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Gestão de periódicos científicos em ciências sociais: uma experiência 

Maíra Baumgarten1 

  

Resumo: A análise das condições em que se desenvolvem as atividades de edição de 

periódicos na área de ciências sociais no Brasil remete a algumas questões estratégicas 

para o funcionamento desses instrumentos de disseminação e circulação de conhecimentos, 

dentre elas a gestão e as políticas editoriais. O presente artigo coloca em discussão 

problemas referentes à avaliação, financiamento e profissionalização das atividades de 

gerenciamento dos periódicos nacionais, abordando algumas políticas editoriais e de 

financiamento para o setor, existentes no país, tanto em âmbito federal (agências) como 

institucional (editores). A partir da experiência de 17 anos a frente da edição em um 

periódico são debatidas, de forma genérica, condições e infraestrutura disponíveis para os 

periódicos e as políticas institucionais e suas falhas. O artigo finaliza com considerações 

sobre a importância da troca de experiências entre editores da área em encontros 

promovidos durante o Congresso Brasileiro de Sociologia. Faz ainda uma rápida avaliação 

referente à crise atual que os periódicos atravessam com a falta de repasses de recursos 

das agências, que demonstra a sua fragilidade e a precariedade das políticas nacionais e 

institucionais de suporte à circulação de conhecimentos através das revistas científicas.  
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Introdução 

As revistas científicas e de divulgação são instrumentos estratégicos para a circulação 

dos conhecimentos produzidos nas instituições de pesquisa e, como tal, se constituem em 

objeto de formulação de políticas e de avaliação em âmbito internacional e nacional por 

órgãos de gestão e fomento à pesquisa, ao mesmo tempo em que desenvolvem políticas 

editoriais próprias.  

Apesar de os periódicos científicos se constituírem em importantes meios de 

circulação de conhecimentos e de formação de redes de pesquisadores as atividades 

editoriais não têm sido adequadamente valorizadas nas instituições de pesquisa e, de forma 

geral, os cientistas sociais enfrentam inúmeros desafios para editar seus periódicos 

(CAMPOS, 2014; BENCHIMOL, CERQUEIRA, PAPI, 2014). 

                                                           
1 Professora do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Coordenadora do Laboratório de Divulgação de Ciência, Tecnologia e inovação Social (LaDCIS) e Editora da 
Revista Sociologias (PPGS-UFRGS). 
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As condições em que se desenvolvem as atividades de edição na área de ciências 

sociais no Brasil remetem a diversas questões estratégicas para o funcionamento dos 

periódicos. As políticas de financiamento, os parâmetros de classificação das revistas, a 

utilização de critérios bibliométricos externos e a situação da infraestrutura institucional 

oferecida a editores e periódicos são temas centrais na discussão sobre a profissionalização 

da gestão de periódicos no Brasil.  

Algumas das exigências em termos de internacionalização de periódicos, relacionadas 

com orientações das agências de fomento e de bases de dados (parâmetros utilizados para 

a classificação das revistas, métricas usadas em sua avaliação) indicam a necessidade de 

ampliar o debate, o que faremos a seguir abordando, a partir de uma experiência concreta, 

as políticas e rotinas de gestão dos periódicos e seus crescentes desafios em termos da 

profissionalização das equipes, as políticas institucionais relativas à edição e 

acontecimentos recentes das políticas nacionais de financiamento dos periódicos.  

 

Os periódicos, gestão e políticas 

 A edição não tem sido muito valorizada nas universidades brasileiras, instituições em 

que as principais atividades são a docência e a pesquisa e que até meados do século 

passado tiveram como principal fonte de circulação do conhecimento os congressos e 

encontros e em alguns casos, livros.  

