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Os professores vinculados a Programas de Pós-graduação no Brasil encontram-

se constantemente tocados pelas demandas acadêmicas que dão sustentação às pós-

graduações, em especial, aquelas determinadas pela CAPES. É justamente esse lugar de 

docente atendo ao convite para esta mesa redonda, lugar de quem é avaliado em termos 

de produção acadêmica e do qual procuro refletir sobre as avaliações indicadas aos 

integrantes dessa mesa para discussão: qualis periódicos, qualis livros e qualis eventos 

na área de Letras e Linguística. Contudo, ocupar-me-ei mais de levantar questões para 

reflexão do que apresentar ou propor possíveis soluções aos problemas que envolvem as 

avaliações.  

Considerando que as avaliações têm efeito direto nas condições de 

funcionamento dos Programas de Pós-Graduação (na definição do valor do PROAP, do 

número de bolsas para os discentes, nas possibilidades de realização de atividades, etc.), 

é fundamental que elas sejam realizadas, também, com o objetivo de oferecer recursos 

para um melhor funcionamento dos Programas. Diante dessa expectativa, é muito 

importante que a perspectiva norteadora das avalições, a perspectiva assumida pelos 

representantes da área Letras e Linguística na CAPES para essa atividade, paute-se em 

princípios que, mais que evidenciar diferenças qualitativas, ainda que elas existam e 

necessitam ser evidenciadas, vislumbrem claramente o crescimento dos programas 

avaliados. 

 No presente momento (junho de 2018), para o quadriênio em curso (2017–

2020), ainda não há critérios definidos. A Diretoria de Avaliação da CAPES (doravante 

DAV) está discutindo essas questões para a definição dos critérios. Neste quadriênio, 
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ainda não houve avaliação dos livros e dos periódicos de 2017 e, neste ano, 2018, não 

haverá avaliações. Estas estão previstas somente para o segundo semestre de 2019, já na 

segunda metade do quadriênio. Há aí um problema grave e de difícil solução. Grave 

porque os Programas de Pós-graduação (doravante PG) seguem suas atividades sem 

critérios que os norteiem de forma clara; mais grave ainda porque os critérios, sendo 

definidos já no final do quadriênio, serão aplicados de forma retroativa. O tempo não 

retroage para possibilitar realinhamentos. A propósito, as normas não podem ser 

aplicadas de forma retrativa, elas têm validade a partir de sua publicação.  

Em princípio, a solução para esse problema parece ser difícil; isto porque há 

mudança dos representantes de área na CAPES justamente no início do quadriênio, o 

que demanda um tempo para a familiarização com as atividades a serem desenvolvidas, 

entre elas a redefinição dos critérios de avaliação dos PG. Mas esta dificuldade pode ser 

amenizada se a nova Diretoria optar por dar continuidade aos critérios utilizados para as 

avaliações realizadas no quadriênio anterior, procedendo apenas a revisões e reajustes 

pontuais, visando a ajustar problemas já detectados. Se esse procedimento for assumido, 

os PG terão, desde o primeiro dia do quadriênio, parâmetros claros para se orientarem e 

desenvolver os trabalhos que lhes cabem. 

 No que se refere especificamente a qualis periódicos, as últimas avaliações 

foram feitas pelo Publish or Perisch (Publique ou Pereça). Publicar ou Perecer é um 

programa de software que recupera e analisa citações acadêmicas, usado para 

identificar, entre outros aspectos, fatores de impacto: o número total de artigos e número 

total de citações; média de citações por artigo, citações por autor, artigos por autor e 

citações por ano. O Publish or Perisch, em princípio, aponta que quem não publica 

perece; mas não elimina a possibilidade de quem publicar também perecer. Pelas 

avaliações possibilitadas por esse programa,  

 

Se um acadêmico mostra boas métricas de citação, é muito provável 

que ele tenha causado um impacto significativo no campo. 

