Produção Intelectual 

7.1. Adequação dos tipos de produção à Proposta do Programa e vínculo com as Áreas de Concentração, 

Linhas e Projetos de Pesquisa ou Teses e Dissertações. 

7.2. Qualidade dos veículos ou meios de divulgação. 

7.3. Quantidade e regularidade em relação à dimensão do NRD6; distribuição da autoria entre os docentes. 

7.4. Autoria ou coautoria de discentes. 

 

Extraído de: BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior. Critérios da Avaliação – Área de Avaliação 39: Ciência Política. Brasília, 2000. 2 p. Disponível em 

<https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/2000_039_Criterio.pdf>. Acesso em 06 nov. 2021. 

 

¹ Núcleo de Referência Docente  
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9.2 ANEXO B: FICHA DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO TRIENAL DE 2004   

 

Ficha de avaliação dos Programas de Pós-graduação 

Avaliação Trienal 2004 (2001-2003)  

Quesitos/Itens 

1. Proposta do Programa 

1.1. Coerência e consistência da Proposta do Programa. 

1.2. Adequação e abrangência das Áreas de Concentração. 

1.3. Adequação e abrangência das Linhas de Pesquisa. 

1.4. Proporção de docentes, pesquisadores, discentes-autores e outros participantes. 

2. Corpo Docente 

2.1. Composição e atuação do corpo docente; vínculo institucional e dedicação. 

2.2. Dimensão do NRD6¹ relativamente ao corpo docente. Atuação do NRD6 no Programa. 

2.3. Abrangência, especialização do NRD6 relativamente às Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa. 

Qualificação do NRD6. 

2.4. Intercâmbio ou renovação do corpo docente. Participação de outros docentes. 

3. Atividade de Pesquisa 

3.1. Adequação e abrangência dos Projetos e Linhas de Pesquisa em relação às Áreas de Concentração. 

3.2. Vínculo entre Linhas e Projetos de Pesquisa. 

3.3. Adequação da quantidade de Linhas e Projetos de Pesquisa em andamento em relação à dimensão e à 

qualificação do NRD6. 

3.4. Participação do corpo discente nos Projetos de Pesquisa. 

4. Atividade de Formação 

4.1. Adequação e abrangência da Estrutura Curricular relativamente à Proposta do Programa e às suas Áreas 

de Concentração. Adequação e abrangência das disciplinas ministradas em relação às Linhas e Projetos de 

Pesquisa. 

4.2. Distribuição da carga letiva e carga horária média. Participação de outros docentes. 

4.3. Quantidade de orientadores do NRD6 relativamente à dimensão do corpo docente. Distribuição da 

orientação entre os docentes e número médio de orientandos por docente. 

4.4. Atividades letivas e de orientação nos cursos de graduação. 

5. Corpo Discente 

5.1. Dimensão do corpo discente em relação à dimensão do NRD6 

5.2. Número de orientandos em relação à dimensão do corpo discente 

5.3. Número de titulados e proporção de desistências e abandonos em relação à dimensão do corpo discente 

5.4. Número de discentes-autores da pós-graduação em relação à dimensão do corpo discente [e participação 

de discentes-autores da graduação]. 

6. Teses e Dissertações  

6.1. Vínculo das teses e dissertações com Áreas de Concentração e com Linhas e Projetos de Pesquisa; 

adequação ao nível dos cursos. 

6.2. Tempo médio de titulação de bolsistas; tempo médio de bolsa. Relação entre os tempos médios de 

titulação de bolsistas e de não bolsistas. 

6.3. Número de titulados em relação à dimensão do NRD6. Participação de outros docentes. 

6.4. Qualificação das Bancas Examinadoras. Participação de membros externos. 

7. Produção Intelectual 

7.1. Adequação dos tipos de produção à Proposta do Programa e vínculo com as Áreas de Concentração, 

Linhas e Projetos de Pesquisa ou Teses e Dissertações. 

7.2. Qualidade dos veículos ou meios de divulgação. 

7.3. Quantidade e regularidade em relação à dimensão do NRD6; distribuição da autoria entre os docentes. 

7.4. Autoria ou coautoria de discentes. 

 

Extraído de: BRASIL. Ministério da Educação. Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior. Critérios de avaliação dos programas de pós-graduação da Engenharia II. Brasília, 2001. 29 p. 

Disponível em <https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/ENGENHARIAS_II.pdf>. Acesso em 06 

nov. 2021. 

 

¹ Núcleo de Referência Docente  
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9.3 ANEXO C: FICHA DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO TRIENAL DE 2007  

 
Ficha de avaliação dos Programas de Pós-graduação 

Avaliação Trienal 2007 (2004-2006)  

Quesitos/Itens 

1. Proposta do Programa 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa e 

projetos em andamento (pesquisa, desenvolvimento, extensão). 

1.2. Coerência, consistência e abrangência da estrutura curricular. 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e extensão. 

2. Corpo Docente 

2.1. Formação (titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e experiência). 

2.2. Adequação da dimensão, composição e dedicação dos DOCENTES PERMAMENTES para o 

desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e orientação do programa. 

