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Começo esta minha intervenção explicitando o lugar a partir do qual eu falo. Falo como 

pesquisador atuante na área de Literatura há muitas décadas, bolsista de produtividade 

do CNPq e Cientista do Nosso Estado da FAPERJ, mas também como colaborador ad 

hoc da CAPES há 2 décadas, tendo participado de todo tipo de comissão, desde as 

avaliadoras de final de período até as de QUALIS periódicos e de classificação de 

livros. Atualmente, estou na mesma posição dos meus colegas coordenadores de 

programas de pós-graduação em Linguística e Literatura, terminando meu mandato 

como coordenador do programa de pós-graduação em Estudos de Literatura da UFF, e 

enfrentando os problemas com os quais todos nós coordenadores nos deparamos em 

nosso cotidiano. 

Como sabemos, o Qualis já foi foco de interesse no ENANPOLL de 2009. Naquela 

ocasião a ANPOLL queria saber quais eram os periódicos considerados relevantes, 

quais eram os que a área declarava consultar e quais eram aqueles em que a área 

declarava publicar. O fato de agora retornarmos à questão da avaliação de periódicos 

apenas confirma o velho chavão de que a avaliação é sempre um processo, e de que 

devemos continuamente reavaliar seus fundamentos e práticas.   

Tendo em vista o tempo muito breve de fala nesta mesa, vou restringir-me a formular 

propostas concretas sobre a avaliação de periódicos e a classificação de livros. Faço isso 

com o intuito de contribuir para que nós, coordenadores de programas de pós-graduação 

e docentes, possamos discutir e encaminhar reivindicações sobre avaliação à nossa 

Coordenação de Área e à CAPES, através da ANPOLL, 

Começo pelo Qualis periódicos, em relação ao qual, creio, temos pelo menos uma 

reivindicação dirigida à CAPES, além de outras dirigidas à área de Linguística e 

Literatura.  

Em relação à CAPES, creio que devemos, como Associação Científica congregadora da 

área, produzir uma manifestação clara e inequívoca a favor da diversidade na avaliação 

de periódicos. Por quê? Porque está em exame, na CAPES, uma proposta de 

estabelecimento de critérios válidos e obrigatórios para avaliação de periódicos de todas 

as áreas, e sabemos, por nossa experiência histórica, que, quando se estabelecem 

critérios obrigatórios e universais, estes dificilmente atendem às especificidades das 

Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas ou Linguística, Letras e Artes. Para que 

esta manifestação a favor da diversidade ganhe mais força, sugiro que contatemos 

outras associações, no intuito de produzir um documento coletivo, em defesa de nossos 

interesses comuns. 

Em relação à área de Linguística e Literatura, como há uma série de reclamações 

reiteradas dos nossos colegas sobre o Qualis, sugiro que a ANPOLL encaminhe, pelo 

menos, a seguinte reivindicação: que se elimine a prática de ficar mudando 

continuadamente critérios e notas de periódicos ao longo do quadriênio. Não sou 

contrário a mudanças, nem meus colegas coordenadores e docentes são, certamente, 

mas é incompreensível e injustificável, a meu ver, que um mesmo periódico tenha, no 

espaço curto de tempo de uma avaliação quadrienal, notas diferentes. Também acho 

difícil entender ou justificar que se alterem repetidamente critérios (e, por consequência, 

resultados de avaliação) sem que isso passe pelo menos por uma discussão qualificada 

na área. Não seria este momento inicial da nova Coordenação de Linguística e 



Literatura o momento adequado para pedirmos uma reavaliação dos critérios? E 

também de solicitarmos que, qualquer que seja o resultado desta reavaliação, ele seja 

mantido pelo menos até o final do período avaliativo?  

De todo modo, no intuito de ter um mínimo de estabilidade no quadriênio, sugiro que 

enviemos a seguinte proposta de encaminhamento desta questão à Coordenação de 

Linguística e Literatura: que se mantenham no quadriênio as notas já atribuídas aos 

periódicos, exceto nos seguintes casos: 1. Periódicos cuja avaliação esteja sendo, tenha 

sido ou venha a ser contestada – neste caso, o reexame solicitado pode justificar a 

alteração de nota; 2. Periódicos cuja alteração de nota para mais é automática – caso, 

por exemplo, dos que entram no Scielo. Creio que a ANPOLL poderia solicitar aos 

PPGs a informação sobre quais periódicos tiveram, estão tendo ou terão agora 

contestação sobre sua classificação, e encaminhar como pleito coletivo à Coordenação 

de Área a solicitação de revisão de todos.  