Somente a partir dos anos 1980, e 1990 com a criação do Ministério de Ciência e 

Tecnologia, o relativo fortalecimento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) (no Ministério da Educação) e o incremento dos programas de pós-graduação, as 

atividades de divulgação e disseminação do conhecimento produzido nas universidades 

passaram a encontrar apoio em políticas específicas nas agências. Nas instituições de 

pesquisa, entretanto, essas atividades permaneceram secundárias e a iniciativa de seu 

desenvolvimento ficou a cargo principalmente dos Programas de Pós-graduação e de 

algumas unidades das instituições, tais como departamentos ou faculdades.   

Os principais periódicos na área de ciências sociais são relativamente recentes: A 

revista Dados do IUPERJ, uma das mais antigas iniciou em 1966, mas está disponível 

digitalmente apenas a partir de 1996, A Revista Brasileira de Ciências Sociais - RBCS 

(ANPOCS) teve início em 1986, a Tempo Social (USP) em 1989 e Sociologias, que sucedeu 

os Cadernos de Sociologia, na UFRGS, em 1998 
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(https://sites.google.com/site/sociologiasemrevista/revistas-a1 acesso em 20 de setembro de 

2015).  

Se, de forma geral, as instituições não têm políticas editoriais abrangentes que apoiem 

e viabilizem a edição de periódicos, em alguns casos há programas de apoio à edição de 

periódicos (a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é um exemplo) que dão algum 

suporte para a produção das revistas através da destinação de bolsista, impressão, 

editoração e treinamentos nas plataformas de acesso aberto 

(http://www.ufrgs.br/propesq/programas/apoio-a-edicacao-de-periodicos/apresentacao-do-

paep acesso em 20 de setembro de 2015). 

A carência de pessoal técnico e de espaço nas universidades reflete-se nas revistas 

que, muitas vezes, não têm funcionários permanentes, apenas bolsistas, e têm espaço físico 

inadequado às suas atividades. Desta forma, o que vem possibilitado a existência e 

permanência de alguns periódicos importantes para sua área e com uma produção 

significativa são as políticas de fomento das agências nacionais como CNPq e CAPES, 

algumas agências estaduais (FAPs e fundos estaduais de ciência e tecnologia) e projetos 

como o da SciELO, uma biblioteca eletrônica que disponibiliza periódicos científicos e vem 

desempenhando um importante papel na qualificação dos periódicos brasileiros. 

(http://www.cnpq.br/web/guest/sobre2. Acesso em 20 de set 2015). 

A Scientific Electronic Library Online - SciELO é uma biblioteca eletrônica que abrange 

uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. A SciELO é o resultado de um 

projeto de pesquisa da FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São 

Paulo, em parceria com a BIREME - Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação 

em Ciências da Saúde. A partir de 2002, o Projeto conta com o apoio do CNPq - Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O Projeto tem por objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia comum para a preparação, armazenamento, 

disseminação e avaliação da produção científica em formato eletrônico. Com o avanço das 

atividades do projeto, novos títulos de periódicos foram sendo incorporados à coleção da 

biblioteca (http://www.scielo.br/?lng=pt, acesso em 20 de setembro de 2015). Há uma 

política para a admissão e a permanência de periódicos científicos na Coleção SciELO 

Brasil que prevê uma série de critérios e procedimentos de avaliação dos periódicos 

candidatos a participarem na biblioteca eletrônica 

(http://www.scielo.br/avaliacao/20141003NovosCriterios_SciELO_Brasil.pdf acesso em 20 

de setembro de 2015). 
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Não obstante as muitas dificuldades para a edição de periódicos esses têm 

desempenhado um papel cada vez mais estratégico na circulação do conhecimento e na 

formação de redes nacionais e internacionais. São também muito importantes para os 

programas de pós-graduação ajudando a mostrar e qualificar sua produção. Os periódicos, 

assim como os programas são avaliados e hierarquizados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) que criou um aplicativo para 

avaliação dos periódicos utilizados pelos programas de pós-graduação: o Qualis Periódicos, 

que estabeleceu um conjunto de níveis: A1 e A2; B1 a B5 e C para classificar as revistas. 

