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Vivemos tempos de profunda reconfiguração do mundo editorial, da divulgação 

científica e do papel dos periódicos e revistas especializadas. Algumas novidades convivem 

com conhecidos problemas estruturais. Atores diversos disputam visões, espaços e 

políticas. No entanto, apesar da relevância do tema, o debate intelectual e público ainda é 

tímido e nem sempre acompanha a velocidade das transformações. Discutirei alguns 

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

buscando sempre traçar considerações e tendências gerais vis-à-vis os contornos 

específicos do Brasil. Não tenho nenhuma pretensão de exaustão, mas sim o intuito de 

problematizar alguns dos elementos que me parecem centrais para avançar em uma 

agenda crítica e proativa e subsidiar ações e políticas públicas que protejam a autonomia 

das revistas, a democratização do acesso e o conhecimento como um bem público.   

O momento é delicado e crucial e requer um debate coletivo qualificado que não se 

restrinja somente à cienciometria, incorporando também uma leitura mais sociológica sobre 

a editoração e a atual conjuntura política e científica. São três os eixos centrais da minha 

reflexão: 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.  

 

Cenários, tendências e paradoxos  

 O atual cenário das revistas científicas brasileiras – e, particularmente, as 

publicações de Ciências Sociais – é extremamente ambivalente e está marcado por três 

grandes paradoxos. O primeiro deles consiste em que os periódicos são cada vez mais 

                                                        
1  Palestra proferida no dia 21 de julho de 2015 no 17o Congresso Brasileiro de Sociologia da Sociedade 
Brasileira de Sociologia (SBS) na Mesa-Redonda “Gestão, Avaliação e Financiamento de Periódicos Científicos”, 
composta por Breno Bringel (IESP-UERJ), Anete Ivo (UFBA) e Maíra Baumgarten (UFRGS). Embora o texto da 
fala transcrita tenha sido revisado e ligeiramente modificado, mantém, em geral, o estilo de alocução oral.  
2 Doutor pela Faculdade de Ciência Política e Sociologia da Universidade Complutense de Madri, onde foi 
professor. Professor-adjunto do Programa de Pós-Graduação em Sociologia do IESP-UERJ. Editor de 
openMovements, uma publicação de Open Democracy (https://www.opendemocracy.net/od-
partnerships/openmovements) e editor-chefe de Dados-Revista de Ciências Sociais (http://www.scielo.br/dados). 

As opiniões contidas nesse artigo são de responsabilidade exclusiva do autor e não expressam necessariamente 
a visão das revistas das quais é editor.   
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relevantes, tendo em vista que se converteram em um dos elos mais importantes do sistema 

de avaliação da pós-graduação nacional, mas, no entanto, são cada vez menos 

reconhecidos, a julgar pela escassa valorização institucional dada aos editores e o precário, 

insuficiente e intermitente financiamento público das revistas.   

 O segundo paradoxo está relacionado ao fato de que, por um lado, assistimos a uma 

maior profissionalização e institucionalização das Ciências Sociais no Brasil (com 

consequências positivas para o grau de especialização e aprofundamento no conhecimento 

de vários temas); mas, por outro, vivemos uma menor integração intelectual, visível na maior 

segmentação das agendas de pesquisa e na dificuldade de gerar um circuito intelectual que 

alimente temas comuns, polêmicas e interações sistemáticas veiculadas em nossas 

revistas.  

Já o terceiro paradoxo vincula-se à convivência entre, por um lado, uma pressão cada 

vez maior para publicar muito e rápido sem discutir os sentidos do conhecimento produzido 

e, por outro, um questionamento epistemológico cada vez mais forte sobre as formas de 

produção e circulação de conhecimento nas ciências sociais contemporâneas (visível, por 

exemplo, nas teorias pós-coloniais e feministas, entre outras).   

Este cenário paradoxal traz consequências importantes para a divulgação e a 

avaliação científica e ilumina também várias das tensões existentes hoje no cenário das 

revistas de ciências sociais em nosso país. Ainda no plano do diagnóstico, é importante 

resgatar que, de acordo com Charles Pessanha, ex-presidente da Associação Brasileira de 

Editores Científicos (ABEC) e editor emérito de Dados – Revista de Ciências Sociais3, os 

artigos de Ciências Humanas no Brasil estão marcados pelas seguintes características 

fundamentais: a) são destinados à audiência local; b) são publicados principalmente em 

português; c) são preferencialmente publicados em livros; e d) possuem, em geral, baixo 

fator de impacto.  

