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RESUMO: O artigo reflete sobre o processo de avaliação dos cursos de pós-graduação. 

Partindo do pressuposto de que toda avaliação envolve uma concepção de mundo, 

procura investigar que elementos estariam presentes na concepção representada pelo 

modelo atual de avaliação, em especial no tocante à área de Linguística e Literatura. 

Inicia por descrever a história da pós-graduação brasileira, destacando seus marcos 

principais. Demonstra como o incremento da avaliação constitui um valor e uma 

condição intrínseca à existência do próprio Sistema Nacional de Pós-graduação e como 

a tríade normatização, regulação e avaliação está presente no pensamento dos 

idealizadores da pós-graduação no Brasil. Em um segundo momento, trata dos impactos 

provocados pela implantação do modelo vigente de avaliação e das controvérsias que 

tem suscitado, especialmente com relação às assimetrias regionais e à produção 

científica representada pela publicação.  
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THE POST-GRADUATION SYSTEM AND THE POWERS OF THE 

EVALUATION  

ABSTRACT: The article reflects on the process of evaluation of the graduate courses. 

Based on the assumption that all evaluation involves a conception of the world, it aims 

to investigate which elements would be present in the conception represented by the 

current model of evaluation, especially in the area of Linguistics and Literature. It 

begins by describing the history of the Brazilian graduate courses, highlighting its main 

milestones. It demonstrates how the increment of evaluation constitutes a value and a 

condition intrinsic to the existence of the national postgraduate educational system itself 

and how the triad of normatization, regulation and evaluation are present in the thought 

of the postgraduate education idealizers in Brazil. Secondly, it addresses the impacts 

caused by the implementation of the current evaluation model and the controversies it 

has aroused, especially with regards to the regional asymmetries and the scientific 

production represented by publications. 
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Por mais que haja controvérsias com relação ao modelo de avaliação da pós-

graduação no Brasil, ela é em si um valor já incorporado e, portanto, inalheável. De 

modo geral, parece não haver discordância sobre a necessidade da avaliação, tampouco 

da sua tradição meritocrática, do seu caráter periódico e autoexigente, e da sua 

propriedade comparatista e universal. Também não há grandes controvérsias quanto à 
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avaliação inicial que visa dar aval às propostas de cursos novos e incorporá-los ao 

sistema. Tem-se a avaliação, portanto, como um valor e uma condição intrínseca à 

existência do próprio objeto que avalia. Sendo assim, e considerando-se que toda 

avaliação envolve sempre uma concepção de mundo, a indagação que se poderia fazer é 

sobre o que há na concepção representada pelo modelo atual de avaliação da pós-

graduação brasileira, e em especial da área de Linguística e Literatura, que incomoda 

a comunidade científica das Letras. Registre-se, também, que o suposto incômodo não é 

recente. São fartas as notações nesse sentido, suficientes para se compor uma “história 

do incômodo”. Como exemplo, e apenas para registro, cito uma palavra: endógena, 

colhida num Boletim da Anpoll de mais de duas décadas atrás. 

Se o espectro desse embaraço se faz notar apenas com o correr dos anos, é 

preciso ter claro que o imperativo da avaliação nasce com a oficialização da pós-

graduação, convertendo-se rapidamente em uma política. O chamado Parecer Sucupira, 

de 1965, havia documentado a inorganicidade do “regime de cursos de pós-graduação” 

então existente (Brasil, Parecer 977/65), levando-se, no mesmo ano, a um esforço 

classificatório que tenta desfazer indefinições acerca do conceito de pós-graduação, 

diferenciar os limites dos cursos lato sensu e stricto sensu e reposicionar nesta última 

categoria aqueles propriamente pós-graduados, atribuindo o nível de mestrado a 27 

deles e, a 11, o nível de doutorado. Os critérios de diferenciação são já nesse momento, 

e pelo menos em tese, normativos e reguladores: duração em horas, natureza dos cursos 

e nível de inserção da pesquisa. 