Os critérios são definidos dentro das áreas e também a classificação pode ser diferente de 

área para área, justamente pela diferenciação dos critérios. Assim uma mesma revista pode 

ser classificada como A1 em sua área e como B5 em outra área. 

A seguir traremos um pouco da experiência de atuação em um periódico, objetivando 

aprofundar alguns dos pontos acima abordados. 

 

Um caso concreto de gestão: Sociologias 

A Revista Sociologias, editada pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 

UFRGS foi criada em 1998, sucedendo os Cadernos de Sociologia, publicação anterior do 

programa. Sociologias foi pensada, desde seu início, dentro das regras da CAPES (agência 

responsável por avaliar os programas de pós-graduação e seus periódicos), o que 

possibilitou que, rapidamente, entrasse no programa de apoio à edição do CNPq e também 

na SciELO. Esse aporte de recursos (do CNPq) apesar de pequeno foi fundamental para a 

manutenção e desenvolvimento da revista, assim como o prestígio conferido pela presença 

na SciELO e a possibilidade de ser disponibilizada também em formato digital praticamente 

desde seu início. 

Ao mesmo tempo, as exigências da base SciELO em termos de qualificação da revista 

e alguns projetos como a Scielo Social Science que disponibilizou versões em inglês de 

algumas revistas selecionadas possibilitaram crescimento e qualidade e conferiram 

visibilidade ao periódico.  

Por outro lado, havia na Comissão Editorial da revista a clareza sobre sua importância 

para a disseminação de conhecimentos na área, a interligação com outros programas e 

cientistas sociais, a formação de redes de pesquisadores no Brasil e na América-Latina, 

bem como sua importância para o próprio Programa que passou, nesse período do nível 5 

para o 7 na avaliação da Capes.  
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Havia também, desde o início, na UFRGS, um Programa de Apoio à Edição de 

Periódicos (PAEP) Científicos, que tinha recursos advindos da administração central, mas 

também de patrocínio externo. Este programa foi muito importante, pois viabilizou a 

manutenção da versão impressa da revista e o apoio logístico com bolsistas e treinamentos 

na Plataforma SEER UFRGS que foi implantada a partir do PAEP. 

Durante os 17 anos de existência da revista os principais problemas enfrentados 

foram: a aprendizagem relativa aos processos editoriais, seu desenvolvimento, implantação, 

registros, criação e manutenção dos cadastros de pareceristas, criação e manutenção de 

rotinas editoriais e tudo isso acrescido da grande dificuldade de gerir um periódico apenas 

com dois editores e um bolsista (sem funcionários).  

Durante esse período a atividade editorial no país sofreu grandes mudanças com a 

possibilidade do acesso aberto e o desenvolvimento de instrumentos como a Plataforma 

SEER, que possibilitou a disponibilização on line dos periódicos e trouxe consigo programas 

de gerenciamento dos mesmos. Também a própria SciELO desenvolveu seu programa de 

gerenciamento, instrumentos que dão suporte e apoio ao editor mas que precisam ser 

aprendidos e para os quais editores, bolsistas e funcionários precisam ser treinados. 

Por outro lado não há (ainda) políticas de valorização das atividades editoriais e de 

reconhecimento das mesmas nas rotinas de avaliação institucional (no programa, na 

unidade ou na universidade) e apenas recentemente esse reconhecimento passou a existir 

(de forma ainda tímida) nas agências de fomento (através das abas de participação em 

comitês editoriais e de edição no CV Lattes).  

Dessa forma a atividade editorial, que é estratégica no sentido da circulação dos 

conhecimentos produzidos e do apoio a formação de redes de pesquisadores e ampliação 

do âmbito de divulgação do que é produzido nas universidades e instituições de pesquisa, 

vem sendo uma atividade a mais para o pesquisador (que o sobrecarrega e para a qual há 

pouco  reconhecimento institucional) que precisa lidar com processos extremamente 

complexos de gestão e edição com um mínimo de apoio e, muitas vezes, com recursos 

escassos. Os editores também tem a seu cargo (juntamente com a Comissão Editorial) a 

formulação da política do periódico e de suas rotinas. 

