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Sobre os bastidores da editoração acadêmica 

 

Eva L. Scheliga1 

 

A escrita acadêmica e os meandros da atividade editorial não costumam ser alvo de 

debate sistemático2 ao longo de nossa formação acadêmica, muito embora sejamos cada vez 

mais demandados a publicar e a editar periódicos e livros. Como já destacado por Fleischer 

(2013), o tema da divulgação acadêmica e da prática editorial ainda é, de modo geral, tratado 

de modo bastante individualizado, no escopo das relações entre orientadores/orientadoras e 

orientandos/orientandas e, eventualmente, no âmbito de alguns núcleos de pesquisa.  

Em rápida consulta às informações públicas dos Programas de Pós-graduação em 

Antropologia confirma-se que ainda são poucas as iniciativas institucionais no sentido de 

difundir entre jovens pesquisadores noções gerais sobre editoração científica e escrita 

acadêmica. Alguns Programas de Pós-graduação ofertam disciplinas regulares denominadas 

“Oficina de escrita etnográfica” ou “Práticas acadêmicas em Antropologia” (caso da UnB e da 

UFRGS, respectivamente), nos quais o tema ganha algum relevo. O apoio à publicação de 

revistas acadêmicas editadas exclusivamente pelo corpo discente - vide a Pensata - Revista 

dos alunos de Pós-graduação em Ciências Sociais da Unifesp e a já longínqua experiência 

de editoração da Cadernos de Campos - revista dos alunos de Pós-graduação em 

Antropologia Social da USP - são iniciativas que também merecem destaque, embora seja 

preciso reconhecer que atingem diretamente apenas uma parcela dos alunos que, 

anualmente, ingressam na pós-graduação.  

A pouca atenção dada, ao longo de nossa formação acadêmica, ao conjunto de 

habilidades e práticas que envolvem a produção e editoração de publicações faz perdurar 

uma série de dúvidas acerca dos procedimentos editoriais, tendo efeitos significativos - e este 

é o ponto que gostaria de enfatizar - sobre os modos pelos quais se difunde o conhecimento 

                                                           
1 Professora Adjunta do Departamento de Antropologia da Universidade Federal do Paraná. Doutora em Ciência 

Social (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo, tendo realizado pós-doutorado junto ao Programa de 
Pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de São Paulo entre 2011 e 2012 (Bolsista 
Reuni/Capes) e junto ao Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal do Paraná entre 
2013 e 2014 (Bolsista PNPD/Capes). E-mail: evascheliga.ufpr@gmail.com 
2 Neste sentido parabenizo a Comissão editorial da Pensata pela proposição deste debate e agradeço o convite 
para colaborar nesta seção.  
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científico. Em minha experiência como editora3, tenho observado que a pouca familiaridade 

com o processo de editoração de um periódico científico pode desencorajar a submissão de 

manuscritos; também suspeito ser esta uma das razões que incide sobre a qualidade dos 

textos submetidos aos periódicos.  

Desnecessário insistir em que, quanto menor o número de submissões de qualidade, 

maior é a dificuldade, para os editores, em compor as edições; e que, com a manutenção da 

periodicidade das revistas acadêmicas afetada, a capacidade de atração de novos leitores e 

autores também fica comprometida.4 Ou seja: estabelece-se uma dinâmica na qual a 

promoção do diálogo acadêmico e a contribuição para a difusão de novos conhecimentos - 

princípios fundamentais que orientam a edição de um periódico científico - são postas à prova.  

Ao compartilhar aqui minha experiência editorial mais recente junto a Campos - Revista 

de Antropologia Social, pretendo destacar os pontos que, em minha avaliação, são os mais 

sensíveis em todo o processo de editoração de um periódico científico, a saber: avaliação 

preliminar, prazos e pareceres. Ao tratar destes aspectos, pretendo trazer um pouco dos 

bastidores da produção de uma revista e, assim, contribuir com as reflexões sobre os desafios 

envolvidos na tarefa de gestão de um periódico e para a divulgação acadêmica.  

