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Os sistemas de avaliação da pós-graduação em Letras e Linguística 

 

Júlia Almeida (UFES) 

 

Queria agradecer o convite e a confiança do Prof. Roberto Baronas e da organização do 

evento para estar nesta mesa sobre Os sistemas de avaliação da pós-graduação em Letras e 

Linguística. Vou me valer, nesta fala, de diálogos entre a Análise do discurso, Foucault e os 

Estudos culturais e Pós-coloniais e da leitura de documentos da Capes relativamente recentes, entre 

eles a Portaria n. 59 da Capes, de 21 de março de 2017 e seus Anexos e o Relatório da Avaliação 

Quadrienal 2017 – Linguística e Literatura (CAPES, 2017).  

Começaria colocando um enquadre sobre o sistema de avaliação, seus quesitos e critérios, 

a partir de Michel Foucault (1996), como princípios de controle e seleção que se exercem de dentro 

do discurso, e que agem com função restritiva, delimitando, selecionando, classificando, 

ordenando e distribuindo os enunciados de uma formação disciplinar. Foucault trata também dos 

procedimentos que determinam as condições de acesso dos sujeitos aos saberes, através de 

sistemas de restrição, exigências e qualificações, que selecionam quem pode enunciar a partir 

desses lugares de saber e garantem a apropriação dos discursos por determinadas categorias de 

sujeitos. A educação seria, segundo ele, em nossas sociedades, de direito, o instrumento para essa 

apropriação social dos saberes, mas de fato sua distribuição “no que permite e no que impede” [...] 

“uma maneira política de manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os 

poderes que eles trazem consigo” (1996, p. 44).  

 É fato que a avaliação e seus quesitos tem justificada sua função social quando pensamos 

que, em ciência, a linguagem precisa ser controlada, mas se lembrarmos que outros procedimentos 

das agências – como editais, recursos e investimentos se subsidiam nessas avaliações – vemos que 

o sistema de avaliação atua direta e positivamente, modelando a produção e validação dos saberes 

e de seus sujeitos. Por isso, a importância dos princípios que lhe são subjacentes, sob os quais vou 

me deter a partir da ambientação teórica de autores latino-americanos e brasileiros, filiados a uma 

perspectiva “descolonizadora” do conhecimento, descolonial ou pós-colonial, de que me 
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aproximei a partir de 2007, em um Pós-doutorado que fiz na Duke University, com muitas 

contribuições de Walter Mignolo. 

Conheci nessa ocasião um texto muito contundente de Zulma Palermo, professora 

argentina da Universidade Nacional de Salta, que já em 2002 fazia uma análise muito precisa do 

papel das políticas do conhecimento e da universidade em espaços socioculturais não centrais 

(especialmente a América Latina). Em Políticas de mercado e políticas acadêmicas – crises e 

desafios na periferia (2002), traz a trajetória de transformação da universidade argentina, que desde 

os anos sessenta já possuía políticas de acesso voltadas a setores desfavorecidos da sociedade, que 

teve retrocessos sob o padrão repressivo da ditatura, voltando-se a partir dos oitenta ao que ela 

chama de modelo de democratização liberal, com aumento de exigências de competitividade e 

rentabilidade para o mercado, consolidado na virada do século XXI com o que ela chama de 

modelo de universidade-empresa, que, entre outros aspectos: valoriza áreas mais rentáveis em 

detrimento das ciências sociais e humanas; se mede por variáveis numéricas (número de egressos,  

patentes, publicações em veículos específicos); e nesse novo contexto “perderia seu sentido como 

espaço para a busca de saber, para o desenvolvimento da atividade intelectual, para a investigação 

que se volta à transformação social” (PALERMO, 2002, p. 164, tradução minha).  

A autora nos deixa uma importante pergunta para reflexão, a que voltarei mais adiante: 

“quais são as possibilidades acadêmicas para aproximar algumas respostas às necessidades de 

auto-gestão social, cultural e científica, [na produção] de instrumentos geradores de autonomia, 

como respostas ‘descolonizadoras’ para as sociedades dependentes?” (2002, p. 159, tradução 

minha). 

