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Os programas de pós-graduação – stricto sensu implantados no interior do 

país, apesar dos méritos e sonhos, sofre uma ampla frente de dificuldades. A começar 

pelos critérios estabelecidos pela CAPES, nitidamente quantitativos e sem nenhuma 

atenção para as especificidades regionais, embora sejam estabelecidos de forma clara e 

sistemática. 

Outro problema grave reside na dificuldade que as universidades, mesmo as 

públicas, oferecem para investirem concretamente na pós graduação. Muitos professores 

não têm o hábito ou a afinidade com a pesquisa; não têm disposição para preencher o 

currículo Lattes e muito menos de publicação. Os departamentos, em muitos casos, são 

resistentes à idéia de diminuir a carga horária de um professor apenas porque este 

ministra aulas no programa, tem orientado e precisa publicar com regularidade e com 

qualidade. Geralmente, resistem a esta luta um bom pró-reitor e alguns abnegados 

pioneiros (ainda). 

O terceiro problema é a descontinuidade na manutenção do corpo docente e, 

conseqüentemente, as linhas de pesquisa. Como essas linhas são estabelecidas a partir 

de um grupo de professor e suas características de formação, à medida que algum 

professor se desliga do programa, independentemente dos motivos, a pesquisa e a 

publicação são prejudicadas porque a universidade, sempre amarrada às políticas do 

MEC, não consegue, às vezes nem quer, substituir o professor desligado do programa e, 

assim, não alcança a qualidade de um bom programa de pós-graduação.

São, de modo geral e um tanto superficial, estes os principais problemas dos 

programas de pós graduação stricto sensu instalados no interior do país. A solução 

reside num trabalho de coordenação ampla entre as pró reitorias, as reitorias dessas 

universidades e a política deliberada de um governo comprometido com o 

desenvolvimento um tanto mais homogêneo e justo para o país. Não é difícil.

                                                
1 Este texto foi originalmente publicado na WebRevista Discursividade (2002-2004): 
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