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1.A mesa de que agora participamos, sobre as avaliações Qualis da CAPES, coloca a 

questão apresentando uma pergunta: É possível avaliar diferente? Sempre é possível 

fazer algo de outro modo. A questão é saber se se deve fazer tal como se faz, ou se se 

deve fazer de outro modo. A colocação da pergunta, como ponto de partida, interroga se 

a avaliação de hoje é ou não adequada. Evidentemente que não é objetivo aqui fazer esta 

discussão de modo específico. O que podemos aqui fazer é colocar em pauta elementos 

que ajudem a tomar uma posição relativamente à pergunta e a partir disso indicar 

possibilidades presentes e futuras.

Para iniciar gostaria de localizar, segundo penso, em que espaço institucional se 

deve localizar uma avaliação como essa. Um aspecto fundamental é que a avaliação da 

qualidade do conhecimento produzido pelas instituições de Ensino e Pesquisa do Brasil 

é parte de uma política de Estado, do Estado Brasileiro. Com esta afirmação quero 

deixar, do meu ponto de vista, bem estabelecido, e para o que direi a seguir, que esta 

avaliação, como tantas outras, não pode se apresentar, nem ser tratada como parte de 

uma política de Governo (de um Governo específico ou de outro Governo específico – 

em qualquer nível da República Federativa do Brasil).  Trata-se de uma política de 

Estado.

Uma avaliação de produção intelectual enquanto procedimento de governo seria, 

por natureza, controle, imposição, norma e até mesmo censura. Em oposição a isso, 

enquanto política de avaliação do Estado Brasileiro (a Federação, os Estados da 

Federação, os Municípios) ela é ao mesmo tempo uma avaliação produzida pelas 



instituições de governo e pela sociedade. Nesta medida a avaliação não pode atender 

simplesmente a um momento da gestão da CAPES, por exemplo, já que aqui falamos da 

CAPES, mas deve colocar o problema a partir de critérios que atendam à perspectiva da 

sociedade e das instituições do Estado (as instituições do Estado figuram aí inclusive 

como modo de representar as posições dominantes a cada período, em virtude do 

sistema de escolha de governantes).

Uma decorrência decisiva desta posição é que, enquanto política de Estado, um 

processo de avaliação não pode ser corporativo, não pode ser feito para atender posições 

de grupos específicos, mas para atender o funcionamento do domínio das disciplinas do 

conhecimento segundo sua relação com a sociedade. Nesta medida, todos os que se 

apresentam para participar do sistema de avaliação (ou seja, os avaliadores, cada um de 

nós que atua como avaliador em algum momento) [todos] são, em certa medida, e de 

modo importante, representantes da sociedade, tanto da sociedade em geral como da 

comunidade científica envolvida. Dos avaliadores espera-se que não sejam cooptados 

por governos ou instituições de governo: o avaliador, neste processo Qualis/CAPES não 

é um delegado do órgão de governo. O avaliador não é, também, um delegado de grupos 

específicos da comunidade científica, embora aí esteja em nome desta comunidade e da 

sociedade. Ou seja, a avaliação deve atender a uma relação muito específica entre o 

avaliador e o fato que ele avalia, a produção de conhecimento.

A questão prática que se põe é: como pensar esta tomada de posição 

relativamente a um processo de avaliação como o que estamos aqui a considerar? Como 

a avaliação da produção de conhecimento, ou seja, como se deve considerar “melhor” 

ou “pior” aquilo que se apresenta como conhecimento produzido: conhecimento básico, 

tecnológico, inovação, etc. Como passar dos princípios à prática?



2. Quanto a essa passagem, gostaria de considerar o processo no qual estamos 

envolvidos. Esta observação nos mostra facilmente que nada é automático, nada é 

lógico (nada se dá como necessidade lógica, neste caso). Neste processo, como em 

geral, trata-se de um processo histórico que se apresenta pela própria prática científica 

específica (desta ciência, desta outra ciência, com as características do embate próprio a 

cada momento, a cada domínio científico, etc). Nesta medida é que se deve constituir 

um conjunto de princípios que possa funcionar como política de Estado no processo de 

avaliação. No caso aqui em questão, nas avaliações Qualis da CAPES que são os 

principais pilares para a avaliação da pós-graduação no Brasil.

Para falar um pouco disso vou me dedicar ao óbvio para procurar me perguntar 

se estes princípios levam necessariamente ao modelo de avaliação atual quanto à 

produção e no geral, se levam a outro modelo, ou se mostram possibilidades variadas.

Comecemos nos perguntando: o que uma avaliação da produção intelectual deve 

procurar encontrar?

a)Uma avaliação da produção intelectual deve procurar encontrar a produção de 

qualidade (é preciso ter qualidade). Isto pressupõe a pergunta: O que é a qualidade? 

[dependendo da resposta as coisas são sempre outras]. 