O par norma e regulação também não era novo. Apesar da indefinição dos 

conceitos no então incipiente contexto da pós-graduação, os cursos de aperfeiçoamento 

ou lato sensu já possuíam um escopo mínimo, mais ou menos depreendido, desde o 

Decreto 16.782-A, de 1925, que promulgou a Reforma de Ensino Rocha Vaz. Também 

a Reforma Francisco Campos, de 1931 (Decreto 19.851) é farta no exame dessa 

modalidade, que, em suas variantes — técnica, prática e profissional — e oferta 

eventual, poderia admitir graduandos. Já os de natureza estrita nascem formalmente 

regrados, com a finalidade de promover instrução sistêmica, com caráter regular e 

permanente, como superposição à graduação e objetivos de natureza científica e 

cultural, conforme a conceituação genérica dada por Newton Sucupira no Parecer (CFE/ 

977) de 1965. Nesse documento, chama especialmente a atenção, nas dezesseis 

formulações finais, a última palavra, onde entrevemos a gênese avaliativa referida 

acima. Preocupado em garantir a gestão equilibrada do sistema que ora se propunha, o 
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Parecer Sucupira indica em sua décima sexta e última formulação — como mecanismo 

de controle e, portanto, como aferição de qualidade — que o Conselho Federal de 

Educação baixasse normas “fixando os critérios de aprovação dos cursos”. Esse mesmo 

princípio, como um decalque, seria fixado em lei três anos depois, com a promulgação 

da reforma universitária de 1968 (Lei 5.540), consignando ao Conselho Federal de 

Educação (arts. 24 e 25) a regulamentação e a supervisão da pós-graduação. 

Semelhante feição reguladora, base comum às avaliações de caráter 

institucional, está presente também no relatório do grupo de trabalho criado pelo 

Decreto 62.937/68 para apresentar a proposta da reforma universitária. E aparece já 

delineada como exigência do sistema de pós-graduação no I Plano Nacional de Pós-

graduação (1975-79), que enfatiza o poder normativo e controlador do Estado. O 

relatório do grupo de trabalho da reforma de 1968, ao citar uma das advertências de 

Newton Sucupira presentes no Parecer CFE 977/1965, chama a atenção para a 

necessidade de maior rigidez nos critérios para a criação de cursos novos. Assinala que 

a criação, “sem atender às condições especiais”, ao “nível desejado”, poderia levar ao 

“abastardamento [...] dos graus de mestre e doutor”, razão por que só deveriam ser 

escolhidas para atuar nesse nível de ensino as universidades onde se tivesse “atingido o 

grau mínimo de desenvolvimento compatível com a natureza da pós-graduação” 

(BRASIL, 1983, p. 41-43). 

Esse cuidado, presente em vários documentos dos primórdios da pós-graduação, 

não era sem motivo. Havia, da parte dos seus signatários, sempre aquela urgência na 

mudança de qualidade do ensino diante da dependência cultural, do nosso desapego à 

sistematicidade e das exigências de desenvolvimento do país de que falam, entre outros, 

Newton Sucupira (1965, 1972) e Anísio Teixeira (2005). Surpreende, hoje, que 

problemas apontados há mais de meio século, como as desigualdades regionais que 

impedem a real universalização do sistema de pós-graduação, esperem ainda por 

resposta e dependam ora de esforços individuais, ora de ações pontuais da Capes, como 

os projetos interinstitucionais, desenvolvidos sob o olhar suspeito de parte da 

comunidade acadêmica e científica. É perturbador, aliás, que as metas estabelecidas 

pelos últimos planos nacionais de pós-graduação ainda “se superponham quase sem 

dissonâncias ao ideário de Anísio Teixeira [...], apesar das inimagináveis mudanças 

acontecidas no planeta” no último século, como apontam Machado e Alves (2005, p. 1), 

referindo-se ao V PNPG. A percepção dessas dissonâncias, contudo, pode ter levado à 

justificação do empenho bibliométrico das avaliações de hoje ainda permeadas por uma 
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política regulamentadora e à premência (misto de necessidade, ímpeto e urgência) por 

resultados, numa situação em que não é mais suficiente que avancemos  é premente 

que nos movamos rápido. 