Embora isso venha mudando paulatinamente, não podemos deixar de lado estas 

especificidades. O problema, contudo, reside em como interpretá-las. Para alguns a saída 

seria valorizar mais os livros, ampliar os laços com as principais agências e editoras de 

divulgação da ciência no mundo e superar o localismo e o provincianismo publicando em 

inglês. Para outros, isso representaria um grave erro político e intelectual, pois poderia levar 

                                                        
3  Palestra intitulada “Revista de Ciências Humanas: principais características”, na Mesa-Redonda “Pós-
Graduação e Pesquisa em Ciência Política”, IX Encontro da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP), 
Brasília, 4-7 de agosto de 2014.  
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ao desmantelamento de um debate interno, próprio das ciências sociais do país, unido à 

impossibilidade de gerar vínculos mais consistentes com outras regiões do mundo que não 

usam o inglês como primeiro idioma. Abordaremos essa polêmica mais adiante, mas 

somente depois de identificar e analisar alguns atores e horizontes em disputa.  

 

Atores, visões e disputas 

O aumento do número de revistas e do peso das publicações nas avaliações dos 

pesquisadores e dos programas é crescente. Para compreender adequadamente este 

cenário, e buscar fórmulas alternativas à atual conjuntura, é preciso examinar brevemente 

os principais atores envolvidos, suas funções, visões e perspectivas. 

 

Editoras e Grandes Publishers. As grandes editoras internacionais como Springer, 

Sage, Taylor & Francis, Wiley e, principalmente, a Elsevier dominam hoje boa parte do 

mercado editorial de periódicos do mundo. Possuem, em geral, um discurso que apela à 

maior profissionalização e divulgação dos periódicos, mas regem-se por uma lógica 

estritamente comercial e mercantil. Além de cobrar muitas vezes aos próprios autores que 

devem pagar as denominadas “taxas de processamento de artigos” para verem seus artigos 

aceitos serem publicados, arrecadam também pelo acesso aos artigos e ao conteúdo dos 

periódicos4. O grupo Reed Elsevier, do qual a Elsevier é parte, está incluído no TOP 100 da 

Bolsa de Valores de Londres e não para de crescer nas diversas bolsas mundiais, 

triplicando seus benefícios nos últimos cinco anos. Erigem-se como baluartes da 

profissionalização, da visibilidade, da internacionalização e do prestígio e interpelam ao bem 

da “comunidade científica”, enquanto pensam em seus interesses particulares.  

Este domínio dos grandes grupos econômicos gera não somente um oligopólio das 

revistas científicas concentrado no mundo anglo-saxão como também uma visão 

pretensamente “universal” que acaba por impor critérios, visões e posições que reforçam o 

que Fernanda Beigel denomina como “dependência acadêmica”, ou seja, a estrutura 

                                                        
4 Apesar da iniciativa pioneira do Portal Capes, que cumpre agora 15 anos, de oferecer acesso completo a 
artigos de mais de 21.500 revistas internacionais, a maioria do conteúdo das revistas geridas pelas grandes 
editoras internacionais ainda é inacessível para a maioria dos países periféricos. Ademais, não deixa de ser 
contraditório, que embora a iniciativa seja louvável e permita aos universitários brasileiros acesso a boa parte da 
produção científica internacional, contribui, por sua vez, a afiançar os altos lucros destes grandes conglomerados 
editoriais internacionais. No bojo das inúmeras parcerias público-privado hoje existentes, trata-se mais uma vez 
do dinheiro público enriquecendo alguns poucos grupos.  
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desigual de produção e circulação de conhecimento a nível mundial5. Nesta lógica, que 

evoca a teoria da modernização, as revistas da periferia mundial deveriam cumprir 

determinados critérios para conseguir ter reconhecimento e qualidade “internacional” e 

algum dia, talvez, unir-se ao seleto clube de revistas de “prestígio”. Mais que isso: para abrir 

novas cotas de mercado nos países periféricos estão sendo usadas diferentes estratégias 

de lobby, inclusive de desqualificação preconceituosa e etnocêntrica, contra iniciativas que 

resistem a uma perspectiva mercantil de gestão da editoração6.  