 

1. Avaliação preliminar 

A Campos, como integrante da Biblioteca Digital de Periódicos da UFPR, utiliza o 

Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas - SEER / Open Journal Systems - OJS. Desde 

junho de 2015 as novas submissões são aceitas exclusivamente através do Portal da revista, 

de modo a garantir maior transparência sobre os trâmites de avaliação dos artigos e 

composição das edições, em consonância com diretrizes recentemente sugeridas aos 

editores de outros periódicos brasileiros (PACKER, 2015).  

                                                           
3 Minha primeira experiência editorial foi junto a Cadernos de Campo - revista dos alunos de Pós-graduação em 
Antropologia da USP. Integrei sua Comissão editorial entre os anos de 2006 e 2008. Desde 2013 integro a 
Comissão Executiva e Editorial da Campos - Revista de Antropologia, publicação do Programa de Pós-graduação 
em Antropologia da Universidade Federal do Paraná, e também o Conselho editorial da Revista de Ciências da 
Religião: história e sociedade, do Curso de Mestrado em Ciências da Religião da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. Aproveito para registrar meu agradecimento a todos os colegas editores destes três periódicos pela 
troca de informações, apoio e aprendizados constantes. As opiniões emitidas neste artigo são, contudo, de minha 
inteira responsabilidade.  
4 Também não são desprezíveis os efeitos da avaliação Qualis periódico. Periódicos classificados nos estratos A1, 
A2 e B1 tendem a receber maior número de submissões e, com isso, têm menos dificuldade para compor suas 
edições, o que é refletido na manutenção de sua regularidade e pontualidade. Já os periódicos classificados nos 
demais estratos recebem, de modo geral, menor número de contribuições - e com isso o fechamento das edições 
e a regularidade do periódico ficam comprometidos.  
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Ao recebermos um artigo, o mesmo é designado para leitura por parte dos membros da 

Comissão Executiva. Nesta etapa, busca-se observar a adequação ao perfil e à linha editorial 

da revista, além da conformação às diretrizes editoriais. Se aprovado nesta primeira instância, 

em decisão colegiada, a submissão é então encaminhada a dois pareceristas ad hoc para 

avaliação do conteúdo e qualidade das contribuições. 

Um primeiro ponto a sublinhar é a elevada taxa de recusa de artigos. De cada dez 

artigos submetidos à revista, em média seis são recusados, cinco deles preliminarmente5, isto 

é, ainda na etapa de avaliação de adequação do manuscrito ao escopo editorial da revista. 

Cabe destacar que parcela significativa das submissões recusadas preliminarmente toma 

como base para artigos os exercícios de conclusão de disciplinas da pós-graduação, as 

usuais disciplinas de “Teorias” ou de “Métodos”. Tais escritos podem, seguramente, servir de 

base para a construção de bons ensaios bibliográficos, mas é necessário, contudo, assegurar 

uma visada original sobre a bibliografia compulsada a fim de escapar dos lugares-comuns e 

oferecer uma contribuição efetiva para o debate acadêmico. Conhecer e dialogar com a 

fortuna crítica das obras ou temas considerados clássicos e buscar uma nova perspectiva a 

seu respeito é, portanto, requisito para a aprovação preliminar de um artigo de revisão.  

A negativa à publicação não deve desencorajar novas submissões; apenas indica que 

aquele manuscrito não está adequado para publicação. Uma revista, ademais, não é 

composta só por artigos. Ensaios bibliográficos, entrevistas, traduções, resenhas e informes 

são aceitos como colaborações pela maior parte dos periódicos - e, até onde me consta, o 

número de submissões desta natureza costuma ser bastante inferior ao da demanda editorial 

(fato que amplia, seguramente, as oportunidades de publicação discente). Sobretudo é 

importante destacar que estes textos, considerados de menor relevância no rol da produção 

acadêmica6, muitas vezes funcionam como porta de entrada para o universo das publicações: 

muitos dos atuais colaboradores da Campos publicaram, outrora, neste ou em outro periódico, 

manuscritos desta natureza. A submissão destes textos acaba por facultar, portanto, o 