Vivemos hoje no Brasil, no interior dos processos de avaliação na CAPES, a 

ideia de que avaliar se faz indiretamente pela observação de uma certa quantidade. As 

áreas de exatas, biológicas e suas tecnologias têm adotado o princípio de que é possível 

e necessário avaliar por algo que se chama fator de impacto. E estas áreas têm 

procurado impor este modo de avaliar para todas as áreas da CAPES. Esta quantidade é 

o que se tem chamado de fator de impacto. Este fator é utilizado pelo FCR (Journal 

Citation Reports) do ISI, (Institute for Scientific Information – instituto de informação 



científica) para avaliar periódicos da base Web of Science. Este fator de impacto para 

um periódico científico num certo ano se calcula:

1. somando-se as citações de artigos de um periódico nos dois anos anteriores ao 

ano considerado;

2.Dividindo-se este valor pela soma de todos os artigos substantivos publicados 

nos mesmos dois anos.

Um exemplo considerando o cálculo para o fator de impacto para o ano de 2016:

Um Periódico X teve 51 citações de seus artigos publicados em 2014 e 42 

citações em 2015. Nestes mesmos anos o periódico X publicou 37 artigos em 2014 e 35 

em 2015. Seu fator de impacto é

51 + 42 = 93/ 37 + 35= 72 = 1,291

Esta medida é feita pela ISI entre os periódicos da coleção Web of Science1. 

Esta idéia do impacto se generalizou e é muitas vezes usada para falar de outros 

modos de medir, por algum índice, as citações de periódicos e artigos. 

Dizer que se deve avaliar pelo impacto, tal como várias áreas fazem, é 

considerar que o impacto é a qualidade, revela a qualidade. Mas o que é impacto? Tal 

como apresentado há pouco, impacto é um índice quantitativo que alguns consideram 

como capaz de significar a qualidade. Tal como já se vem fazendo, tratar a qualidade 

como impacto já está em discussão, mesmo nas áreas em que o conceito de impacto é 

utilizado2. O uso desse princípio tem sido colocado como decisivo para o caso dos 

artigos, e para a avaliação dos periódicos. E o que é mais complicado para nossa área, 

como decisiva para a avaliação em geral, que deve, segundo alguns, ser estritamente 

1 Como se sabe a idéia de fator de impacto foi utilizada pela primeira vez em 1955 por Eugene Garfield. 
Em 1960 Garfield e Irving H. Sher criaram o fator de impacto para periódicos para auxiliar a Science 
Citation Index (SCI – ver relação com ISI) a selecionar periódicos.
2 . É interessante ver as próprias reflexões de Garfield em Garfield. E. (1999) “Journal impact factor: a 
brief review” CMAJ(Canadian Medical Association Journal) outubro 19, 1999, 161 (8) 979-
980.[cortesia da Canadian Medical Association)



sobre periódicos. Assim o impacto do periódico dá a ele uma nota, que se transfere para 

o artigo. Mas dizer que um periódico é bom é suficiente para garantir a importância do 

artigo? Diante da pergunta feita a esta mesa-redonda,(“É possível fazer diferente?”), não 

podemos deixar de fazer perguntas, como a que acabo de fazer, mesmo que as respostas 

sejam sim, embora possam ser não.

b)Pensemos agora sobre a possibilidade de outros princípios. Já que se está 

falando de um predicado indireto para avaliar, podemos considerar que a qualidade 

pode ser medida pela permanência num domínio cientifico específico. Algo que 

permanece e que continua a fazer efeito. É muito comum que pesquisadores das ciências 

humanas e da Literatura manifestem apoio a este predicado, notadamente quando 

consideram como os livros, decisivos no nosso domínio, continuam a fazer efeito por 

muito tempo, e mesmo pode ser que este efeito só apareça um pouco mais tarde e não 

imediatamente. Um outro predicado indireto poderia ser, a ruptura, algo que muda o 

curso das coisas. E é notável que esta ruptura só pode ser notada, em certos casos, só 

mais tarde. E aqui é interessante observar que esta aparente incompatibilidade entre 

estes dois princípios pode ser fundamental para a avaliação. Considerar ao mesmo 

tempo estes dois princípios e tornar-se capaz de pensar a qualidade pela relação entre a 

permanência e a ruptura (a história passada e o novo). Por que se torna difícil pensar 

nisso? Que predicado fundamental deve ser usado? A dificuldade se apresenta 

fundamentalmente porque o processo de avaliação quer incidir sobre o presente e aí 

qualquer desses outros conceitos tem dificuldade em se sustentar. Há uma urgência em 

avaliar, em sancionar, em incluir ou excluir. O que é preciso fazer é lidar de outra 

maneira com essa urgência.