Neste jogo assimétrico, editoras de pequeno e médio porte, que não necessariamente 

se encaixam nesta mesma lógica, têm uma dificuldade enorme para sobreviver. As próprias 

editoras universitárias brasileiras, que poderiam apoiar bastante as revistas de suas 

respectivas instituições com uma vocação mais pública, tampouco entram nesta disputa e 

se restringem basicamente à edição de livros.  

 

Indexadores e repositórios. Alguns destes grandes grupos econômicos possuem suas 

próprias bases de dados de resumos e citações de literatura científica, como é o caso do 

Scopus, produzido pela Elsevier. Isso gera muitas vezes um círculo vicioso no qual os 

critérios sugeridos para quantificar o impacto da produção científica acabam beneficiando 

estes próprios grupos e sua visão mercantil do conhecimento científico. Independente do 

peso direto destes conglomerados, a cienciometria consolidou-se, a partir de seus 

indicadores e índices bibliométricos, na principal ferramenta para inferir a qualidade e o 

impacto dos periódicos. Nada contra. No entanto, não podem ser considerados como 

elementos “neutros” nem podem ser a única forma de avaliar os pesquisadores e nossas 

revistas. Não seria possível incluir critérios sobre qualidade e impacto mais 

multidimensionais e contextuais que incluam também outros elementos mais qualitativos e 

relacionais?   

 Poderíamos dividir, como faz Fernanda Beigel7, os sistemas mundiais de avaliação 

científica, entre bases de dados mainstream, hegemônicas nas ciências exatas e naturais, 

                                                        
5 BEIGEL, F. (2013) “Centros y periferias en la circulación internacional del conocimiento”, Nueva Sociedad, 
n.245.  
6 O mais visível e recente ataque neste sentido foi o artigo “Is SciELO a publication favela?”, de autoria de Jeffrey 
Beall que ao mesmo tempo em que desconfia das publicações do países periféricos, não tem nenhum problema 
em declarar sua aversão ao acesso aberto. O texto e várias reações de editores podem ser lidas aqui: 
http://peloscielo.org  
7  BEIGEL, F. (2013) “David y Goliath. El sistema académico mundial y las perspectivas del conocimiento 
producido en la periferia”, Prohistoria: Pensamiento Universitario; 15(5), p.15-34 
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como o ISI/Thomson Reuters; e outras alternativas, que buscam se aproximar mais às 

realidades locais, nacionais e regionais, ao mesmo tempo que advogam explicitamente pelo 

acesso aberto, tal como é o caso do SciELO, da RedAlyC e de Latindex8. No Brasil, poucas 

revistas de Ciências Sociais têm acesso ao seleto clube do ISI, mas sua inserção dentro 

destes sistemas hegemônicos não diminui as hierarquias globais. É nesse sentido que o 

fortalecimento destas propostas alternativas, a despeito de algumas contradições, torna-se 

fundamental se quisermos fortalecer um circuito de circulação das ideias mais autônomo e 

democrático.  

 

Agências públicas de fomento à ciência, tecnologia e inovação. Infelizmente, os 

principais atores públicos na área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil ainda não 

possuem uma política estratégica e de médio-longo prazo que permita apoiar e fortalecer a 

editoração científica. Mesmo reconhecendo que a divulgação científica é central para a 

política da ciência e inovação do país, poucos recursos são destinados pelo Ministério de 

Educação e pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação às revistas nacionais9. Deste 

modo, agências centrais como o CNPq e mormente a CAPES, investem muito menos do 

que deveriam em nossas revistas.   

Boa parte dos critérios assumidos mais recentemente pela CAPES estão em sintonia 

com as exigências internacionais e do mercado. Mas, são estes os parâmetros que 

deveriam orientar a busca da qualidade de pesquisas veiculadas em jornais produzidos com 

recursos públicos? Apesar do grau de especialização e institucionalização das Ciências 

Sociais ter avançado bastante no Brasil nas últimas décadas, nossas revistas são muito 

departamentais, artesanais e genéricas. O Qualis, por exemplo, ainda é um sistema 

bastante imperfeito e deveria ser aperfeiçoado para ser menos vulnerável a oscilações e 

pressões dos próprios interesses dos programas de pós-graduação e das diferentes áreas. 

Mostra disso são as oscilações significativas das qualificações atribuídas, em áreas 

bastante afins, à mesma revista. Como explicar, por exemplo, que revistas de longa 

trajetória e reconhecimento sejam qualificadas como A2 na Área de Ciência Política e como 

B3 na Área de Sociologia?  