                                                           
5 Índice de recusa preliminar próximo ao contabilizado pelos colegas da Revista de Sociologia e Política, vinculada 

ao Programa de Pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Paraná, conforme editorial por 
eles publicado recentemente. 
6 Sugiro ao leitor consultar as tabelas de pontuação de currículo utilizadas nas provas de títulos de processos 
seletivos para ingresso em Programas de Pós-graduação e em concursos públicos para a carreira de magistério 
superior, bem como as resoluções que disciplinam a progressão de carreira do magistério superior em sua 
instituição de ensino ou de potencial interesse. Assim poderá ter uma ideia mais concreta dos distintos pesos 
atribuídos a cada uma destas publicações. 
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aprendizado do passo a passo da publicação - ou, ao menos de alguns de seus passos - 

tornando a experiência da escrita acadêmica e da editoração mais familiar e inteligível.   

 

2. Prazos 

Os artigos que seguem no processo de avaliação são encaminhados sempre a dois 

avaliadores ad hoc, escolhidos após extensa pesquisa na base de dados da Plataforma Lattes 

e em consulta à bibliografia de referência na área do artigo. São obrigatoriamente excluídos 

do rol de possíveis pareceristas orientadores e pesquisadores da instituição de origem do 

autor da submissão, bem como colaboradores em projetos de pesquisa conjuntos. Outro 

critério adotado é o de selecionar especialistas com titulação equivalente ou superior ao do 

autor. Na Campos temos a expectativa de que a etapa de avaliação preliminar do manuscrito, 

a qual inclui a seleção de pareceristas em caso de aprovação por parte da Comissão 

Executiva, seja concluída em até trinta dias; dada, porém, a especificidade de alguns temas 

ou objetos de discussão, o período de seleção de pareceristas pode, eventualmente, 

ultrapassar o tempo estimado. 

Pareceristas que aceitam o convite da Campos para avaliar as submissões 

comprometem-se a encaminhar seu parecer à Comissão executiva em até trinta dias. 

Excepcionalmente, atrasam o envio de sua avaliação ou nem mesmo a encaminham, a 

despeito das negociações de prazo - o que em alguns casos nos obriga a reiniciar o processo 

de seleção de avaliadores. Quando os pareceristas emitem pareceres discordantes, um 

aprovando e o outro contraindicando a publicação, outro especialista precisa ser acionado 

para emitir um terceiro parecer, prolongando assim o período de avaliação do manuscrito.  

Por estas razões, o tempo da avaliação é, sem sombra de dúvida, um dos pontos mais 

críticos de todo o processo editorial. Ao submeter um artigo a um periódico é preciso ter em 

conta, portanto, que o tempo mínimo para avaliação do manuscrito - ou seja, da submissão 

até o recebimento dos pareceres - é de sessenta dias (trinta dias para avaliação interna e 

definição de pareceristas e trinta dias para avaliação ad hoc). Em média, porém, o processo 

de avaliação costuma demandar bem mais tempo, sendo finalizado em cento e vinte dias (ou 

mais, em casos excepcionais).  

Somado ao tempo de revisão do artigo após parecer (trinta dias), a uma nova rodada 

de avaliação para verificação da adequação do artigo aos pareceres (em média quarenta e 

cinco dias) e ao período de preparação dos originais para publicação e de diagramação, pode-

se dizer, sem exagero, que cada artigo envolve um trabalho editorial que é executado por um 
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período não inferior a seis meses. Com isso desejo fazer notar que a publicação demanda 

planejamento por parte do autor e, sobretudo, compreensão acerca das múltiplas agendas 

que determinam o processo de avaliação e editoração de seu artigo.  

A Campos enfrenta o desafio adicional de alinhar os processos de todas as submissões 

que serão publicadas em cada uma de suas edições. A revista recebe as submissões em 

fluxo contínuo e, em termos práticos, isso requer esforços no sentido de compatibilizar as 

operações editoriais de, pelo menos, nove submissões distintas (seis artigos e ao menos três 

resenhas). O inevitável descompasso entre as linhas do tempo de cada uma das diferentes 

submissões acaba por deixar, lamentavelmente, alguns artigos já aprovados para publicação 

em espera pelo fechamento da edição - o que explica, ao menos em parte, o atraso para o 

lançamento de alguns números.  

