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A Pensata – Revista dos Alunos do Programa de Pós-graduação em Ciências 

Sociais da Unifesp – foi criada no ano de 2010 e tem sido publicada semestralmente, em 

suporte digital. Mais do que uma revista acadêmica que recebe artigos das três grandes 

áreas de conhecimento das Ciências Sociais (antropologia, política e sociologia), o periódico 

se propõe a ser um veículo de reflexão sobre temas atuais, que de alguma forma nos 

provocam e instigam o debate. Para contemplar essas discussões criamos a Seção 

Debates. A proposta dessa seção é publicar textos curtos em formato ensaístico 

encomendados de pesquisadores que estão trabalhando com a temática indicada pela 

Comissão Editorial. 

Desse modo, compilamos, para essa seção da 7ª edição da Pensata, reflexões sobre 

as publicações na área de Ciências Sociais e sistemas de gestão, avaliação, classificação, 

financiamento de periódicos, bem como, seus desdobramentos para a produção científica 

brasileira e mundial. O intuito é, a partir de diferentes pontos de vista sobre o assunto, 

provocarmos a reflexão sobre os desdobramentos políticos e simbólicos para a área.  

A imposição de lógicas e parâmetros de outras áreas do conhecimento, como das 

ciências exatas e biológicas, sempre buscou pautar as formas com quem os cientistas 

sociais deveriam exercer seu ofício (BOURDIEU et al, 2002 [1968]). O caminho árduo 

                                                 
1 Membro da Comissão Editorial da Pensata. Aluno do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da 
Unifesp. Participa desde 2014 do Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas da Unifesp - VISURB. 
2 Membro da Comissão Editorial da Pensata. Aluna do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da 
Unifesp. Participa desde 2015 do Grupo de Pesquisas Visuais e Urbanas da Unifesp - VISURB. 
3 Membro da Comissão Editorial da Pensata. Aluna do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais da 
Unifesp. Participa do Grupo de Estudos e Pesquisa Educação e Classes Sociais da Unifesp - GEPECSO. 
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percorrido pelos cientistas sociais, sobretudo os que vivenciaram o auge do projeto da 

Modernidade, envolveu assim o fomento do debate epistemológico no campo da sociologia 

e antropologia com o intuito de afirmar tais disciplinas enquanto ciência e de relevante 

contribuição científica.  

Podemos dizer que um dos reflexos dessa busca pela "cientificidade" foi o aumento, 

significativo, das exigências e cobranças nos processos de produção, divulgação e 

disseminação do conhecimento nas ciências sociais. Os órgãos de avaliação e 

financiamento dos programas de pós graduação, obedecendo a lógica mundial, tem exigido, 

cada vez mais publicações de professores e alunos. Essas exigências acabam por 

aumentar a demanda de artigos nos periódicos existentes. No entanto, esse aumento não 

significa maior qualidade dos textos enviados. Para atender as exigências da Coordenadoria 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), muitos programas de pós graduação, atualmente, 

exigem dos alunos a submissão de um manuscrito em revista acadêmica para a obtenção 

do título de mestre ou doutor. Dessa forma, os periódicos científicos acabam recebendo 

muitos textos ainda não amadurecidos que, aumenta a quantidade de trabalho da comissão 

editorial.  

Para suprir o aumento dessa demanda, temos presenciado, nas últimas décadas, um 

crescimento na quantidade de periódicos e revistas científicas em diferentes suportes. O 

aumento na quantidade de artigos científicos coloca tanto desafios, para a avaliação dos 

manuscritos dentro das revistas acadêmicas, quanto na própria forma de avaliação de 

periódicos e revistas acadêmicas pelos órgãos responsáveis. Outro desafio se dá, também, 

pelo avanço nas discussões sobre a incorporação de outros produtos de pesquisas 

acadêmicas, como por exemplo, ensaios fotográficos, documentários e vídeos etnográficos 

(MARTÍNS, 2013). 