No entanto, o inverso não é necessariamente verdade. Se um 

acadêmico mostra métricas fracas de citação, isso pode ser causado 

por uma falta de impacto no campo, mas também por um ou mais dos 

seguintes fatores: 

 Trabalhar em um campo pequeno (gerando, portanto, menos citações 

no total); 
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 Publicar em um idioma diferente do inglês [...]3 

 

Esses fatores elencados podem se aplicar às áreas dos estudos da linguagem, mas 

eles se adequam perfeitamente a áreas do campo das biomédicas e/ou das exatas. Diante 

deles, em sua íntegra, outro problema se apresenta: é preciso que área de Letras e 

Linguística tenha uma política própria, que prime pelas diferenças em relação às outras 

áreas, com critérios que considerem suas especificidades. E um problema ainda mais 

grave que este e bastante prejudicial, concernente à avaliação dos periódicos, deve-se a 

uma prática vigente nesta área de não pontuar os artigos em conformidade com o qualis 

da revista no momento em que se deu a publicação. Todos sabem que as revistas sofrem 

mudanças qualis; frequentemente alguns periódicos têm o qualis rebaixado. Quando um 

autor submete seu artigo a uma revista, o faz orientado pelo qualis da revista no 

momento da submissão. A propósito, o qualis do periódico é um critério norteador para 

o encaminhamento de artigos para publicação. Urge, portanto, que a DAV defina como 

critério que a pontuação do artigo seja considerada em conformidade com o qualis da 

revista no momento da publicação. 

Retomando a indagação tema/título da mesa, pergunto: Qualis periódicos, qualis 

livros e qualis eventos: é possível avaliar da mesma forma? Com essa inversão, 

indago: 

Os objetos tem a mesma natureza? 

Quais são os objetivos dessas avaliações? 

Quais diferenças devem ser estabelecidas ou detectadas entre os avaliados? 

Essas indagações, para as quais não proponho respostas, devem aparecer nas bases dos 

parâmetros definidos para a avaliação. 

Os critérios utilizados no quadriênio anterior (2013-2016) para a avaliação de 

periódicos estão publicados no site da CAPES4. Dos 2.552 periódicos então avaliados, 

somente 3% são A1, e 5% são A2. Desse total, 832 são da área de Letras e Linguística, 

com 9% A1 e 10% A2. Apesar de 69% dos periódicos desse último grupo estarem entre 

A1 a B2, a produção de periódicos da área está um tanto distante do que se poderia 

considerar excelência. 
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Concernente à avaliação de livros, na publicação dos critérios utilizados no 

quadriênio anterior, no site da CAPES5, consta que 2.378 livros foram avaliados. 

Somente 5% são L4, e 33% são L3, 46% L2 e 16% são L1. Foram considerados para 

efeito de avaliação e de classificação: obras integrais; coletâneas; antologias críticas; 

edições críticas, diplomáticas e análogas; traduções; dicionários; enciclopédias; atlas 

linguísticos e livros didáticos. Conforme consta no documento publicado no site da 

CAPES, para a classificação nos estratos L3 e L4, foram observados os seguintes 

quesitos: 

 

 Relevância temática e potencial de impacto: Obras relevantes e de potencial de 

impacto são aquelas que contribuem para o desenvolvimento científico e cultural e 

para reflexão crítica sobre questões nacionais e internacionais. Além disso, devem 

demonstrar consistência teórica e crítica, consistência dos conceitos e da 

terminologia utilizada.  

 

 Inovação: Obras inovadoras são aquelas que apresentam originalidade na 

formulação do problema de investigação, caráter inovador do objeto, da 

formulação teórica e da metodologia adotada e contribuição inovadora para o 

campo do conhecimento, para aplicações técnicas e/ou sociais.  

 

 Itens adicionais: Como itens adicionais, serão considerados: livro que tenha 

obtido prêmios nacionais ou internacionais; livro financiado por agência de 

fomento, desde que explicitado o financiamento na apresentação; livro resultante 

de parcerias institucionais, públicas ou privadas; obra relacionada a programas de 

pesquisa interinstitucionais financiados por instituição de fomento. 