Para pensar em linhas gerais o quadro brasileiro –  que me parece mais grave e complexo 

que o apresentado, se pensarmos que apenas na passagem para o século XX tivemos Universidades 

no sentido pleno, com variedade e continuidade de cursos, e por apenas na virada do XXI ter se 

iniciado o processo de democratização do acesso – vou me valer de autores com quem pude 

compartilhar inquietações epistêmicas, em duas coletâneas que organizamos no país: Crítica-pós-

colonial: panorama de leituras contemporâneas (ALMEIDA; MIGLIEVICH-RIBEIRO; TOLLER 

GOMES, 2013) e Estudos culturais: legado e apropriações (ALMEIDA; PATROCÍNIO, 2017).  

O antropólogo José Jorge de Carvalho é para mim uma figura chave nessa reflexão 

epistemológica no país, está incluído nesses dois livros, no segundo tratando especificamente da 

refundação dos Estudos culturais nas Universidades latino-americanas, falando de dentro desse 
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nosso esforço tardio de “enfrentamento à exclusão étnica e racial externa nosso mundo 

acadêmico”, que segregou, em um grau extremo, negros e indígenas dos espaços de produção de 

conhecimentos (2017, p. 170). Para esse processo de transformação epistêmica  ainda insipiente, 

Carvalho pauta o enfrentamento necessário: ao racismo institucional e acadêmico a que precisamos 

responder pela inclusão das matrizes africanas e indígenas; à fragmentação disciplinar e ao cânone 

acadêmico marcado pela rigidez das fronteiras; à nossa subalternidade teórica, metodológica e 

temática a uma matriz eurocêntrica; ao nosso colonialismo interno que faz reproduzir nas 

universidades do espaço nacional o mesmo tipo de hierarquia “entre centros acadêmicos dos países 

centrais e centros subalternos dos países periféricos”; à nossa concepção de mérito e excelência 

baseada em adequação a um produtivismo científico “tipicamente neoliberal” (2017, p. 171-172); 

e ainda o enfrentamento ao caráter excludente do letramento acadêmico, consolidado na hipertrofia 

da escrita como passagem para o logos.  

A esses e outros desafios, Carvalho responde sempre pela inclusão das matrizes africanas 

e indígenas como base para uma mudança existencial, epistêmica e política das Universidades 

latino-americanas, que se traduz inclusive no seu projeto Encontro de Saberes, que traz  mestres 

de grupos populares para ensinar na UNB, mas também acolhe a demanda dos novos sujeitos 

acadêmicos, que esperam incluir ou traduzir sua herança cultural em estudos universitários e que 

apontam, para usar as palavras da filósofa negra Djamila Ribeiro, para o “regime de autorização 

discursiva” ou “a matriz de autoridade” que “impede de ter produções e epistemologias desses 

grupos nesses espaços” [...] “[e que] as vozes de indivíduos desses grupos sejam catalogas, ouvidas 

(RIBEIRO, 2017, p. 64). 

Outra análise do panorama contemporâneo das ciências, com ênfase também nas 

Humanidades, é feita pelo sociólogo brasileiro Sérgio Costa, em nossa primeira coletânea, que 

mostra como, na gramática institucional europeia, a naturalização de termos como “excellence 

cluster”, “credenciamento” etc. serve como sintoma de uma “gestão alheia e externa às Ciências 

Humanas, que passam a ser julgadas cada vez mais por critérios de eficiência usados na 

administração de empresas, sem levar em conta as formas específicas de produção do 

conhecimento nessa área” (2013, p. 258). Ainda assim, sua proposta de estratégia crítica dupla, 

que me parece coerente, vai no sentido de “aceitar as referências canônicas de cada campo de 

conhecimento, mas encará-las com olhos críticos, posto que elas não raro legitimam velhas 

estruturas de dominação e novas ambições de poder” (2013, p. 271), isto é, “quem não estiver de 
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acordo com os critérios de excelência e de validade que imperam na ciência só tem chances de 

modificar tais critérios, na medida em que não se curve às disputas e contendas internas por sua 

definição” (2013, p. 269).  

É, digamos, deste entre-lugar de onde falo agora, nesta oportunidade que considero rara de 

poder de fato discutir esses sistemas e quesitos em um espaço de debate. Em geral, temos poucos 

momentos de fazer essa reflexão, estamos na maioria das vezes no lugar de, como professores e 

pesquisadores, sermos objetivados por esses critérios, inclusive como consultores nos processos 

de avaliação estamos ainda nesse lugar: assim, o Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 informa 

que os critérios são apenas “explicitados” aos consultores em uma reunião preparatória (CAPES, 

2017, p. 10). 