Para refletir sobre esse momento em que a avaliação se agiganta como se 

intimidasse o objeto a ser avaliado, é importante ter em conta que os principais 

objetivos e desafios enfrentados hoje pelo sistema de pós-graduação  e portanto 

justificadores do modelo de avaliação a que se chegou  já eram perquiridos dez anos 

antes da implantação das avaliações periódicas, e cultivados, mesmo que em terreno 

infértil, desde a década de 1930. Se o marco legal da pós-graduação brasileira é o 

Parecer 977/1965, o marco inicial remonta a 1931, com o Estatuto das Universidades 

Brasileiras, proposto por Francisco Campos, do então Ministério da Educação e Saúde 

Pública.  Esse estatuto, intencionando disciplinar o ensino superior no que diz respeito à 

sua finalidade, oferta e organização, propõe a implantação da pós-graduação que 

frutifica, segundo Santos (2003, p. 628), na Universidade do Rio de Janeiro, na 

Faculdade Nacional de Filosofia e na Universidade de São Paulo, antes mesmo que a 

denominação “pós-graduação” se estabelecesse entre nós, mas tendo por princípio a 

formação de recursos humanos em sentido prático e altamente especializado.  

As décadas de 1940, 1950 e 1960 assistem à criação de novos cursos, à inserção 

gradativa da pesquisa como componente da atividade universitária, especialmente por 

obra de professores estrangeiros, e à substituição da deferência ao modelo europeu pela 

adaptação aos padrões acadêmicos americanos, sem que houvesse, contudo, a superação 

do estado de “parceria „subordinada‟” de que trata Santos (2003, p. 629). Nesse 

contexto, são firmados acordos de cooperação internacional, objetivando o intercâmbio 

de estudantes, pesquisadores e professores (OLIVEIRA, 1995). Dá-se também nesse 

período, no cenário da retomada do projeto nacional-desenvolvimentista do início do 

segundo governo Vargas, a instituição da Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (1951), que resultaria na atual Capes, cujas ações seriam 

desencadeadas dez anos depois, em 1961. Do ponto de vista da efetivação das políticas 

educacionais, e especialmente de pós-graduação, continua a chamar a atenção a 

dissonância entre o tempo das necessidades e o tempo da solução dos problemas, o que 

denuncia certa imobilidade do sistema de ensino e de desenvolvimento da ciência no 

país. 
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O primeiro Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG 1975-1979), lançado em 

consonância com os planos de desenvolvimento (II PND; II PSED; II PBDCT) é o 

primeiro instrumento de gestão a esboçar uma política de pós-graduação. Aos planos de 

desenvolvimento somam-se a criação de fundos, programas de apoio e outras 

ferramentas de gestão, como o FNDCT (Fundo Nacional de Desenvolvimento e 

Tecnologia, 1969) e o SNDCTO (Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico, 1972), num contexto em que o país dá um salto em ciência e tecnologia, e 

os cursos de pós-graduação passam de 125 para 974 (GUIMARÃES, 2007, p. 285-286). 

O primeiro PNPG tinha como objetivo central institucionalizar, organizar e 

planejar a expansão do Sistema Nacional de Pós-graduação, tendo possibilitado a 

identificação de prioridades e a formulação de diretrizes para a consolidação do sistema, 

ainda que essas diretrizes fossem tencionadas por interesses de várias ordens: aspectos 

conjunturais, aliás compreensíveis, se entendermos que a educação e a pesquisa, apesar 

de básicas para o desenvolvimento do país, estão longe de ser valores incorporados pela 

nossa sociedade. De todo modo, o lema era “transformar as universidades” para que 

realizassem atividades de pós-graduação em “verdadeiros centros de atividades criativas 

permanentes” (BRASIL, 1998, p. 17). 

O processo de avaliação sistemática é implantado pela Capes em 1976, e 

funcionava, segundo Neves (2002, p. 6), “como direcionamento do esforço” de 

enraizamento do sistema, como uma “espécie de norte do que se buscava alcançar”. Não 

havia uma comparação entre os programas, algo que permitisse conhecê-los melhor e 

instigá-los para a elevação da qualidade. Avaliava-se para saber “se os cursos [...] 

estavam caminhando em uma certa direção”, o que levou a um afunilamento em que 

grande quantidade de cursos acabou se concentrando  dentro de uma escala 

ascendente que ia de E a A  nos máximos A e B, sem outra perspectiva de progresso. 

Não havia, também, a obrigatoriedade nem a atenção com a publicização, o que dava 

aos programas uma existência mais ou menos isolada, sem a emulação de hoje. Pode-se 

inferir com isso que os resultados aferidos impactavam pouco, tanto os cursos existentes 

como as propostas de cursos novos. 