Com essas mudanças a problemática dos parâmetros de avaliação dos periódicos 

acadêmicos brasileiros, especificamente a avaliação Qualis CAPES, tem sido alvo de 

intenso e polêmico debate. Diante da divulgação da mais recente avaliação dos periódicos 

científicos pela CAPES (Qualis 2013/2014) é possível questionar quais são os reais critérios 

de avaliação das revistas e de que forma os periódicos foram reavaliados. Os editores e as 

comissões editoriais são consultados na hora de avaliar a revista? Por que as avaliações de 

cada revista não são divulgadas, de modo que cada editor e comissão editorial possam 

avaliar as possibilidades para aumentar a qualidade da publicação?  
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Na avaliação Qualis, há uma tendência à valorização da diversidade institucional e 

geográfica de autores e pareceristas, à internacionalização, à cooperação científica, á 

indexação em diretórios e bases de dados, e a periodicidade regular da revista. Dessa 

forma, alguns editores passaram a priorizar a publicação de manuscritos de autores e 

instituições do exterior em detrimento de bons manuscritos produzidos no Brasil. 

 Além disso, revistas que contam com apoio financeiro tem realizado a tradução de 

manuscritos, originalmente em Português, para o Inglês para atingir a norma de 

internacionalização. 

Apesar disso, diferentemente de outras áreas do conhecimento, a discussão e 

reflexão crítica sobre a produção, gestão, financiamento e avaliação das revistas 

acadêmicas nas áreas das ciências sociais ainda são pouco exploradas como campo de 

pesquisa. Se analisarmos áreas correlatas às ciências sociais como Biblioteconomia, 

Administração e Educação vemos que existem discussões sobre a produção científica em 

periódicos e revistas acadêmicas, assim como nas áreas médicas e biológicas. Mas são 

poucos os aportes sobre a temática em revistas acadêmicas de ciências sociais, assim 

como existem, também, poucos espaços de discussão sobre o tema na área. 

         Encontramos, também, poucos eventos específicos e artigos em revistas nas áreas 

de Ciências Sociais que abordam o tema. Fazendo uma busca rápida nos principais 

congressos, seminários e simpósios das ciências sociais encontramos alguns Grupos de 

Trabalhos e Fóruns que têm se dedicado a reflexão dessa temática: 1) Fórum de Editores 

Científicos ocorrido na UFRGS4 /2010; 2) Grupo de Trabalho 37: Universidade, ciência, 

inovação e sociedade ANPOCS 5 /2012 com o texto “Abrindo a caixa preta do Qualis: 

entendendo a avaliação dos periódicos científicos no Brasil” Mônica Frigeri e Marko Synésio 

Alves Monteiro (DPCT – IG/ UNICAMP); 3) Fórum Permanente de Periódicos de 

Antropologia na 29a Reunião Brasileira de Antropologia; 4) Mesa: “Gestão, Avaliação e 

Financiamento de periódicos científicos” da SBS6/2015; 5) Fórum de debates: V Encontro de 

Editores em Ciências Sociais no 17º Congresso Brasileiro de Sociologia UFRGS Julho/2015 

e 6) Seminário “As políticas para a publicação científica: perspectivas para os periódicos de 

ciências sociais” ANPOCS/2015.  

                                                 
4 UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
5 ANPOCS - Associação Nacional de Pós-graduação em Ciências Sociais 
6 SBS - Sociedade Brasileira de Sociologia 
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         Ainda que este tema esteja em alguns dos principais congressos brasileiros, ele não 

possui grande destaque nas publicações científicas da área. Por isso vemos a necessidade 

da criação e fortalecimento de fóruns permanentes sobre essa discussão em maior escala, 

não só pela importância do tema para a área, mas também pelos desafios na criação e 

gestão de periódicos científicos/revistas acadêmicas organizadas por alunos, assim como as 

avaliações que as revistas acadêmicas são submetidas. 

Desse modo, a partir da experiência da Revista Pensata, organizada e gerida por 

alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UNIFESP7, a comissão 

editorial da revista tem buscado refletir sobre os desafios, as intempéries e a importância da 

produção científica, sejam ela na produção de artigos, resenhas, dossiês temáticos ou na 

incorporação de novas mídias como: ensaios fotográficos, vídeos etnográficos e outras 

produções audiovisuais que se adequam a estrutura de uma revista eletrônica, assim como 

sobre questões de infraestrutura, formação da comissão editorial, plataformas de publicação 

de revistas acadêmicas e avaliação CAPES/Qualis. 