Voltando e ampliando a pergunta de Zulma Palermo: que chances temos de, estando neste 

país desigual e neste momento crítico de retirada de recursos para a pesquisa e de retirada de 

direitos sociais, impulsionar, com os sistemas de avaliação, a transformação social e a formação 

de sujeitos qualificados para a investigação de aspectos necessários da nossa complexa realidade?  

Eu gostaria de fazer, nesse sentido, algumas considerações sobre a Portaria n. 59, da Capes, 

e o Relatório da Avaliação Quadrienal 2017. É louvável que tenhamos constituído um processo de 

avaliação muito bem regulamentado, do ponto de vista de termos comissões, instâncias, objetivos, 

procedimentos, etapas, quesitos etc., mas acho que precisamos pensar nos princípios subjacentes 

e nos valores que direcionam esse enorme esforço de avaliação e definir conjuntamente se a 

direção para onde esse esforço aponta é a que queremos e é a que o país precisa. Estes pontos que 

levanto são, portanto, perguntas para a nossa reflexão e debate: 

 

1- O primeiro ponto versa sobre os parâmetros: a adoção de padrões internacionais para a 

avaliação, tal como inscrita nos parâmetros da Portaria n. 59, ainda que mediada por uma 

adequação às áreas e programas, está adequada ao que queremos, como comunidade discursiva, 

para a produção de conhecimento no país? Esses parâmetros deixam algum espaço para, como nos 

sugere Palermo acima, o exercício necessário da autogestão social, cultural e científica, como 

prática autônoma e “descolonizadora das nossas paisagens mentais”, para usar a bela expressão de 

Carvalho (2013, p. 59)? Ou estamos meramente nos adequando a padrões de fora que 

eventualmente expressam outras realidades, interesses e condições de produção?  
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Fico particularmente preocupada neste momento, após os cortes de verbas pelo governo 

federal, que acarretam inúmeros problemas de rotina para as Universidades mais distantes, na 

realização de bancas, eventos etc. Neste novo contexto, pergunto: vamos manter a mesma direção, 

a mesma cobrança, que é sempre crescente, na medida em que somos motivados interna e 

externamente a chegar aos extratos de nota mais altos, 5, 6 e 7? Me chama a atenção o uso da 

palavra “desempenho” (aparece 21 vezes na Portaria n. 59 e dez no Relatório da Avaliação 

Quadrienal 2017), e me ocorre a definição do filósofo coreano Byung-Chul Han (2017), de que 

fomos transformados em sujeitos do desempenho, da hiperatenção, sujeitos multitarefas, da 

superprodução, da supercomunicação, da autoexploração, mas também do “esgotamento” e dos 

transtornos mentais. Precisamos pensar no nível de sobrecarga que exigimos de nós no 

atendimento a esses parâmetros, sobretudo com recursos mais escassos, e nas condições que 

impomos aos nossos alunos, como diz o filósofo, “os estados patológicos devidos a um exagero 

de positividade” e ao superdesempenho (HAN, 2017, p. 14 e 16). Os dados sobre doenças mentais 

e suicídios na pós-graduação no Brasil e no mundo precisam ser levados a sério, são um sintoma 

evidente dos esforços para estar nessa ordem discursiva de alto custo pessoal. 

 

2- Uma segunda questão que é decorrente dessa diz respeito à internacionalização, que me parece 

ser o objetivo mais almejado de nossos esforços, por isso associado às notas 6 e 7, mas que implica 

os recursos mais altos para viagens, visitas, missões etc. Temos visto na nossa Universidade o 

anseio da internacionalização se fazer sem o devido tempo para discussão e regulamentação, com 

poucos recursos para sua efetivação, gerando uma grande insatisfação nas instâncias que querem 

discutir e participar desse processo.  

Há também a questão do desenho de uma geopolítica do conhecimento que traçamos com 

as nossas práticas acadêmicas de internacionalização: por exemplo, embora a paridade e a 

reciprocidade sejam condições para a cooperação internacional e o acolhimento no país, os 

documentos recentes, Portaria n. 59 e Relatório 2017, mostram uma assimetria entre as ações 

iniciais no exterior (por exemplo, nossas apresentações de trabalhos) e as ações iniciais de 

acolhimento (de professores estrangeiros para ministrar aqui conferências e cursos), evidenciando 

como a barreira geopolítica é desfavorável à nossa inserção. Também nas ações avançadas se 

espera muito mais do Programa brasileiro em ações continuadas, enquanto as ações das instituições 

estrangeiras são bem mais pontuais, sem um comprometimento maior. Essa leitura superficial já 
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indica o quanto o esforço de internacionalização, mesmo nos extratos mais altos de nota, 

permanece aquém da reciprocidade e da paridade, isso sem pensarmos na eventual disparidade dos 

recursos gastos e sem falar da divisão internacional, que aceitamos de bom grado, entre produtores 

de teorias ao Norte e importadores de teorias ao Sul. O que temos feito para mudar esse quadro? 