                                                        
8  Para um panorama geral sobre o acesso aberto e as possibilidades de inovação regional das revistas 
acadêmicas na América Latina, vide: FISCHMAN, G.; ALPERIN, J. P. (2015) Hecho en Latinoamérica: revistas 
académicas e innovaciones regionales. Buenos Aires: CLACSO.  
9 É preciso reconhecer também que outros Ministérios, como o Ministério de Saúde, também contribuem para a 
divulgação científica, neste caso principalmente com as revistas de saúde coletiva.  
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Ainda assim, permanece como desafio não somente fortalecer uma política estratégica 

mais endógena das agências públicas federais, mas também estimular as Fundações 

Regionais de Amparo à Pesquisa (FAPs) para que se envolvam mais diretamente com a 

divulgação científica nos diferentes estados, com políticas específicas de profissionalização, 

financiamento e difusão.  

 

Editores. Em meio a todo esse cenário de atores e interesses, os editores são os 

responsáveis por garantir a integridade da revista, fazendo diversos tipos de mediações 

internas e externas. No Brasil, apesar do crescente apoio dos conselhos de redação, estão 

muito sobrecarregados por funções cumulativas que incluem a gestão e acompanhamento 

do fluxo de artigos, a tomada de decisão sobre a aprovação ou rejeição após as avaliações 

externas, as relações com os autores e os avaliadores, a busca de recursos e de 

financiamento etc. O reconhecimento institucional e a formação dos editores são dois 

desafios centrais no curto prazo, bem como a geração de uma maior ação coletiva entre os 

próprios editores, que, felizmente, no Brasil, são também pesquisadores, autores e 

avaliadores e não meros gestores como já começa a se perfilar alhures em algumas revistas 

consideradas “de ponta”. Se olharmos para os livros, algo semelhante parece ocorrer, tendo 

em vista a proliferação de editoras com interesse cada vez mais comercial e o 

desmantelamento de um perfil de editores e de editoras orientadas para a construção do 

debate intelectual e não somente para os benefícios econômicos.  

 

Comunidade científica. Embora seja extremamente difícil delimitar e definir em um 

sentido estrito a existência de uma “comunidade” científica, as revistas não podem ser 

entendidas se não examinarmos o campo amplo de cientistas, suas relações e instituições 

que produzem, avaliam e validam o conhecimento e também o criticam e o reproduzem. No 

caso concreto das revistas, isso passa pela existência de um continuum de atores que 

envolve os autores, os pareceristas anônimos ou avaliadores externos e os leitores. Todos 

eles, junto às instituições e às associações científicas, são essenciais para a produção e a 

reprodução do conhecimento e para a geração de propostas, críticas, debates e polêmicas. 

Também é preciso discutir com maior profundidade em nossos debates o papel desta 

“comunidade” como um todo. Por exemplo, os avaliadores ad hoc cumprem um papel 

central, mas ainda são muito pouco reconhecidos, tanto individualmente como em uma 

perspectiva mais global pelos possíveis aportes realizados a um artigo. Igualmente 

 58



REVISTA pensata | V.4 N.2  OUTUBRO DE 2015 

 

 
importante é problematizar as dinâmicas individualizantes e endógenas de produção e 

difusão do conhecimento que acabam restringindo as possibilidades de uma construção 

mais coletiva e pública.  Infelizmente, pressionada por dentro e por fora, a comunidade 

científica acaba reproduzindo os critérios hegemônicos (com consequências fortes, inclusive 

para a saúde dos pesquisadores), ao invés de contestá-los. A consequência mais perniciosa 

de tudo isso, e das pressões sofridas pelos pesquisadores, é que hoje no Brasil a 

publicação parece ser vista como um fim em si mesmo e não como um meio para veicular 

os resultados de uma pesquisa.   

 

Atores contestatários. São muitos e diversos os atores, internos ou externos à 

divulgação científica, que têm defendido nos últimos tempos o conhecimento como um bem 

comum 10. Unido a exemplar defesa do acesso aberto, juntam-se aqui outras iniciativas que 

não se restringem às revistas científicas per se e que incluem, por exemplo, também alguns 

movimentos de software e de cultura livre que resistem a algumas patentes de propriedade 

intelectual. A própria divulgação dos artigos para além de um grupo reduzido de 

pesquisadores, conectando e traduzindo debates e resultados dos artigos para o resto da 

sociedade é uma demanda importante dos indivíduos e grupos que apostam por uma maior 

aproximação entre a universidade e a sociedade.  