A esta altura quem me lê deve então se perguntar sobre a razão de a Campos não 

adotar um calendário fixo para chamada de artigos, algo que, a princípio, concentraria as 

submissões e ajudaria a coordenar o restante do trabalho. A adoção de datas limite para 

submissão de artigos é uma medida de fato bastante adequada quando se organizam dossiês 

temáticos ou se desenvolvem projetos especiais, como tem sido o caso da seleção de 

resenhistas através do lançamento de edital7; para números com temática livre, como é o 

perfil da Campos, porém, a fixação de um prazo único para chamada de artigos não se mostra 

tão eficaz, demandando contínuas prorrogações dos prazos de submissão. Um caminho que 

se mostra mais promissor para driblar a demora do fechamento de um número é a adoção do 

sistema ahead of print, recentemente apontada como prioridade da rede Scielo: segundo este 

sistema, tão logo o artigo recebe o definitivo aceite, ele é encaminhado para publicação; ou 

seja, não é necessário aguardar a conclusão da composição de uma edição para ser 

veiculado. Estudamos a viabilidade de adotar este sistema em breve.  

As inovações editoriais, dentre elas a adoção dos sistemas de gestão online de 

manuscritos e do sistema ahead of print, não são suficientes, porém, para abreviar o intervalo 

que separa a redação de um artigo de sua publicação definitiva. Estas medidas, sem dúvida, 

otimizam o trabalho da Comissão Executiva mas não resolvem nossos principais “gargalos”: 

o tempo da elaboração do parecer e o da revisão do artigo após o parecer.  

                                                           
7 Durante o período em que trabalhei na Cadernos de Campo ajudei a elaborar a e implantar o “Projeto Resenhas”. 
Sumariamente, trata-se da seleção, por meio de edital, de resenhistas para a realização do trabalho de crítica aos 
livros cedidos por autores e editoras à revista. Tal medida permite diversificar a autoria, evitando a endogenia 
institucional, além de democratizar o acesso ao material bibliográfico. Por ser uma experiência bastante exitosa, 
desde 2014 esta prática também passou a ser adotada pela Campos.  
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3. Pareceres  

As submissões encaminhadas para parecer ad hoc são submetidas ao regime de 

avaliação duplo-cego (double-blind review): busca-se preservar a identidade de autores e 

avaliadores, eliminando-se todas as referências que, no texto e no arquivo, permitam a 

imediata identificação da autoria (do artigo para os avaliadores e dos pareceres para o autor). 

Certamente esta prática não elimina a possibilidade de reconhecimento de autoria - em um 

universo não muito grande de pesquisadores, torna-se relativamente fácil reconhecer autores 

não apenas em função de sua trajetória de pesquisa na área como também por seu estilo de 

escrita, dentre outros indicadores - mas reconhecidamente contribui para minimizar alguns 

vieses que a avaliação aberta pode comportar. Visando garantir a observação de um conjunto 

de princípios éticos também passamos a indicar, desde o segundo trimestre deste ano, 

a leitura das Diretrizes Éticas para Revisores elaborado pelo Committee on Publication 

Ethics – COPE, documento de referência sobre o processo de revisão de artigos.  

Uma vez preparado para avaliação, o artigo é encaminhado aos pareceristas junto com 

nosso formulário padrão, atualmente similar ao de outros periódicos nacionais da área de 

Antropologia. Nele há uma lista de múltipla escolha visando conhecer a opinião do/da 

parecerista sobre a estrutura do artigo; pode-se apontar, de modo claro e imediato, os 

aspectos positivos (“reflexão original”; “bibliografia adequada e atualizada”; “texto bem 

redigido”) ou negativos (“o texto pode ser sintetizado” ou “requer reestruturação”) da 

submissão analisada. Em seguida, reserva-se um espaço para o parecer descritivo, 

solicitando-se atenção para os seguintes aspectos: oportunidade e relevância da publicação 

do artigo; qualidade e rigor da argumentação; adequação entre a análise e os dados 

apresentados. Também sugerimos que seja avaliada a adequação do resumo e sejam 

apontados os trechos que, na opinião do/a avaliador/a, devem ser resumidos ou ampliados.  