2.3. Perfil, compatibilidade e integração do corpo docente permanente com a proposta do programa 

(especialidade e adequação em relação à proposta do programa). 

2.4. Atividade docente e distribuição de carga letiva entre os docentes permanentes.  

2.5. Participação dos docentes nas atividades de ensino e pesquisa na GRADUAÇÃO (no caso da IES com 

curso de graduação na área), com particular atenção à repercussão que este item pode ter na formação de 

futuros ingressantes na PG. 

2.6. Participação dos docentes em pesquisa e desenvolvimento de projetos. 

3. Corpo Discente, Teses e Dissertações 

3.1. Orientações de teses e dissertações concluídas no período de avaliação em relação ao corpo docente 

permanente e à dimensão do corpo discente. 

3.2. Adequação e compatibilidade da relação orientador/discente.  

3.3. Participação de discentes autores da pós-graduação e da graduação (neste caso, se a IES possuir 

graduação na área) na produção científica do programa. 

3.4. Qualidade das teses e dissertações: Teses e dissertações vinculadas a publicações. 

3.5. Qualidade das teses e dissertações: Outros indicadores. 

3.6. Eficiência do programa na formação de mestres e doutores: Tempo de formação de mestres e doutores e 

percentual de bolsistas da CAPES e do CNPq titulados. 

4. Produção intelectual 

4.1. Publicações qualificadas do programa por docente permanente.  

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente do programa. 

4.3. Outras produções consideradas relevantes, à exceção da artística (produção técnica, patentes, produtos 

etc.). 

4.4. Produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente.  

5. Inserção Social 

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 

5.2. Integração e cooperação com outros programas com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-

graduação.  

5.3. Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação.  

 

Extraído de: BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Engenharias I: Documento de Área – Período de 2004 a 2006. Brasília, 2007. 27 p. Disponível em 

<https://www.gov.br/capes/pt-br/centrais-de-conteudo/2007_EngenhariaI_Aval20042006.pdf>. Acesso em 06 

nov. 2021. 
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9.4 ANEXO D: FICHA DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO TRIENAL DE 2010  

 
Ficha de avaliação dos Programas de Pós-graduação 

Avaliação Trienal 2010 (2007-2009)  

Quesitos/Itens 

1. Proposta do Programa 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos 

em andamento e proposta curricular. 

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando os desafios 

internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas 

metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área. 

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão.  

2. Corpo Docente 

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem da formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa. 

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do 

programa. 

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa. 

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação, com atenção tanto à 

repercussão que este item pode ter na formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na 

formação de profissionais mais capacitados no plano da graduação. Obs.: este item só vale quando o PPG 

estiver ligado a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente entre os 

demais itens do quesito.  

3. Corpo Discente, Teses e Dissertações 

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente 

permanente e à dimensão do corpo discente. 

3.2. Distribuição dos orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos 

docentes do programa. 

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação e da graduação 

(no caso de IES com curso de graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações 

e outros indicadores pertinentes à área. 

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e 

doutores e percentual de bolsistas titulados. 

4. Produção intelectual 

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente.  

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa. 

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 

4.4. Produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente.  

5. Inserção Social 

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa.  

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento profissional 

relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-

graduação. 

5.3. Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação. 

 

Extraído de: BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Regulamento para a Avaliação Trienal 2010 (2007-2009). Brasília, 2010. 30 p. 
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9.5 ANEXO E: FICHA DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO TRIENAL DE 2013 

 

Ficha de avaliação dos Programas de Pós-graduação 

Avaliação Trienal 2013 (2010-2012)  

Quesitos/Itens 

1. Proposta do Programa 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos 

em andamento e proposta curricular.  

1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando os desafios 

internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas 

metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área.  

1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão.  

2. Corpo Docente 

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa.  

2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do 

programa.  

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa.  

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação, com atenção tanto à 

repercussão que este item pode ter na formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na 

formação de profissionais mais capacitados no plano da graduação. Obs.: este item só vale quando o PPG 

estiver ligado a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente entre os 

demais itens do quesito.  

3. Corpo Discente, Teses e Dissertações 

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente 

permanente e à dimensão do corpo discente.  

3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos 

docentes do programa.  

3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação e da graduação 

(no caso de IES com curso de graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações 

e outros indicadores pertinentes à área.  

3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e 

doutores e percentual de bolsistas titulados.  

4. Produção intelectual 

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente.  

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa.  

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes.  

4.4. Produção artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente.  

5. Inserção Social 

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa.  

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento profissional 

relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-

graduação.  

5.3 - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação.  