Penso que nossa produção intelectual só é de fato valorizada no exterior quando esta condição é 

subvertida por autores nacionais e latino-americanos que se fizeram respeitar como teóricos (Darcy 

Ribeiro, Paulo Freire, Milton Santos, Eni Orlandi etc.). Mas que condições, que indicadores temos 

nos dado para impulsionar esse tecer teórico? E há, por fim, o problema das regiões de cooperação, 

já que os recursos de editais para a internacionalização já restringem maior volume de verbas a 

países do Norte e “emergentes”. Como fazer o importante enfrentamento crítico de 

“descentramento das práticas teóricas em termos de ubiquação geocultural”, como dizia Walter 

Mignolo (1996), sem as parcerias Sul-Sul ou dentro de projeto de afirmação de “epistemologias 

do Sul”  (SANTOS, 2010)? 

 

3- Como terceiro e último ponto, indagaria se o lugar da inserção social no texto do último 

Relatório da área, que seria um motor importante para a transformação social no âmbito da 

avaliação,  apesar de muito bem descrito quanto aos diversos impactos esperados da pesquisa na 

nossa sociedade, não estaria relegado a um papel secundário  na avaliação, sem papel na mudança 

de nota, quando se afirma, por exemplo, que “O quesito 5 (cinco), apesar de ainda não contar com 

indicadores que tornem sua avaliação mais objetiva, acaba sendo o quesito em que todos os 

programas apresentam resultados mais positivos” (CAPES, 2017, p. 3)? Nessa mesma direção, da 

inserção social, me parece que a extensão, que é uma via de contato importante com as demandas 

da sociedade, tem uma representação pequena na avaliação: por exemplo, o Anexo I da Portaria n. 

59 da Capes, que apresenta a ficha de avaliação, no quesito Corpo Docente cobra a inserção dos 

professores na graduação com vistas à formação de futuros alunos de pós-graduação, mas não há 

uma motivação clara para a extensão, que é muitas vezes a porta de entrada para a pesquisa de 

alunos mais pobres. Se pensarmos que a seleção dos alunos de iniciação científica é feita 

inicialmente pelos professores, que muitas vezes deixam de fora aqueles com dificuldades, e que 

a avaliação pelos pares é toda feita com base no mérito – que coloca em condições semelhantes 

alunos com oportunidades e trajetórias muito desiguais – vemos que a antessala privilegiada da 

pesquisa, que é a iniciação científica, introduz uma desigualdade de condições, que se expressará 
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mais adiante na produção acadêmica e na sub-representação dos sujeitos de grupos populares nos 

saberes acadêmicos, justamente esses alunos mais capazes de fazer o enfrentamento às questões 

de fundo que nossa sociedade mitiga em outras instâncias de poder discursivo. 

 

Esses eram os pontos que eu queria trazer, teria outros detalhes de rotina a acrescentar, mas preferi 

me concentrar nessas questões mais direcionais do lugar social e geopolítico da nossa atividade. 

Posso enumerar muitos pontos favoráveis do sistema de pesquisa no Brasil (programas de 

financiamento através de bolsas e recursos, legislação e controle sobre concursos e editais em 

várias instâncias, carreira docente relativamente organizada, agências de pesquisa nacionais e 

estatuais, comissões de áreas bem regulamentadas etc.) e também o fato de termos iniciado o 

processo de democratização do acesso à graduação e pós-graduação, ao serviço público etc. Mas 

ainda há um longo trajeto, de que não podemos nos furtar – principalmente em um momento triste 

da nossa história como este, que assombra o nosso ambiente de trabalho com cortes, punições, 

investigações etc.  Precisamos nos colocar a serviço da sociedade brasileira e caminhar na direção 

de uma democratização e uma igualdade plenas, ou estaremos apenas no papel de reprodutores 

dessas ideologias da desigualdade, naquele que seria o locus por excelência de sua contestação. 
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