Além dos processos avaliativos internos (programa de apoio aos periódicos, CNPq, 

Capes) há ainda os processos avaliativos dos indexadores internacionais (Scopus, 

SocINDEX) e repositórios como Redalyc (Red de Revistas cientificas de América Latina y el 

Caribe, España y Portugal) que apresentam exigências diversas para a inclusão dos 
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periódicos em suas bases de dados. A adequação do periódico a todos esses processos 

avaliativos é algo bastante difícil e demanda tempo e conhecimento das diferentes 

instâncias, critérios e procedimentos.  

No caso dos periódicos que estão bem avaliados no Qualis (extratos A1 e A2) há o 

agravante da grande demanda para publicação que acaba por criar um enorme excesso de 

artigos e a dificuldade para conseguir avaliadores, aumentando os tempos entre o 

recebimento e a publicação do artigo. 

Um dos mais significativos problemas enfrentado pelos periódicos nos parece ser a 

profissionalização das equipes editoriais. As atividades de gestão não deveriam ficar em 

mãos de bolsistas (que trocam toda hora), ou estagiários ou mesmo funcionários sem 

experiência na área, pois são atividades complexas que exigem conhecimento mínimo da 

área, bom manejo do Português, contatos cotidianos com pesquisadores, consultores, 

responsabilidade, confidencialidade e qualificação em gestão. Os editores são também 

professores, pesquisadores e não têm como assumir o trabalho de gestão executiva, que 

envolve conhecimento aprofundado dos sistemas de gerenciamento editorial. Por outro lado, 

a própria atividade de coordenação editorial já é uma atividade bastante absorvente. 

 Atualmente os periódicos financiados pelo CNPq vêm enfrentando um sério 

problema que diz respeito ao repasse dos recursos: pela primeira vez desde que passamos 

a ser financiados pelo CNPq (e depois Capes), o recurso destinado foi interrompido. A 

metade do montante foi utilizada e, sem qualquer aviso, o restante do recurso não foi 

repassado ao editor responsável pelo projeto. Assim sendo, algumas atividades essenciais 

para a manutenção da periodicidade da revista não podem ser efetuadas, dentre elas, a 

editoração, as capas, revisões e traduções e os arquivos em formato XML, exigência da 

SciELO.  

O problema fica mais sério porque a crise de financiamento é geral e as universidades 

e programas de pós-graduação também não estão recebendo os repasses ou os receberam 

com cortes de 75% a 85%, o que dificulta o apoio dos mesmos aos periódicos. 

Se essa situação se mantiver o esforço despendido, até agora, para a criação, 

manutenção e melhoria dos veículos de circulação de conhecimentos na área de ciências 

sociais no Brasil se perderá, pois as revistas terão problemas para manter a periodicidade e 

credibilidade, enfrentarão dificuldades com seus fornecedores e correrão o risco de serem 

excluídas dos indexadores e repositórios internacionais.  
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Esse conjunto de problemas vem sendo debatido pelos editores da área de Ciências 

Sociais em encontros que ocorrem em diferentes fóruns como a Reunião Anual da ANPOCS 

e o Congresso Brasileiro de Sociologia, que tem entre suas atividades o Encontro de 

Editores em Ciências Sociais, que já está em sua V Edição. 

  

Os encontros de editores e as principais questões levantadas 

Entre as principais questões que vêm sendo debatidas em encontros e debates sobre 

edição de livros e periódicos no Brasil – sua produção e circulação - estão políticas 

nacionais de gestão e de fomento à edição de periódicos, os processos avaliativos a que 

esses se encontram submetidos e os movimentos no sentido de ampliar os processos de 

internacionalização do que é produzido no país, bem como as dificuldades e possibilidades 

envolvidas nesse processo (SBS, 2013).  