No caso específico da então denominada área de “Letras e Linguística”, dois 

diagnósticos, um de Paulino Vandresen (1991), outro de Regina Zilberman (1993), dão 

a medida do nível de desenvolvimento e da posição da área no sistema. Vandresen 

destaca o sintoma de crise do ensino de Letras, apesar de a pós-graduação na área ter se 

consolidado, se levados em conta os critérios de avaliação praticados então pela Capes: 
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92% dos cursos haviam atingido o nível máximo, apesar do tempo médio excessivo 

para a titulação, da falta de clareza na organização interna dos cursos e da insuficiência 

na produção científica e no intercâmbio com docentes de outros países. Quanto à 

avaliação externa, Vandresen recorre a Ataliba Teixeira de Castilhos (Boletim da 

Anpoll n. 15, p. 15) para registrar duas lições contraditórias a serem assimiladas pela 

área: uma aparentemente festiva, representada pelo que se considerava “consolidação da 

área”, e outra, preocupante, representada pela constatação de que o sistema de avaliação 

vigente já não dava conta de suas tarefas. Ambas as lições, aliás, redundavam em um 

único ponto onde se encontravam a necessidade de refletir sobre a perda de relevância 

da avaliação quantitativa e sobre o conceito de consolidação, que implicaria refletir 

também sobre o conceito de pós-graduação e de universidade. É importante registrar 

como a Anpoll (Boletim n. 16, 1991) se mobiliza em torno dessas questões, propondo, 

entre outras ações, a avaliação interna por iniciativa própria dos cursos.  

Regina Zilberman (1993, p. 2), refletindo sobre a mesma conjuntura, destaca a 

concorrência de fatos e procedimentos que convergiam para a homogeneização dos 

cursos. O achatamento, segundo a coordenadora de área no período de 1991 a 1995, se 

reproduzia “em vários planos” no interior dos cursos  proposta, estrutura, 

nomenclatura , já que tentavam se igualar e “chegar no mesmo lugar do pódio”, ainda 

que isso implicasse abrir mão de particularidades enriquecedoras que os parâmetros 

básicos de avaliação, de alcance geral, não consideravam. Não era, portanto, em função 

das suas peculiaridades que os programas eram valorizados, registra de forma 

penetrante a ex-coordenadora, mas “por se aproximarem do padrão comum qualificado 

como melhor”. Por consequência, dispensavam a busca da originalidade e interessavam-

se pela avaliação naquilo que ela poderia trazer de benefício e garantir a continuidade 

do curso (ZILBERMAN, 1993, p. 3). 

Em 1995, a Capes reestrutura a área de avaliação e, consequentemente, do 

processo avaliativo, cujas mudanças, que visam redefinir o aspecto meritocrático, se 

fariam sentir a partir de 1998. Entre as mudanças implantadas está a diversificação do 

sistema e o incremento da internacionalização, que passa a ser valorizado em todos os 

aspectos da pós-graduação, inclusive na avaliação  plano, aliás, em que se manifesta 

de forma mais visível (NEVES, 2002, p. 6). A avaliação adquire, então, uma dimensão 

nova, mais técnica, mais especializada, e seus parâmetros “passam a ser tema de 

análises pela comunidade acadêmica, com destaque para a questão da produção 
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intelectual”. Outra mudança importante é a publicização já referida. A partir de 1998, 

quando se torna trienal, e desde 2014, quando passa a ser quadrienal, tanto os critérios 

como as aferições passam a ser conhecidos e utilizados como ranqueamento (VOGEL e 

KOBASHI, 2015, p. 1), estabelecendo concorrência entre os programas a partir de 

indicadores de excelência, que a cada momento, tendo o sistema atingido certo nível de 

qualidade, “poderiam ser movidos para cima”. Essa mudança, segundo Vasques (2002, 

p. 25), se deu a partir de debates com a comunidade acadêmica, ainda em 1996, 

seguidos de estudo realizado por especialistas de diferentes países e áreas, tendo 

resultado daí mudanças na periodicidade da avaliação, na escala de notas e na unidade 

de avaliação (de cursos para programas) e a comparabilidade entre as áreas e entre os 

programas.  