Não podemos querer entrar em um circuito fechado, elitista e mercantilizado que 

entende o conhecimento e as revistas como um negócio, quando os que estão dentro dele 

querem sair. De fato, são muitos os cientistas e as universidades dos países centrais que, 

após viverem as consequências diretas deste sistema autocentrado, têm boicotado e 

denunciado nos últimos anos a Elsevier e sua perspectiva de divulgação científica 11 . 

Algumas grandes editoras como a Sage têm inclusive pensado em fazer uma transição 

paulatina ou, ao menos parcial, rumo ao acesso aberto, além de estabelecer parcerias mais 

fortes com universidades e associações científicas, dando a elas margem de manobra 

intelectual e política. Diante destas tendências, ambivalências, pressões e correlações de 

                                                        
10 Para uma genealogia e uma perspectiva dos desafios contemporâneos do acesso livre vide o texto de Jackie 
Smith recentemente publicado em Open Movements (https://www.opendemocracy.net/jackie-smith/defending-
global-knowledge-commons), bem como os vários posts que têm sido divulgados nos últimos dois anos no Blog 
Scielo em Perspectiva (http://blog.scielo.org).  
11 Vale a pena ler, por exemplo, as reportagens sobre o preço da informação publicada em The Economist 
(http://www.economist.com/node/21545974) e a chamada da Universidade de Harvard ao acesso livre publicado 
em The Guardian (http://www.theguardian.com/science/2012/apr/24/harvard-university-journal-publishers-
prices?CMP=share_btn_fb).  
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forças, é preciso repensar nossas políticas de divulgação científica e discuti-las entre nós, 

editores, mas também com a comunidade científica de maneira geral, já que o debate sobre 

as revistas envolve a todos e não somente aqueles que vivemos de maneira mais cotidiana 

a editoração.    

 

Políticas e desafios 

Como consequência das perspectivas traçadas rapidamente até aqui, as revistas 

científicas têm sido pressionadas recentemente a adotar padrões comuns relativos a três 

eixos principais: a) profissionalização e gestão; b) avaliação, indexação e impacto; c) 

internacionalização. São vários, como vimos, os atores e os cenários que influenciam e 

orientam a definição das políticas concretas sobre cada um destes elementos.  

O diagnóstico da situação dos periódicos em Ciências Sociais no Brasil tem sido, em 

geral, compartilhado por boa parte dos editores, revistas, Fóruns de discussão e, inclusive, 

algumas autoridades. Alguns dos elementos mais recorrentes nas discussões nas quais 

tenho participado ao longo dos últimos anos são: a sobrecarga excessiva, a alta 

rotatividade, a rara formação especializada e o pouco reconhecimento dos editores; o baixo 

estímulo aos avaliadores; as dificuldades financeiras associadas a um financiamento público 

que é insuficiente, intermitente e curto-prazista; a escassa profissionalização das revistas 

científicas; o peso excessivo dado a critérios quantitativos de avaliação que não levam em 

consideração os diversos perfis de revistas que temos, bem como suas trajetórias, 

propostas e funções; as problemáticas avaliações nacionais e a falta de critérios que 

diferenciem a produção científica das Ciências Sociais e Humanas das Ciências Exatas; as 

dificuldades em divulgar adequadamente os artigos publicados e em gerar diálogos mais 

abrangentes dentro e fora do Brasil.   

Embora estes pontos não sejam os únicos relevantes, abordam uma pluralidade de 

temas e uma série de desafios proeminentes para as revistas de ciências sociais do Brasil 

hoje. Recentemente, tanto a CAPES como o SciELO tem buscado definir políticas que se 

dirigem explicitamente a vários destes gargalos. Algumas são muito bem-vindas e 

necessárias – como os estímulos à formação dos editores, a defesa do acesso aberto e o 

fortalecimento da profissionalização e da gestão dos periódicos –, enquanto outros critérios 

– principalmente os relativos à avaliação, impacto e internacionalização – são menos 

consensuais e merecem um debate mais aprofundado, pois, como foi muito bem notado 

pelo Fórum de Editores de Saúde Coletiva, interferem na autonomia editorial dos 
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periódicos12. Enquanto a política do SciELO é bastante explícita e pode ser consultada no 

documento “Critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência de 

periódicos científicos na Coleção SciELO Brasil”13, a política da CAPES é mais ambígua e 

vaga, salvo algumas orientações específicas, como ocorre no caso da internacionalização.  