 

Extraído de: BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Regulamento para a Avaliação Trienal 2013 (2010-2012). Brasília, 2013. 19 p. 
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9.6 ANEXO F: FICHA DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO QUADRIENAL DE 2017  

 
Ficha de avaliação dos Programas de Pós-graduação 

Avaliação Quadrienal 2017 (2013-2016)  

Quesitos/Itens 

1. Proposta do Programa 

1.1. Coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos 

em andamento e proposta curricular. 
1.2. Planejamento do programa com vistas a seu desenvolvimento futuro, contemplando os desafios 

internacionais da área na produção do conhecimento, seus propósitos na melhor formação de seus alunos, suas 

metas quanto à inserção social mais rica dos seus egressos, conforme os parâmetros da área. 
1.3. Infraestrutura para ensino, pesquisa e, se for o caso, extensão. 

2. Corpo Docente 

2.1. Perfil do corpo docente, consideradas titulação, diversificação na origem de formação, aprimoramento e 

experiência, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa. 
2.2. Adequação e dedicação dos docentes permanentes em relação às atividades de pesquisa e de formação do 

programa. 

2.3. Distribuição das atividades de pesquisa e de formação entre os docentes do programa. 

2.4. Contribuição dos docentes para atividades de ensino e/ou de pesquisa na graduação, com atenção tanto à 

repercussão que este item pode ter na formação de futuros ingressantes na PG, quanto (conforme a área) na 

formação de profissionais mais capacitados no plano da graduação. Obs.: este item só vale quando o PPG 

estiver ligado a curso de graduação; se não o estiver, seu peso será redistribuído proporcionalmente entre os 

demais itens do quesito. 
3. Corpo Discente, Teses e Dissertações 

3.1. Quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação, em relação ao corpo docente 

permanente e à dimensão do corpo discente. 
3.2. Distribuição das orientações das teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação aos 

docentes do programa. 
3.3. Qualidade das Teses e Dissertações e da produção de discentes autores da pós-graduação e da graduação 

(no caso de IES com curso de graduação na área) na produção científica do programa, aferida por publicações 

e outros indicadores pertinentes à área. 
3.4. Eficiência do Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: Tempo de formação de mestres e 

doutores e percentual de bolsistas titulados. 
4. Produção intelectual 

4.1. Publicações qualificadas do Programa por docente permanente. 

4.2. Distribuição de publicações qualificadas em relação ao corpo docente permanente do Programa. 

4.3. Produção técnica, patentes e outras produções consideradas relevantes. 

4.4. Produção Artística, nas áreas em que tal tipo de produção for pertinente. 

5. Inserção Social 

5.1. Inserção e impacto regional e (ou) nacional do programa. 

5.2. Integração e cooperação com outros programas e centros de pesquisa e desenvolvimento profissional 

relacionados à área de conhecimento do programa, com vistas ao desenvolvimento da pesquisa e da pós-

graduação. 
5.3. Visibilidade ou transparência dada pelo programa a sua atuação. 

 

Extraído de: BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Portaria nº 59, de 22 de março de 2017. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, edição nº 59, p. 51-56, 

27 mar. 2017. 
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9.7 ANEXO G: FICHA DE AVALIAÇÃO – AVALIAÇÃO QUADRIENAL DE 2021  

 
Ficha de avaliação dos Programas de Pós-graduação 

Avaliação Quadrienal 2021 (2017-2020)  

Quesitos/Itens 

1. Programa 

1.1. Articulação, aderência e atualização das áreas de concentração, linhas de pesquisa, projetos em 

andamento e estrutura curricular, bem como a infraestrutura disponível, em relação aos objetivos, missão e 

modalidade do programa. 

1.2 Perfil do corpo docente, e sua compatibilidade e adequação à Proposta do Programa. 

1.3. Planejamento estratégico do programa, considerando também articulações com o planejamento 

estratégico da instituição, com vistas à gestão do seu desenvolvimento futuro, adequação e melhorias da 

infraestrutura e melhor formação de seus alunos, vinculada à produção intelectual – bibliográfica, técnica e/ou 

artística. 

1.4. Os processos, procedimentos e resultados da autoavaliação do programa, com foco na formação discente 

e produção intelectual. 

2. Formação 

2.1. Qualidade e adequação das teses, dissertações ou equivalente em relação às áreas de concentração e 

linhas de pesquisa do programa. 

2.2. Qualidade da produção intelectual de discentes e egressos. 

2.3. Destino, atuação e avaliação dos egressos do programa em relação à formação recebida. 

2.4. Qualidade das atividades de pesquisa e da produção intelectual do corpo docente no programa. 

2.5 Qualidade e envolvimento do corpo docente em relação às atividades de formação no programa. 

3. Impacto na Sociedade 

3.1. Impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do programa. 

3.2. Impacto econômico, social e cultural do programa. 

3.3. Internacionalização, inserção (local, regional, nacional) e visibilidade do programa. 

 

Extraído de: BRASIL. Ministério da Educação. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 

Grupo de Trabalho – Ficha de Avaliação. Relatório de Grupo de Trabalho: Proposta de revisão da Ficha 

utilizada para a Avaliação dos Programas de Pós-Graduação que é conduzida pela CAPES. Brasília, 2019. 23 p. 

 

 

 

 

                                       

 


