
 

EDITORIAL 

As novas regras de avaliação da Pós e a nova Coordenação de Área 

Antes mesmo dos novos coordenadores de área assumirem, o Ministério da Educação, por diversos 

caminhos, soou o gongo: é hora de mudar a avaliação das Pós-Graduações. A meta, ou princípio, ou desejo, 

acionou algumas solicitações de retornos porque chegou, barulhenta, às nossas representações. Como o 

prazo foi exíguo e as críticas ao atual sistema tiveram um relativo ar pontual (por exemplo, unificar o 

Qualis das revistas científicas para todas as áreas), pode-se dizer que nada muito consistente, em termos de 

mudanças estruturais, parece ter surgido. Ou, pelo menos, ainda não tivemos notícias disso. 

Como não dá para olhar para frente, olhemos para trás. No caso da nossa área, Comunicação e Informação, 

dentro das regras da última quadrienal o que vivemos foi um processo que acabou liderado pela Compós 

em função da Capes não ter dado continuidade aos seminários que realizava para a construção do 

documento. No final, graças à disposição de parceria do coordenador de área do período, Maurício 

Lissovsky, com a direção da Compós, foi possível acompanhar, discutir e até mesmo modificar de forma 

coletiva (na base da votação) alguns critérios da avaliação. Portanto, se há algo a ser saudado na última 

quadrienal, o papel da Compós e a postura do coordenador de área merecem aplausos. 

O que, obviamente, não quer dizer que tudo foi ótimo. Até porque a hierarquia e/ou meritocracia está 

conosco, a despeito de todas as boas intenções. Afinal, no capitalismo estamos e querer “justiça” em um 

processo pautado pela avaliação das diferenças – pois, no final, é disso que se trata a avaliação: quem se 

destaca... – sem que se leve em conta as dificuldades criadas pela própria Capes (por exemplo, a falta de 

ampliação das bolsas produtividades) é desprezar os limites da realidade. Além disso, o tempo mínimo para 

uma avaliação tão carregada de detalhes (outro exemplo: como avaliar livros em tão pouco tempo sem ser 

por parâmetros macros?) impacta o processo e erros e distorções estão aí, no nosso cangote.  

Enfim, não sabemos os rumos do país. Não sabemos os rumos da Capes. Não sabemos os rumos da 

avaliação. E, em tese, estamos já no segundo ano da quadrienal. Diante deste horizonte tão sem linhas 

claras, uma definição se destaca: o novo trio de coordenadores da área foi empossado! E, mais que isso: o 

novo coordenador de área foi indicado praticamente pela totalidade dos Programas de Comunicação Social 

e é ex-presidente da Compós. Neste cargo, vale lembrar do seu (da diretoria toda) empenho em, justamente, 

estabelecer a parceria com o Coordenador de Área de então, o Lissovsky, como colocado. Um histórico 

aberto às avaliações da avaliação sob a expectativa de possíveis correções de rumos. Embarquemos nisso. 

Ok, embarquemos... Mas, apesar desta situação tão bem-vinda, o fato é que continua me abraçando um 

persistente sentimento de angústia pela situação ampla do país. Sobreviver a esta percepção, ser resiliente... 

Isto parece ser, neste início de um maio de céu profundamente azul em Niterói, o único fiapo de água que 

recupera, em mim, o prazer forte e ruidoso do mar revolto que me trouxe até aqui, junto com companheiros 

incríveis desta área que tem lutado muito para se estruturar e se ampliar. Portanto, neste maio, azul e 

ameno, ao lado da angústia, também ecoa este mantra: grata, profundamente grata, camaradas! Seguindo.  
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