Assim sendo, os cinco artigos presentes nessa Seção Debates procuram apresentar 

e explorar alguns aspectos dessa discussão sobre os periódicos, a partir de diferentes 

perspectivas e reflexões.  

Debatendo “Sobre os bastidores da editoração acadêmica”, Eva Scheliga analisa em 

seu artigo os desafios em difundir entre os jovens pesquisadores noções gerais sobre 

editoração científica e escrita acadêmica. Partindo de sua experiência como editora da 

Campos - Revista de Antropologia Social da Universidade Federal do Paraná, a autora 

apresenta os problemas e questões que perpassam os processos de escrita, submissão, 

cumprimento de prazos, avaliação e de seleção de pareceristas no âmbito da revista. No 

segundo artigo dessa seção, Gleicy Mailly da Silva e Vinícius Kauê Ferreira, editores 

fundadores da Revista Novos Debates, buscam analisar e indagar se os espaços e formatos 

atuais das publicações nacionais no campo das ciências sociais têm atendido às 

necessidades de debate e reflexão, diante das transformações sociais e culturais das 

últimas décadas. Apresentando “Novas perspectivas para as publicações acadêmicas em 

Ciências Sociais no século XXI: transformações sociais, digitais e epistemológicas”, os 

                                                 
7 UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo 
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autores expõem assim casos de revistas e periódicos que vêm inovando o formato e perfil 

de suas publicações. 

Promovendo “Reflexões sobre o sistema de avaliação e classificação dos periódicos 

científicos brasileiros”, Jean Carlos Ferreira dos Santos, Mônica Frigeri e Marko Synésio 

Alves Monteiro discutem os parâmetros e métricas existentes nas avaliações da produção 

científica que tendem a penalizar e prejudicar a produção no campo das ciências sociais. 

Apresentando a política de avaliação do Sistema Qualis de Avaliação os autores 

problematizam e tecem críticas mais que pertinentes a tais critérios avaliativos. O artigo 

“Gestão de periódicos científicos em ciências sociais: uma experiência” de Maíra 

Baumgarten traz os problemas referentes à avaliação, financiamento e profissionalização 

das atividades de gerenciamento de periódicos nacionais. Apresentando o caso da Revista 

Sociologias, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul, a autora sintetiza questões de condições e infraestrutura, assim como as 

políticas institucionais e suas falhas, finalizando com a importância do debate e da troca de 

experiências sobre os periódicos e a produção científica no Congresso Brasileiro de 

Sociologia. Fechando a Seção Debates, o artigo "Desafios para os periódicos de Ciências 

Sociais no Brasil: cenários, atores e políticas" de Breno Bringel faz sua reflexão a partir de 

alguns desafios e perspectivas para as revistas de ciências sociais brasileiras na atualidade, 

buscando sempre traçar considerações e tendências gerais para o contexto brasileiro. Para 

isso o autor orienta seu texto a partir de três eixos: a) as principais tendências/cenários dos 

periódicos científicos e seus paradoxos; b) os atores envolvidos e suas funções e visões; c) 

as políticas para as revistas, suas limitações e algumas alternativas possíveis.  

 Com isso, esperamos que a seção Debates da 8ª edição, sirva para fomentarmos 

ainda mais a reflexão e discussão sobre essas temáticas que envolvem os desafios da 

gestão, avaliação e financiamento dos periódicos das ciências sociais. Instigados e com 

vontade de continuarmos o debate, devido sua importância e a necessidade de discussões 

acerca deste tema nas ciências sociais, convidamos pesquisadores e editores de revistas 

acadêmicas a enviar trabalhos para a Pensata sobre suas experiências e desafios na gestão 

de periódicos científicos criando assim um canal permanente de discussão e reflexão. 

Convidamos todos a se sentirem provocados pela leitura dos textos que compõem essa 

seção.  
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i Cabe enfatizar que esse texto autoral, elaborado por membros da Comissão Editorial, não expressa a opinião 
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 12