No que diz respeito à classificação de livros, vou relembrar aqui uma constatação 

matemática, pura e simples: para muitas áreas na CAPES (inclusive a nossa) o item 

mais numeroso de suas respectivas produções científicas é “capítulo de livro”. Como já 

disse nossa colega Regina Zilberman, a introdução da classificação de livros também é 

uma contribuição, no sistema de avaliação da produção científica brasileira para discutir 

e explicitar diferenças entre o que predomina no perfil de produção das Ciências Exatas 

e da Terra, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde e Ciências Agrárias e o 

que predomina no das Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, 

Letras e Artes, áreas nas quais a produção científica expressa-se mais através de livros 

do que de periódicos. Portanto, propostas no sentido de desvalorizar o livro ou de forçar 

uma situação de destaque unilateral para a publicação em periódicos na nossa área são 

um tiro em nosso pé. Embora haja adeptos de uma imitação de critérios de outras áreas, 

nas quais, para avaliação da produção intelectual, contabiliza-se apenas e tão somente a 

publicação em periódicos, quero deixar claro aqui que esta é uma posição 

profundamente danosa à Área de Linguística e Literatura.  

Em nossa área, no Brasil, não há dúvida nenhuma de que as coletâneas são o principal 

meio de expressão de nossa contribuição científica, e, se não houvesse outra razão a 

invocar aqui, creio que esta já seria mais do que suficiente para justificar que as 

coletâneas sejam sempre contabilizadas e valorizadas positivamente. Assim, quaisquer 

propostas de estabelecer cláusulas de barreira em relação ao número de coletâneas ou 

capítulos publicados em coletânea por cada programa de pós-graduação são 

absolutamente injustificáveis. 

Acrescento aqui que as coletâneas não são um fenômeno brasileiro, pois em nível 

internacional também são numerosíssimas nas Ciências Humanas e Ciências Sociais 

Aplicadas, além de nos estudos literários e linguísticos, e consideradas relevantes como 

produção intelectual. Além disso, no Brasil, se há anos existe um trabalho sistemático, 

inclusive financiado por agências, em nível nacional e internacional, para constituir 

redes e grupos de pesquisa temáticos, era de se esperar que as coletâneas multiautorais e 

multiinstitucionais expressassem o resultado deste trabalho. Para mim, não é justificável 

nem compreensível que se queiram desvalorizar as coletâneas, só por serem coletâneas, 

ou por serem numerosas. Por isso discordo radicalmente de uma proposta que vem 

circulando informalmente, no sentido de que se limitem o número de produtos do tipo 

livro (coletâneas, capítulos, livros autorais) a serem contabilizados por cada programa 

de pós-graduação. Acho um absurdo que sequer se cogite que os programas de pós-

graduação não possam ser avaliados por tudo o que fazem, seja lá qual for a desculpa ou 



a suposta justificativa que se invente para isso, e acho que a ANPOLL deveria se 

manifestar a favor de uma avaliação abrangente, em que toda a produção dos programas 

de pós-graduação seja levada em consideração, e na qual os livros tenham a posição de 

destaque que merecem, por sua contribuição no passado e no presente para a produção 

de conhecimento em nossa área.  

Creio que, em termos de política da avaliação, a área de Linguística e Literatura deve 

caminhar no sentido de que um capítulo em um bom livro valha a mesma coisa que um 

artigo em um bom periódico. Assim, o que está em jogo politicamente para o presente e 

para o futuro de nossa área, cuja produção científica se expressa predominantemente em 

livro, é exatamente poder consolidar no sistema CAPES a avaliação de livros, de modo 

a ser possível ter instrumentos para afirmar, com boa fundamentação, que determinado 

capítulo de livro vale mais, menos ou a mesma coisa que um determinado artigo em 

periódico.  

Assim, gostaria de dizer que as propostas correntes de avaliação por impacto são 

altamente problemáticas para a nossa área em geral e para os pesquisadores de literatura 

em particular. Por quê? Primeiro, porque, quando se fala em impacto, o que se mede 

basicamente é a publicação em periódicos, que não é o principal item na publicação em 

nossa área. O índice h, por exemplo, que se consegue ver no Google Acadêmico, nos dá 

número de citações em artigos publicados em periódicos, mas, em nossa área, qualquer 

pesquisa vai concluir o óbvio: que, mesmo nos artigos publicados em periódicos, as 

citações mais numerosas são a livros e capítulos de livros, não a outros artigos 

publicados em periódicos. Para não melindrar ninguém, darei um exemplo pessoal do 

que falo: no momento, meu índice h é 14. Das 740 citações a trabalhos de minha 

autoria, feitas em artigos publicados em periódicos, a maioria é de livros: A biblioteca 

de Machado de Assis foi citado 111 vezes, desde sua publicação em 2001; Palavras da 

crítica foi citado 112 vezes, desde sua publicação em 1992. Para contrastar, meu artigo 

em periódico mais citado em outros artigos em periódicos tem 50 citações.   