 A análise do relatório do IV Fórum de Editores de Ciências Sociais aponta diversos 

problemas no âmbito da edição de periódicos na área de ciências sociais, entre eles: falta 

de profissionalização das equipes editoriais, responsável, em alguns casos, pela 

descontinuidade da produção de revistas e pela grande dificuldade de criar novos veículos 

de divulgação na área de humanidades; dificuldades com relação à avaliação de impacto 

com base em citações como instrumento de medição de qualidade em ciências sociais; 

produtivismo crescente com resultados danosos para a qualidade da produção editorial; 

temas relativos à internacionalização e à cooperação Sul-Sul; os parâmetros do SciELO 

para avaliação e manutenção das revistas na sua base (SBS, 2013). A essas questões 

podemos acrescentar a pressão das grandes editoras internacionais para entrar no país e 

abrir para si o mercado local de edição de periódicos.  

 Nos debates do V Fórum de Editores de Ciências Sociais (SBS, 2015) essa 

problemática se manteve e foi acrescida de novas questões como a avaliação de impacto 

com base em citações. Analisou-se o baixíssimo índice de citações de trabalhos publicados 

em periódicos nacionais, na área das ciências sociais (em termos internacionais) resultante 

de limitações relacionadas à língua e aos temas e questões de interesse nos países centrais 

(ou falta de interesse) nem sempre estratégicos para os países do Sul. Apontou-se a 

necessidade de promover um debate sobre a questão, com vistas a problematizar seu uso 

como instrumento de medição de qualidade a buscar alternativas.  

 Outro problema importante que voltou a ser colocado foi o da internacionalização da 

produção brasileira, debatendo-se as relações centro-periferia e produção científica, a 
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questão da dependência acadêmica, das temáticas locais versus público internacional. A 

identidade do debate nacional e a língua também foram abordados. Uma das 

recomendações foi estabelecer o eixo Sul-Sul e a América Latina como instâncias 

estratégicas da internacionalização. 

 O tema dos periódicos científicos e de divulgação em Ciências Sociais é crucial nos 

estudos que trabalham com a relação ciência, tecnologia e sociedade (CTS), pois os 

periódicos desempenham um papel importante na conformação de que saber vai ser criado, 

que conhecimento vai ser construído. Por outro lado, se não tivermos nossa própria reflexão 

contextual sobre este papel não teremos elementos para problematizar junto a agentes 

locais (CNPq, CAPES, FAPs estaduais, as próprias coletividades científicas locais e os 

coletivos em geral) os critérios que concedem "objetividade" a processos de medida de 

"qualidade" associada a publicações em periódicos classificados de acordo com critérios 

cuja história em geral desconhecemos e nunca paramos para avaliar. 

A qualidade dos periódicos não pode ser separada de seu conteúdo e seus processos 

de revisão. Uma grande pesquisa pode ser publicada em qualquer lugar e em qualquer 

idioma. Nossos periódicos são vários, heterogêneos e distintos. Alguns são direcionados 

para um publico leitor amplo, geral e internacional, outros são mais especializados em seu 

conteúdo e voltados para o publico especializado. Seu escopo e público leitor não dizem 

nada sobre a qualidade de seu conteúdo intelectual (SBS, 2013). 

Fazer circular o conhecimento em ciências sociais no Brasil e ajudar no 

estabelecimento de redes de pesquisadores (internamente e apoiando a relação Sul-Sul) 

parece ser um bom objetivo para os nossos periódicos e, para tanto, é essencial que os 

processos avaliativos e classificatórios levem em conta nossas características, 

necessidades e potencialidades.  

A investigação e debate sobre as atividades de edição são estratégicos no momento 

atual, dada a sua importância para o avanço das Ciências Sociais, para a disseminação do 

conhecimento produzido em Sociologia, Ciência Política e Antropologia, para a divulgação 

científica neste campo e para a compreensão social acerca do atual momento histórico de 

transição entre modos de produção social. 
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