Eventualmente algumas avaliações ad hoc não atendem satisfatoriamente às 

necessidades editoriais, seja porque exigem dos autores revisões que escapam aos 

propósitos do artigo (pois concentram-se nos caminhos não percorridos pelo autor ao invés 

de avaliar o que foi, efetivamente, proposto e realizado), seja porque avaliam o artigo de modo 

bastante superficial, eximindo-se de apontar quais aspectos permitiriam aprimorar o texto e a 

qualidade do periódico como um todo. O objetivo da avaliação ad hoc é, justamente, zelar 

pela qualidade científica das publicações, contribuindo para o aprimoramento dos textos; 

falhas nesta etapa inevitavelmente comprometem, portanto, todo o processo editorial.  
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Neste sentido, concordamos integralmente com Nelson Sanjad que afirmou, em recente 

entrevista publicada no blog da revista História Ciências Saúde - Manguinhos:  

 

Há duas coisas essenciais, nem sempre citadas em manuais para editores: a 

primeira é fazer uma leitura atenta do texto. O leitor-parecerista não deve 

projetar suas ideias ou expectativas sobre o que está sendo defendido pelo 

autor do texto. Pelo contrário, deve procurar entender da melhor maneira 

possível os argumentos do autor, isto é, avaliar o que está, efetivamente, 

lendo, e não o que gostaria de ler ou o que gostaria que o autor tivesse 

escrito. A esta postura isenta, desprendida, desobrigada, pode-se 

acrescentar algo mais: a generosidade, que transforma o ato avaliativo em 

construção, em colaboração desinteressada. Um parecer generoso não 

precisa, necessariamente, ser longo e detalhado. Deve, contudo, ser claro e 

preciso, deve vislumbrar o potencial do artigo e oferecer os meios para que 

ele seja aperfeiçoado. Ambas as qualidades, isenção e generosidade, 

deveriam ser cultivadas e elogiadas no meio acadêmico. Elas não são inatas, 

mas frutos de uma boa educação, de formação intelectual, de treinamento e 

autocrítica (SANJAD, 2015, s/p.). 

 

Outro ponto que geralmente causa dúvida em alguns pareceristas relaciona-se à 

apreciação final. Após o parecer descritivo, os avaliadores ad hoc devem concluir o parecer 

indicando ou não a publicação, utilizando, para isso, a seguinte escala: publicação sem 

revisão; publicação após pequenas revisões estilísticas ou textuais; publicação somente após 

revisões substantivas; rejeição. Há, por vezes, notáveis discrepâncias entre o parecer 

descritivo e a recomendação final e apresento aqui um exemplo, dentre tantos possíveis: no 

parecer descritivo são elencados aspectos que sugerem que o artigo não deve ser publicado 

pois não está adequadamente estruturado, sendo inviável dar conta de mudanças tão 

significativas no prazo de trinta dias; ao cabo da avaliação, o/a parecerista opta, no entanto, 

por recomendar a publicação “após pequenas revisões estilísticas ou textuais”, uma sugestão 

que seria compatível apenas com submissões que não demandam ampla reestruturação do 

manuscrito. Também é bastante comum ver borradas as fronteiras que separam a rejeição da 

recomendação para publicação condicionada a revisões substantivas, demandando dos 

editores esforços adicionais para finalizar a contento o processo de avaliação dos 

manuscritos.  
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Observo, por fim, que a incorporação das recomendações dos pareceres na etapa de 

reformulação do artigo tampouco ocorre sem problemas. Alguns autores enfrentam 

dificuldades para estabelecer efetivo diálogo com os pareceristas, atendo-se, na maior parte 

das vezes, aos pedidos para reformulações pontuais ou a questões periféricas, sem enfrentar, 

de fato, os problemas estruturais apontados em seu artigo, os quais demandariam uma ampla 

revisão do texto. Também não deixa de ser sintomática a ausência de referências aos 

pareceristas anônimos, seja em uma nota inicial - um pequeno gesto simbólico de 

reconhecimento aos apontamentos que permitiram o texto ganhar sua forma final -, seja em 

comentários pontuais inseridos ao longo do artigo.  