Se o impacto dessas mudanças, implantadas entre 1995 e 1998, ainda ressoa, 

apesar dos vários ajustes já processados, pode não ser exagero nem mera complacência 

conjeturar que elas não tenham sido de todo assimiladas ou que possíveis fraquezas do 

próprio sistema de pós-graduação inviabilizem a sua aplicação completa, sem afetar ora 

as áreas ou programas ditos hegemônicos, ora os cursos em fase inicial ou intermediária 

de desenvolvimento. De todo modo, foram as dificuldades que se impuseram no 

primeiro quadriênio de vigência da reforma, associadas à contínua reação à suposta 

rigidez da proposta, sem descurar dos inegáveis avanços do sistema, que parecem ter 

marcado mais profundamente a memória da pós-graduação nas duas últimas décadas. 

Segundo Neves, presidente da Capes entre 1995 e 2002, aquela foi uma fase de 

“crises importantes”: de um lado, as dificuldades advindas das políticas de gestão 

governamental, de outro a dificuldade no acolhimento de mudanças tão radicais quanto 

necessárias para a revitalização do sistema de pós-graduação. O contexto exigia posição 

firme e a “discussão que se reabriu sobre indicadores, padrões e parâmetros de 

excelência provocou [...] uma turbulência no interior de cada área” e na relação entre 

elas, principalmente por romper o padrão de avaliação “como um sistema único”. 

Custava aceitar que “avaliações distintas por áreas de conhecimento” pudessem visar, 

ao mesmo tempo, à equivalência entre os resultados da avaliação. Essa equivalência, 

questionada ainda hoje como arbitrária, é defendida por Neves com o argumento de que, 

se esse parâmetro, “eventualmente, pode ser arbitrário”, a “equivalência, no entanto, 

não” o é, pois não cobra às áreas que “se violentem e aceitem os parâmetros de outras 

exatamente como essas os definem  por se considerarem mais acadêmicas, mais 

consolidadas” ou de outra natureza. O que importa, diz Neves, é que “cada área saiba 
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definir, de fato, quais são os indicadores de excelência, qual o diferenciador entre os 

vários programas de excelência” e possa encontrar “o caráter internacional dessa 

excelência” (2002, p. 7). É preciso que “a nossa pós-graduação e as universidades em 

geral” se exponham “ao julgamento da interação internacional” (id., p. 14). 

Passadas duas décadas, a percepção do indício de arbitrariedade parece mais ou 

menos geral, seja para as áreas, seja para as subáreas ou para os programas. Há os 

hegemônicos, os que convivem em trânsito intermediário de desenvolvimento, e os 

desiguais subalternos, que, tornados impassíveis, se veem submetidos ao mesmo crivo 

dos cursos consolidados. Se é assim, a interação e a consequente inserção do 

conhecimento produzido e dos padrões de formação conforme vislumbrados estão por 

acontecer, pelo menos para o benefício de todo o sistema. Entre outras consequências, 

esse descompasso parece ter levado a ancoragem da inserção internacional quase que 

exclusivamente à produção científica (traduzida em publicação), especialmente em 

consórcio com autores estrangeiros. Esse procedimento induzido pelo que se faz do 

modelo de avaliação não leva em conta que a publicação é apenas o item final de uma 

pesquisa e varia  em sua natureza, volume e tempo para produção  de área para 

área, não atestando a qualidade ou a originalidade da pesquisa científica em si. Ao 

privilegiar a quantidade de produção, privilegiam-se os programas mais consolidados, 

com maior número de docentes e que, por essa lógica, se credenciam para o melhor 

usufruto de oportunidades e a maior obtenção de recursos financeiros, mantendo-se à 

distância dos demais. Vê-se que o próprio sistema, cujo objetivo primeiro seria 

combater as desigualdades, alimenta as hegemonias. 

 As assimetrias regionais, por exemplo, são objeto de discussão desde os 

primeiros documentos que intencionam a criação da pós-graduação no país. São, aliás, 

uma das justificativas para a urgência na melhoria da formação de recursos humanos 

mais qualificados. No entanto, resistem aos muitos esforços empreendidos e são o 

melhor exemplo da nossa incapacidade de gerar mudanças. Essas assimetrias, por 

razões históricas, geográficas, econômicas e culturais, se reproduzem no interior do 

sistema de avaliação que as apreende, segundo Horta e Moraes (2005, p. 111), a partir 