Lembremo-nos, antes de mais nada, de que o Qualis periódicos já tem mais de uma 

década, e nem por isto podemos considerá-lo inteiramente satisfatório – muito pelo 

contrário, exatamente as críticas que fazemos e fizemos a ele é que permitiram e 

permitem que seja aperfeiçoado. De todo modo, estas críticas são quase que 

exclusivamente à operação do sistema Qualis periódicos, aos trabalhos específicos de 

tal ou qual comissão de avaliação, à alteração ou manutenção de determinada norma 

pela CAPES, e não à própria existência do sistema, que é amplamente reconhecida 

como relevante.  

Creio que o sistema de classificação de livros deve funcionar dentro da mesma lógica, 

após a superação da fase inicial em que a desinformação sobre o que está em jogo na 

sua implantação arriscou-se a gerar (em vez de críticas construtivas para o 

aperfeiçoamento do sistema) críticas contra a sua própria existência – críticas, aliás, que 

já aconteceram no passado em relação ao Qualis periódicos. De todo modo, acredito 

que será tarefa de todos disseminar a informação, ajudar na construção do sistema e 

responder a intervenções de colegas que pretendam jogar fora o bebê junto com a água 

do banho. O bebê é a classificação de livros; a água que deve ser renovada é a 

sistemática de operação da classificação de livros.  

Em relação a esta sistemática, acrescento uma última e importantíssima observação. 

Não se justifica, sob nenhuma hipótese, que todas as comissões constituídas na/pela 

CAPES e suas coordenações de área não sejam ampla, geral e irrestritamente 



divulgadas, juntamente com os resultados de seus trabalhos. Se a comissão mais 

importante de avaliação, aquela que faz a avaliação de todos os programas de pós-

graduação no final do quadriênio, é divulgada amplamente, assim como os resultados de 

seu trabalho, por que razão deveria haver um tratamento diferenciado, por exemplo, 

para a Comissão de Classificação de Livros ou para o resultado do trabalho desta 

Comissão? A obrigatoriedade de transparência nos órgãos do serviço público federal já 

está disposta explicitamente na lei  12.527, de 18 de novembro de 2011, e, de fato, todo 

e qualquer cidadão pode solicitar estas informações diretamente à CAPES e ser 

atendido, mas seria interessante solicitarmos uma manifestação explícita de nossa nova 

Coordenação de Área a favor do acesso amplo geral e irrestrito a todas as informações 

referentes à constituição de comissões em Linguística e Literatura e ao resultado do 

trabalho delas, de modo a que não seja necessário, em cada caso, que um coordenador 

ou docente tenha de invocar a legislação vigente para ter acesso aos dados.  

Finalmente, é muito importante, principalmente nas comissões que são constituídas para 

avaliar periódicos e livros, que a escolha de seus membros não seja feita apenas com 

critérios geográficos. Esclareço, antes de qualquer mal entendido, que considero 

critérios geográficos muito importantes, mas acho que não são suficientes, pois, se nos 

limitarmos a eles, vamos nos arriscar a continuar a ouvir uma série de críticas 

recorrentes na área de Linguística e Literatura, como: a de que há comissões com 

membros que apenas consideram relevantes a produção intelectual referente à sua 

especialidade, gerando uma distorção no resultado da avaliação de periódicos ou livros 

feita por eles; ou a de que há membros de comissão de avaliação de livros que nunca 

publicaram um livro. Não vou aqui discutir se estas críticas são ou não pertinentes, 

porque não é o meu objetivo tratar do mérito delas, mas quero deixar bastante clara a 

minha opinião sobre o perfil de membros de comissões de avaliação da produção 

intelectual de nossa área. Creio que é muito complicado ter membros que só vejam 

mérito naquilo que eles ou os adeptos de sua especialidade produzem, porque isso gera 

um julgamento em que só haverá resultados favoráveis aos partidários desta 

especialidade. E nem sequer adianta ter vários membros de várias especialidades, se o 

papel de cada um for o de atribuir mérito apenas ao que pertence ao âmbito de sua 

especialidade, porque assim a avaliação vira uma roleta russa, em que o resultado vai 

depender das mãos em que caírem os produtos intelectuais. Por isso, acho que a 

presença de colegas que acreditam que há mais de um modo de produzir conhecimento, 

mais de uma maneira de expressá-lo, mais de um recorte de objetos de interesse válidos, 

muito mais especialidades relevantes do que apenas a de cada um de nós, é crucial para 

que se eliminem ou pelo menos diminuam as críticas ao partidarismo avaliativo. 

Como creio que parte da contribuição relevante da ANPOLL, e dos Programas de Pós-

Graduação e docentes que nela atuam é criticar, apontar caminhos e opções melhores 

dos que eventualmente tenham sido ou venham a ser adotados, mas também levar 

reivindicações diretas à Coordenação de Área e à CAPES, após a discussão desta mesa, 

levarei ao plenário dos coordenadores de programas de pós-graduação, na forma de 

reivindicação à Área e à CAPES o resultado de nossa discussão aqui. 
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