Aqui também se aplicam os princípios destacados por Sanjad: tanto quanto os 

pareceristas, os autores também precisam praticar uma leitura atenta, somada a uma boa 

dose de generosidade para colocar-se em diálogo com os demais atores do processo editorial. 

É preciso reconhecer, contudo, que tais disposições precisam ser desenvolvidas e praticadas 

ao longo de nossa formação e, neste sentido, retomo aqui o ponto inicial do texto: penso que 

a consolidação de espaços institucionais que nos permitam exercitar a prática da escrita, a 

crítica consistente e assertiva e a reelaboração da escrita a partir da revisão por pares pode 

ser uma estratégia eficaz para driblar as (ou ao menos parte das) dificuldades até aqui 

apontadas. Paralelamente a estes esforços para a formação de espaços coletivos de 

discussão sobre editoração, é preciso aprimorar nossas ferramentas de trabalho, isto é, 

desenvolver os instrumentos de avaliação de manuscritos de modo que tanto a etapa de 

elaboração do parecer quanto a de revisão dos artigos em face aos pareceres recebidos 

sejam mais eficazes.  

Embora evidentemente não haja uma fórmula para a elaboração de pareceres, a 

reiteração de algumas orientações soa indispensável: abrir o parecer com um parágrafo 

retomando o foco do texto, seu objeto de análise e principais conclusões do artigo, de modo 

a evidenciar a compreensão que se teve do artigo; enumerar as solicitações de revisão e as 

sugestões para desenvolvimento do artigo, tornando-as específicas e inteligíveis, tanto para 

autores quanto para editores; indicar referências bibliográficas precisas a fim de fornecer 

caminhos para os autores no processo de revisão dos artigos; ser cortês, propositivo e 

realista, tendo em consideração os prazos usuais para reformulação do artigo. Para sugestões 

adicionais pode-se consultar, dentre outros: WAGER et al, 2002; HAMES, 2007; ANPAD, 

2010; LUCEY, 2013. 
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Quanto ao processo de revisão, alguns colegas editores têm demandado aos autores a 

produção de um relatório no qual se detalhe quais sugestões de alteração foram ou não 

aceitas, bem como se justifique a tomada destas decisões (REVISTA DE SOCIOLOGIA E 

POLÍTICA, 2015). Noto que alguns autores já encaminham à Campos, de modo espontâneo, 

o texto revisado deixando visíveis as marcas de revisão - o que, sem dúvida, torna o contraste 

entre a versão original e versão final muito mais imediato. Em ambos os casos, os editores 

observam com maior nitidez os modos pelos quais os autores estabeleceram diálogo com os 

pareceres recebidos e isso, sem dúvida, permite a tomada de uma decisão editorial mais 

segura e, quiçá, mais ágil.    

 

 

 

Em síntese 

Aspectos pouco explorados e problematizados durante nossa formação acadêmica, as 

dinâmicas que envolvem autores, editores e pareceristas afetam, como sugeri aqui, os modos 

pelos quais se difunde o conhecimento científico: quanto menos se conhece o processo 

editorial, maior é a dificuldade para fazer circular as ideias e resultados de nossas pesquisas. 

Familiarizar-se com a série de operações que envolvem a avaliação de um manuscrito 

submetido a um periódico científico - aqui apresentado sob a perspectiva de uma gestora de 

revista acadêmica - é, portanto, uma aposta para tornar as publicações mais eficientes, 

regulares e pontuais e, sobretudo, para tornar mais plurais as vozes que ouvimos e 

publicamos em nossos periódicos. 
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