No caso do SciELO, os critérios relativos à gestão editorial que devem ser adotados 

pelas revistas integrantes da coleção entre 2015 e 2016 são relevantes, pois permitem 

definir melhor o escopo da revista, organizar o fluxo editorial e de produção e visibilizar os 

periódicos. A política de acesso aberto é reforçada e isso é fundamental em tempos difíceis 

tanto pela crise política e pelo ajuste fiscal vivido na atual conjuntura, como pelo forte 

avanço da presença dos grandes conglomerados editoriais internacionais no Brasil. Neste 

sentido, o SciELO é um reduto importante de resistência a esta perspectiva mercantil, 

embora sua política de internacionalização esteja ainda muito colada no idioma inglês e 

alguns efeitos de suas políticas acabam sobrecarregando em demasia os periódicos (caso 

da descentralização nas próprias revistas da conversão em XML e outras medidas que 

ampliam os custos editoriais). Em particular, no documento supracitado, o SciELO 

estabelece as porcentagens mínimas esperadas e recomendadas de artigos publicados em 

inglês a partir do ano de 2016. A área de Ciências Sociais Aplicadas e a de Humanas têm a 

porcentagem esperada recomendada mais baixa (30%), enquanto as Biológicas, Exatas e 

Engenharias chegam a um 85%.   

Já as políticas da CAPES são bastante mais incertas. Para além do já mencionado 

problema de classificação diferenciada em áreas afins (que não segue a orientação de 

buscar sempre acompanhar a classificação da área de origem do periódico), o Qualis não 

tem conseguido se consolidar como sistema de avaliação sólido, como é possível verificar 

pelas inúmeras confusões realizadas durante a última avaliação publicada em 2015. Mais 

preocupante é a política de internacionalização, que caminha na contracorrente do que se 

esperaria de um órgão público. Em outubro de 2014, a CAPES anunciou um projeto de 

internacionalização das revistas científicas brasileiras, cuja pretensão é apoiar algumas das 

                                                        
12 Vide a nota do Fórum de Editores de Saúde Coletiva publicada após reunião realizada no dia 18 de novembro 
de 2014 em São Paulo: http://www.abrasco.org.br/site/wp-content/uploads/2014/11/Nota-Forum-de-Editores-de-
Saude-Coletiva-_2014-11-18.pdf  
13 Acesso disponível neste link: http://www.scielo.br/avaliacao/20141003NovosCriterios_SciELO_Brasil.pdf  
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principais revistas brasileiras de padrão internacional para que passem a ser editadas por 

alguns dos grandes grupos editoriais internacionais14.  

Destarte, um dos maiores problemas das políticas orientadas às revistas científicas 

brasileiras reside em sua concepção profundamente restrita e “ocidentocêntrica” da 

internacionalização. Entendida como ser “parte do clube internacional” ou como mero 

sinônimo de publicar em inglês, pouco se discute sobre por que, como, com quem e para 

onde se internacionalizar. Nesta perspectiva, não são contemplados, por exemplo, os 

espaços geoculturais estratégicos de diálogo internacional de cada revista. Um exemplo: a 

revista Dados recebe uma contribuição considerável de artigos provenientes da América 

Latina, de Portugal e da Espanha. Este espaço ibero-americano é, portanto, o âmbito de 

internacionalização mais forte da revista e o espanhol e o português são as línguas francas, 

conquanto não exclusivas. Publicar um artigo relevante em português de um autor de 

Portugal ou de Moçambique não seria uma forma de internacionalização? Não podemos, no 

entanto, resumir o debate sobre a internacionalização ao idioma. Trata-se também de uma 

questão política, intelectual, de linguagem, de internalização dos debates globais e de 

geração e fortalecimento de circuitos próprios, nacionais e/ou regionais, ou seja, de nossa 

própria discussão acadêmica.   

Há alternativas e devemos pensar em outros mecanismos, instrumentos e critérios 

para a internacionalização. Obviamente, isso não significa negar a importância do inglês, 

mas sim pluralizar nossas lentes e permitir uma maior autonomia de escolha para os 

próprios periódicos. Neste sentido, a publicação em qualquer outro idioma (e não somente o 

inglês) deveria ser considerada como um mecanismo de internacionalização. A publicação 

de autores estrangeiros, mesmo que em português (via traduções de textos relevantes para 

nossas áreas), também é uma forma interessante de internacionalização via internalização. 