de uma concepção monopólica, na medida em que “homogeneíza o desigual”, sem 

promover interação efetiva entre programas consolidados (nota 7) e programas em 

formação. A tendência, aliás, é que programas de nível internacional se afastem ainda 

mais dos problemas de base, locais e regionais, sem impacto na comunidade científica 
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internacional e “se dediquem apenas ao doutorado” (informação verbal),
1
 à formação de 

lideranças, deixando aos demais cursos a formação do professorado para a escola 

básica, onde reside hoje a grande demanda por mestrado e, coincidentemente, os 

principais problemas da educação nacional. Daí a indagação sobre os poderes da 

avaliação e sua aplicação ainda modesta em favor das grandes demandas sociais e 

educacionais.  

Os programas de pós-graduação já consolidados contribuiriam mais com o país 

se houvesse maior indução para que interagissem com os programas em estágio inicial 

ou intermediário, em um esforço para dar robustez ao sistema como um todo.  A 

importância empreendedora desses programas tem sido demonstrada desde a década de 

1990, com os primeiros cursos fora de sede ministrados pela Unicamp e pela Unesp, 

como embriões do que seriam os cursos interinstitucionais. Mas há enorme preconceito 

contra esses cursos, e os programas de nota 6, e 7, principalmente, se desinteressam por 

realizá-los. Dados disponíveis na home page da Capes comprovam que entre 2011 e 

2017, nenhum curso com nota 7, na área de Linguística e Literatura, se habilitou para 

ofertar Dinter; apenas 26% dos cursos oferecidos foram propostos por programas com 

nota 6; e, do total de cursos implantados, 86% ficaram a cargo dos programas com nota 

5 e 4. Além disso, a demora na efetivação dessa alternativa de pós-graduação fez com 

que a faixa etária do aluno concluinte do Dinter, via de regra docentes universitários de 

instituições públicas em regiões poucos desenvolvidas, se tornasse elevada, sugerindo 

que poderá contribuir para a melhoria da qualidade do ensino de graduação, mas muito 

pouco com a formação de novos mestres e doutores em instituições onde ainda não 

exista curso de mestrado nas áreas de formação dos novos doutores. Tome-se como 

exemplo o Dinter em literatura iniciado em Rondônia entre 2012: cerca de 40% dos 

formados em 2016 poderão se aposentar até 2020. Há, por outro lado, cursos na Região 

Norte que funcionam com o número mínimo de professores exigido, e estes são, 

normalmente, todos os professores da área na universidade. Em outros casos, é 

necessário reunir docentes de vários campi que se deslocam por conta própria para 

atender a um curso. Realidade semelhante é a dos cursos interdisciplinares. Não é 

incomum que tenham sido criados, não por haver vocação interdisciplinar, mas porque 

os doutores da unidade eram de áreas diversas, e essa era a única possibilidade de se 

inserirem no sistema. Nessas condições, sustentar um conceito 3 ou 4 já parece um 

                                                           
1
 Debate relativo à palestra proferida por Rita de Cássia Barradas Barata na UFABC, em 13 de março de 

2017. 
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grande feito para certas equipes, que, diminutas, atuam em níveis superiores às suas 

forças. Não há que se falar, contudo, em avaliação diferenciada entre os programas de 

regiões distintas, mas em avaliação que não iguale desiguais, com quesitos e pesos que 

melhor revelem as diversas realidades da pós-graduação no país e o importante papel da 

pós-graduação na Região Norte. 

Mesmo assim, são inegáveis os avanços da pós-graduação nas últimas décadas, 

quando se olha o caminho percorrido. Por outro lado, a percepção de pesquisador nos 

força a medir quanto falta para percorrer e em quanto tempo se poderá percorrer o 

caminho restante sob determinadas condições. A Capes, por intermédio dos seus 

diversos programas, tem meios para tornar menos penosa e menos demorada a distância 

a percorrer. Os objetivos do Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (Procad), 

por exemplo, poderiam ser incorporados à avaliação dos programas com notas  6 e 7 

como forma de estimular a cooperação por iniciativa dos programas já consolidados. 

Outra forma de cooperação poderia ser a internacionalização, não apenas a ponta de 

cima do sistema, mas em todo o conjunto, por meio do apoio à contratação de 

professores de alto nível (brasileiros e estrangeiros) à moda do Programa de Altos 

Estudos, para atuarem exclusivamente em programas das regiões menos desenvolvidas. 