 

Considerando a enormidade de subáreas da área Letras e Linguística, a 

averiguação desses aspectos me parece impraticável; mesmo porque, para cumpri-los, 

todos os livros precisam ser lidos pelos avaliadores. Como averiguar isto? Há a 

possibilidade de os livros serem lidos pelos avaliadores? Nesse quesito, considero que, 

se a DAV optar pela manutenção dos critérios utilizados para avaliação de livros no 

quadriênio anterior, eles precisam de reajustes para se tornarem exequíveis. Nesse 

                                                           
5
http://capes.gov.br/images/documentos/classifica%C3%A7%C3%A3o_de_livros_2017/41_LETR_class

_livros_jan2017.pdf Consulta realizada em 20 de junho / 2018. 
 

http://capes.gov.br/images/documentos/classifica%C3%A7%C3%A3o_de_livros_2017/41_LETR_class_livros_jan2017.pdf
http://capes.gov.br/images/documentos/classifica%C3%A7%C3%A3o_de_livros_2017/41_LETR_class_livros_jan2017.pdf


sentido, considero importante que seja valorizada (qualitativamente) a publicação de 

obra (livro) que apresente produção de grupo de pesquisa, que é/pode ser um trabalho 

de corpo que expresse a produção do grupo. Para este caso, o que se define como 

endógeno precisa ser revisto. Outra questão problema que tem surgido decorre de um 

oportunismo de dado mercado editorial capitalístico diante das demandas da CAPES 

concernente à quantidade de publicações por autor. Certamente, todos os professores 

dos Programas de Pós-graduação em Letras e Linguística já receberam e-mail de 

alguma editora não referendada na área se oferecendo para publicar seus trabalhos. 

Essas editoras enviam e-mail também para nossos alunos de iniciação científica se 

oferendo para publicarem seus trabalhos em forma de livro. Obviamente, trata-se de um 

mercado editorial cujo critério para publicação deve-se unicamente ao valor monetário 

que o autor se dispõe a pagar. Penso na necessidade de certa cautela no que se refere à 

quantidade de publicação exigida pela DAV para cada docente e discente de PG. 

No tema proposto para discussão nessa mesa redonda, consta também “qualis 

eventos”. Os eventos nunca foram avaliados, sempre contaram como produtos. A 

possibilidade de avaliá-los já estava em discussão pela DAV do quadriênio anterior. 

Essa questão foi apresentada em reunião com o então Coordenador de Área, professor 

Dermeval da Hora, que enviou aos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação 

uns slides contendo a seguinte proposta de critérios: 

 

Avaliação de Eventos  

Os eventos serão avaliados a partir das informações e da produção disponibilizadas em 

mídias digitais on line, a saber:  

• Identificação de produtos gerados pelo evento;  

• Identificação, titulação e vinculação institucional dos membros da comissão 

organizadora e do comitê científico; 

• Clara identificação do tema central do evento; 

• Definição do público alvo; 

• Identificação das fontes de financiamento.  

 

 Esses critérios apontam para uma boa organização do evento; mas em se 

tratando de avaliação, levanto a necessidade de desenvolver uma reflexão sobre como 

considerar as especificidades de eventos pequenos, com grupos específicos. Se, por um 

lado, a especificidade desses eventos, muitas vezes temáticos, faz com que tenha um 



público restrito, com discussões direcionadas a temas pontuais de pesquisas, limitando 

assim o número de participantes; por outro, eles são necessários para o aprofundamento 

teórico e metodológico de pesquisas cujos resultados poderão se tornar grandes 

contribuições para a área. Da mesma maneira, pode ser questionada a viabilidade da 

realização dos eventos amplos, sem uma delimitação temática, que causam dispersão do 

público. A amplitude de subáreas envolvidas e de temas contemplados podem tornar 

esses eventos não muito produtivos. 

 Feitas essas considerações, concluo minha exposição reiterando a necessidade 

de, ao definir parâmetros, enfatizar o retorno qualitativo das avaliações aos PG, de 

forma que elas contribuam efetivamente para o crescimento dos Programas avaliados. 

Reitero também a importância de refletir ainda mais sobre a perspectiva norteadora da 

avaliação em si. Por fim, reafirmo minha sugestão de que sejam mantidos os critérios 

utilizados para avaliação no quadriênio anterior, que sejam feitos somente ajustes 

pontuais, para que os Programas de Pós-graduação tenham parâmetros mais claros e 

seguros para nortear suas atividades. 

 

 

Cuiabá, 28 de junho de 2018. 