As redes (comitês internacionais ativos e não meramente simbólicos) e colaborações 

internacionais (pareceristas estrangeiros), bem como agendas temáticas devem ser 

estimuladas de acordo com o foco e possibilidade de cada revista. Finalmente, as políticas 

de tradução, mesmo sendo uma das possibilidades mais promissoras e estratégicas para a 

internacionalização, continuam ainda sem o apoio necessário. Afinal, parece mais sensato 

traduzir parte de nossa produção a outros idiomas após a publicação original em português 

                                                        
14 Vide a notícia “CAPES anuncia projeto de internacionalização das revistas brasileiras” publicada pela Folha de 
S. Paulo: http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2014/10/1541286-capes-anuncia-projeto-de-internacionalizacao-
de-revistas-cientificas-brasileiras.shtml  
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do que publicar diretamente em inglês ou em outros idiomas, o que, inevitavelmente, geraria 

um menor grau de penetração interna.  

Há critérios e políticas gerais para a gestão e a profissionalização das revistas. Eles 

são fundamentais para evitar problemas como a endogeneidade, a falta de transparência ou 

os processamentos eternos de artigos. No entanto, devemos lutar pela autonomia e pela 

pluralidade das revistas. A tendência à homogeneização é uma das consequências mais 

perversas das atuais políticas para as revistas científicas no Brasil. Tratadas da mesma 

maneira estabelecemos o mesmo tempo ideal de processamento de artigos para todas as 

revistas, sem considerar que algumas recebem 50 e outras 500 artigos por ano. Igualmente, 

se queremos que todas publiquem em inglês (algo crucial para algumas áreas e subáreas, 

mas não para todas), perdemos a possibilidade de ampliar nossos espaços de interação 

internacional com vários lugares e debates no mundo, principalmente o latino-americano. 

Outra face sinistra desta tendência é que os periódicos hoje recebem artigos não tanto pelo 

escopo e proposta de uma linha editorial determinada (por sinal, cada vez menos 

delineadas) e sim pela sua nota no Qualis e sua posição nos indexadores nacionais e 

internacionais. A heterogeneidade de revistas, com seus respectivos papéis, públicos e 

funções reforça e reatualiza, desse modo, o debate entre autonomia e heteronomia e entre 

centro e periferia15.  

Em suma, os custos materiais e simbólicos de editar uma revista são cada vez mais 

expressivos e os desafios enormes. Ao tempo em que discutimos questões estratégicas 

sobre impacto, qualidade e internacionalização, seria importante tentar avançar em políticas 

concretas, tais como as mencionadas aqui e outras como o reconhecimento e a 

profissionalização dos editores (através de bolsas e cursos formativos) e formas de combate 

ao plágio e ao autoplágio (em aumento, entre outros motivos, pela pressão por publicar) que 

ameaçam a integridade em pesquisa16.   

Muitas destas questões já foram discutidas em nosso IV Encontro de Editores em 

Ciências Sociais realizado no Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS) de 

2013, em Salvador. Voltaremos a discuti-las em breve no 39o Encontro Anual da ANPOCS. 

Não podemos ser reféns de uma disputa entre revistas e programas de pós-graduação. É 

                                                        
15 BRINGEL, B.; DOMINGUES, J.M. (2015) “Teoria social, extroversão e autonomia: impasses e horizontes da 
sociologia (semi)periférica contemporânea”, Caderno CRH, vol.28, n.73, p.59-76.  
16  Em seu número 3, volume 53 (2010), Dados – Revista de Ciências Sociais publicou em português a 

“Declaração de Singapura sobre Integridade em Pesquisa”, desenvolvida em 2010 na II Conferencia Mundial 
sobre Integridade em Pesquisa como guia global para a condução responsável de pesquisas.  
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preciso pensar em termos mais coletivos, estratégicos, abrangentes e de longo prazo, tendo 

em conta as dificuldades, mas também a diversidade e a heterogeneidade das revistas 

científicas e o lugar do Brasil dentro de uma geopolítica do conhecimento desigual e 

assimétrica. Estas são algumas propostas iniciais para o diálogo.   
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