Uma ação dessa natureza poderia propiciar a competição entre brasileiros e estrangeiros, 

com ganhos na avaliação para os brasileiros. Com isso, se atenderia também a algumas 

recomendações expressas no Relatório do PNPG-Final (2016-CS, p. 10, 19, 20 e 

outras), que insiste na criação de mecanismos que possibilitem alguma flexibilidade na 

avaliação da pós-graduação a fim de apoiar de forma diferenciada os mestrados 

localizados nessas regiões. 

Apesar de as evidências indicarem necessidade de ajustes em aspectos da 

avaliação, a crítica ao chamado teor produtivista parece não causar efeito na 

comunidade de consultores, conselheiros e diretores que vimos chamando 

genericamente de Capes. Note-se que um ex-presidente da agência, ao comentar a 

elevação do patamar de participação do Brasil na produção científica mundial (diga-se, 

produção de artigos), se antecipa às costumeiras críticas dizendo que “não cabe 

menosprezar os avanços quantitativos obtidos, e sim buscar incessantemente [a] melhor 

qualificação dessa produção” (GUIMARÃES, 2011). Essa defesa prévia indica por si o 

que parece ser uma das cláusulas do ideário da agência, a lógica de que a publicação é o 

meio pelo qual os cientistas se comunicam, a maneira pela qual prestam contas do seu 

trabalho, de modo que publicar pouco seria sinônimo de produzir pouco ou 
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descuramento na comunicação. De fato, não se faz ciência sem publicação, mas certas 

cláusulas  como a avaliação que homogeneíza particularidades, como a analogia 

“publicar muito é produzir qualidade , provocam estafa e podem levar ao 

estrangulamento do próprio sistema.  

A ênfase na quantidade de produtos em proporção que inviabiliza outra forma de 

aferição da qualidade que não seja a de ordem bibliomética se mostrou incapaz por si 

mesma de se fazer entender e acreditar. Não se trata do método, evidentemente, mas dos 

argumentos e do que eles representam. Poder-se-ia elencar uma série de ocorrências a 

esse respeito, mas por razões óbvias, citamos um caso, apenas, colhido no documento 

Considerações sobre classificação de livros, em que determinada Comissão de área 

sugere a “redução na pontuação do item “premiação” [...], tendo em vista a pouca 

quantidade de obras” concorrentes neste paradigma. Ora, é natural que apenas um 

pequeno número de obras seja premiado, e o fato de terem sido premiadas (avaliadas e 

distinguidas entre obras congêneres) é índice de qualidade a ser valorizado. Mas o 

argumento, nota-se, não é em favor da qualidade supostamente aferida por uma 

premiação, mas em desfavor do tamanho da amostra, como se uma obra de valor 

perdesse a qualidade justamente por ser excepcional. 

Casos como este, em que a qualidade é medida exclusivamente a partir de uma 

representação numérica, mostram como a simplificação (talvez) indevida da norma 

avaliativa dá autoridade ao chamado produtivismo e suscita, como estamos assistindo, a 

emergência de editoras e periódicos que oferecem à comunidade acadêmica, ávida por 

números, o serviço de “publicação a pedido”. Segundo Tuffani (apud Paiva, 2015, 

p.11), existiam, em 2015, cerca de duzentas dessas revistas de reputação duvidosa 

incluídas no Qualis-Capes. São editores de “submissões pagas”, sem compromisso 

indubitável com a ciência, que encontram na obrigatoriedade de publicação a todo 

custo, e em larga escala, o seu meio de vida.  

O crescente número de produtos (livro, capítulo de livro, artigo) submetidos à 

Capes a cada ciclo avaliativo não permite, já dizia Renato Janine Ribeiro,
2
 em 2005, que 

se levem em conta outros aspectos das obras que não sejam os seus elementos exteriores 

(autoria, edição, editor, natureza da obra, a presença de elementos pré e pós-textuais 

etc.), dispensando-se aspectos qualitativos relacionados ao valor do conteúdo, à sua 

                                                           
2
 Informação oral colhida da exposição realizada no simpósio O futuro do livro na avaliação dos 

programas de pós-graduação realizado na 57.ª Reunião Anual da SBPC, em Fortaleza, no dia 20 de julho 

de 2005. 
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abordagem, e ao impacto para a área de conhecimento, cuja aferição depende 

essencialmente de uma abordagem crítica. Assim, classificam-se os livros quase que 

exclusivamente pelo que eles têm de exterior e, no caso dos artigos, aprioristicamente, a 

partir de extratos A, B, C, que dizem respeito ao periódico e não ao texto publicado. 