Isto tem como decorrência que não se pode simplesmente transpor um 

procedimento de avaliação que funciona em certas condições para outras condições, não 



se pode simplesmente generalizar. Isto pode ser exatamente a imposição corporativa de 

um domínio sobre outros. 

c)Passemos agora a outros aspectos. Se penso agora nos chamados produtos que 

avaliamos, livros e eventos no caso das avaliações Qualis, um aspecto fundamental é 

que isso não pode ser categorizado pela natureza institucional dos programas, 

periódicos, editoras, universidade privada ou estatal. Ou seja, não se pode ser levado a 

discriminar porque este artigo é deste periódico, este livro é de um pesquisador deste 

programa, desta universidade. Este Coordenador é do Norte do Brasil, ou do Sul. 

Decorre desta questão que se deve levar em conta um procedimento de avaliação de 

qualidade como este, a questão do conflito de interesse, para que se possa colocar em 

pauta o princípio de que é preciso não julgar, não interpretar, pessoalmente, mas 

segundo as condições do domínio da ciência. 

É preciso discriminar pela natureza dos procedimentos e dos objetivos. No nosso 

caso trata-se de perguntar qual o objeto ou objetos das chamadas Ciências Humanas e 

quais são os procedimentos metodológicos específicos? Se os objetos não são os 

mesmos e se os procedimentos de produção não são os mesmos, então é imperioso que 

a avaliação não deva se dar a partir do modo de um domínio de conhecimento que se 

transpõe para outros. A própria configuração do domínio das ciências tem como 

conseqüência que não se pode universalizar procedimentos como algo natural.

Se é verdade que o domínio das práticas de ciência se constituem a partir de um 

princípio de universalidade, é preciso considerar que isto está definitivamente 

relacionado com o específico. Não há como produzir conhecimento a não ser sobre X 

ou Y (X e Y não são fatos empíricos). No domínio das ciências humanas não há como 

não considerar que está sempre em questão algo que podemos chamar de significação, 

de sentido. Assim os procedimentos das ciências humanas têm como práticas de 



produção de conhecimento procedimentos de interpretação, procedimentos de descrição, 

procedimentos de explicação lógica, procedimentos estatísticos, etc. Toda essa 

especificidade não pode ser neutralizada a partir de uma posição de qualquer outro 

domínio científico onde esta diversidade não se apresente. O Domínio das ciências 

humanas apresenta esta diversidade.

3.Não acho que devamos inventar uma outra roda, até porque se ela for uma roda, ela é, 

enquanto roda, a mesma coisa. Mas podemos passar de uma roda de madeira para uma 

de borracha. Podemos passar do uso da tração, para o uso da combustão ou da 

propulsão. Da força de um animal para a força de um combustível. Por outro lado, 

precisamos sair do automatismo de é assim que se faz que a única coisa necessária é 

tornar o processo mais preciso, mais objetivo, mais previsível, mais calculável. Fazer 

assim, tomadas as metáforas acima, é utilizar uma roda, mesmo que ela já seja obsoleta, 

ou imprópria para o terreno, é continuar usando tração animal para veículos e não 

combustão ou propulsão por motores ou turbinas. 

Por outro lado, nenhum organismo de Governo pode utilizar processos como o 

de avaliação como procedimentos de controle da produção, de direcionamento do 

trabalho. Não porque o cientista é livre para escolher o que quiser, como quiser, mas 

porque o cientista é parte da sociedade, é parte de uma comunidade específica da 

sociedade, trabalha num certo domínio científico historicamente constituído, e assim ele 

escolhe pelas condições do próprio processo social e histórico em que a prática 

científica se dá. 

Precisamos nos inquietar, e continuar perguntando, mesmo que as perguntas 

possam ser aparentemente óbvias, porque o que interessa é que a pergunta coloca a 

necessidade de responder e assim pode-se chegar a novas respostas.



4.Pensando agora a relação entre avaliação de qualidade e destinação de recursos, algo 

decisivo nas políticas públicas, é importante lembrar que a avaliação CAPES, mais 

especificamente as avaliações Qualis/CAPES não podem ser os únicos elementos para 

decisões sobre atribuição de recursos. Se esta atribuição deve levar necessariamente em 

conta a qualidade, deve, também, como política de Estado (no sentido que considerei 

acima), levar em conta objetivos sobre o desenvolvimento da formação de pessoal de 

alto nível no Brasil, com a condição, é claro que estes objetivos precisam ser buscados 

por instituições claramente qualificadas.

5.Para finalizar, quero sugerir que a ANPOLL constitua um grupo de pesquisa (e 

busque recursos para isso) para fazer uma pesquisa sobre a história da avaliação do 

conhecimento e assim colocar em estado de dúvida todo o processo, não para jogá-lo 

fora, mas para que não sejamos obrigados a fazer, o que não se deve mais fazer, ou a 

fazer o que alguns fazem e acham que todos devem fazer de modo igual. Este grupo 

estaria encarregado de apresentar os resultados nos encontros da ANPOLL e em 

publicações específicas, podendo mesmo gerar um livro ao final da pesquisa.