Repete-se a lógica dos mercados: quantidade, rapidez, superficialidade, apesar do 

extenuante volume de trabalho costumeiramente relatado pelos avaliadores. Contra isso, 

vale sempre o alerta de Waters (2006, p.12) de que “há um elo causal entre a demanda 

corporativa pelo aumento da produtividade e o esvaziamento, em todas as publicações, 

de qualquer significação que não seja gerar números”, já que o produto, diz o editor da 

Harvard University Press, “é tudo que conta, não sua recepção, não o uso humano” (id., 

p. 42). Por isso, mantida a tendência de quantificar a produção e a valorar a partir de 

aspectos externos, poder-se ia combinar dois critérios, um bibliométrico e apriorístico, 

que passaria a ser feito eletronicamente, utilizando-se o ISBN, o ISSN e o DOI, sem a 

necessidade de manuseio do produto, e um critério essencialmente analítico. Para a 

avaliação sob esse segundo critério, cada programa selecionaria uma amostra, a “melhor 

produção”, de cada tipo de produto (artigo, livro etc.), que passaria por um exame 

propriamente analítico. O critério quantitativo processado eletronicamente daria 

agilidade ao processo e não recursos financeiros; a combinação dos dois critérios 

asseguraria a qualidade que se deseja aferir. 

Outra sugestão capaz de aferir e, ao mesmo tempo, elevar a qualidade da 

produção dos programas seria a diminuição do peso da produção individual do aluno e 

do docente e a valorização, sob o crivo qualitativo acima descrito, da publicação 

conjunta entre membros do corpo docente e do corpo discente. Tal procedimento, além 

de estimular a produção e a parceria interna, dando mais unidade aos programas, 

evitaria o que nos parece um desvio de finalidade do mestrado acadêmico, que exige do 

discente bolsista, no prazo de dois anos, a conclusão de disciplinas, a realização de 

estágio, a publicação de artigos em revistas bem conceituadas, a entrega de relatórios e a 

escrita de uma dissertação: um volume de atividades contraproducente quando se deseja 

formar recursos humanos de alto nível como é uma das missões da Capes.  

Diante do intrincado jogo de caracterizações destinado a produzir uma 

numerologia tão infinita quanto exibicionista em que se transformou a avaliação da pós-

graduação, é muito comum atribuir-se à Capes, de forma mais ou menos abstrata, tudo o 

que possa parecer desvio, exagero e incompreensão sobre o sistema de pós-graduação. 

Representantes da entidade, por sua vez, inquiridos sobre a gestão do sistema, 
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argumentam que os critérios são definidos pelas próprias áreas, sem dizer, contudo, que 

uma coordenação de área pode muito pouco no concurso de demandas em jogo e, 

dependendo da área, no concurso das hegemonias. Fora da Capes, por outro lado, 

editores e gestores universitários usam o Qualis como um indexador: uns para 

classificar publicações, outros para analisar currículos e medir a produção docente nos 

departamentos. Os mesmos agentes que questionam o Qualis como ferramenta da Capes 

o utilizam para fins próprios e impróprios. 

A avaliação, antes de ser um instrumento da Capes, é um instrumento da 

comunidade acadêmica que deve exigir o seu aprimoramento. O que está em jogo é a 

qualidade da educação, da formação de recursos humanos, da produção científica. Estão 

em jogo as desigualdades sociais, as dissimetrias regionais, a perda do sentimento de 

educação como um valor para a sociedade. Os critérios de avaliação devem ser 

rigorosos visando à elevação da qualidade da pós-graduação e do ensino como um todo, 

mas devem também exigir o comprometimento dos programas mais desenvolvidos a 

fim de diminuir a distância entre as duas pontas do sistema: a que sobrevive em estado 

de carência (de eficiência, de recursos humanos, de recursos financeiros) e a 

autossuficiente e qualificada. A primeira desigualdade a ser combatida é a do próprio 

sistema. Esses são os poderes da avaliação. 
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