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RESUMO 
 
Este trabalho faz um levantamento dos principais desafios na publicação de periódicos 
científicos brasileiros, com enfoque em títulos impressos mantidos por instituições públicas. 
Para tanto, fez-se uma pesquisa qualitativa exploratória aplicando-se questionários 
semiestruturados a editores-chefes de 32 revistas científicas brasileiras, com perguntas 
relacionadas aos desafios que enfrentam nessa área. Os resultados indicam que, na maioria 
dos casos, carência de recursos e de pessoal especializado e problemas relacionados à 
atuação de pareceristas são os principais desafios enfrentados. O estudo também relata a 
perspectiva dos editores entrevistados quanto à tendência para a transição do suporte 
impresso para o digital na comunicação científica e sua posição diante dos parâmetros de 
avaliação da qualidade impostos por órgãos avaliadores e agências de fomento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: comunicação científica; periódicos; editores; desafios.   
 
 
Introdução 

 

Periódico científico, seja impresso ou eletrônico, é um tipo de publicação que tem 

como principal objetivo servir como um canal formal e regular de comunicação entre a 

comunidade científica. Por meio dele, é possível que haja disseminação e avanço da 

produção técnico-científica de um país, já que seus artigos originais são resultados de 

pesquisas em diversas áreas de conhecimento e, à medida que são publicados, dialogam 

com outros estudos e servem como referencial teórico para trabalhos futuros. 

Esses veículos de comunicação têm sido utilizados como medidores da qualidade 

dos programas de pós-graduação do Brasil. Como consequência, eles têm servido também 

como parâmetro para concessão de bolsas de estudo, progressão funcional e outros tipos de 

incentivos que fazem com que a ciência possa avançar cada vez mais no País 

(GRUSZYNSKI, 2005; FERREIRA; TARGINO, 2005 e 2008; MIRANDA, 2010). 
                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Produção Editorial do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.  
 
2 Mestranda do Programa de Mestrado em Estudos de Linguagens do CEFET-MG, email: 
pollyannamattosvecchio@gmail.com.   
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Publicações desse gênero têm aumentado significativamente no Brasil nos últimos 

dez anos. Dados do ISSN
3
 Internacional Center mostram que o número de registros de 

periódicos científicos publicados no País cresceu de 10.001, em 2002, para 30.305, em 

20104. 

No geral, as revistas científicas são produzidas por instituições de ensino e institutos 

de pesquisa. Em sua maioria, essas entidades se deparam com diversos obstáculos para 

manter a regularidade e a qualidade de seus periódicos. Diante dessa realidade, o presente 

artigo pretende discutir, por meio de entrevistas com editores científicos, quais são os 

principais desafios que se apresentam no processo de publicação de um periódico científico. 

A pesquisa foi direcionada para questões que envolvem as publicações impressas. 

Obviamente, reconhecemos que o suporte eletrônico apresenta inúmeras vantagens sobre o 

impresso e que a tendência para os próximos anos parece ser a de que existam cada vez 

mais publicações eletrônicas e menos impressas. A escolha pelo suporte impresso se deu 

principalmente para que a pesquisa pudesse ser mais específica e, por conseguinte, mais 

viável. 

Este artigo se divide em quatro seções. A primeira traz um apanhado da literatura 

sobre o tema, tratando especificamente de estudos que discutem as principais dificuldades 

em se manter uma publicação científica no Brasil. A segunda apresenta o percurso 

metodológico. Na terceira, mostram-se e discutem-se os resultados da pesquisa qualitativa 

exploratória feita com 32 editores de periódicos científicos brasileiros. A quarta e última 

seção traz considerações finais sobre o tema e uma perspectiva para trabalhos futuros.  

 

1 Referencial Teórico: desafios na publicação de periódicos científicos 

 

1.1 Carência de recursos 

 

Segundo Garcia e Targino (2008), um dos fatores que dificultam o trabalho do 

editor científico é o fato de a maioria das revistas, especialmente as impressas, não serem 

autossustentáveis financeiramente. No caso norte-americano e europeu, ao contrário, há 

várias publicações que se mantêm – e até geram lucros significativos – com recursos 

                                                 
3  O International Stantard Serial Number é um identificador aceito internacionalmente para individualizar o título de uma 
publicação seriada. 
4 Dados obtidos na página oficial do ISSN Internacional Center. Disponível em: 
<http://www.issn.org/files/issn/statistiques/REGISTER-CN-Activity-20072.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2011. 
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advindos de assinaturas e contribuição de sócios. Além disso, as editoras comerciais 

especializadas em divulgação científica se impõem como uma espécie de barreira 

intransponível para publicações de países como o Brasil. A editora holandesa Elsevier 

Science, por exemplo, tem “125 anos de existência, publica dois mil periódicos e 17 mil 

livros [...] reúne sete mil editores, 70 mil referees, 200 mil revisores e 500 mil autores e [...] 

tem aproximadamente 70 escritórios em 24 países” (GARCIA; TARGINO, 2008, p. 51). 

Longe dessa realidade, a maior parte dos periódicos brasileiros é mantida por instituições de 

ensino superior ou por institutos de pesquisa, e poucos são autossuficientes 

financeiramente. 

Essa concorrência desleal, que sufoca iniciativas menores, acentua a ideia da 

“condição dos países terceiro-mundistas mais como consumidores de informação do que 

como produtores”, criando-se também uma “nítida tendência à formação de elites, que 

integram, como inevitável, autores e editores” (GARCIA; TARGINO, 2008, p. 52). Como 

consequência, autores de maior visibilidade submetem seus estudos a publicações mais 

prestigiadas. Da mesma forma, eles consultam e citam autores que também publicam nos 

mesmos veículos, criando, assim, um ciclo que faz com que o desenvolvimento da ciência 

(pelo menos daquela que é reconhecida) fique restrito ao trabalho de poucos profissionais. 

Além de ser feita por poucos, a ciência oriunda do primeiro mundo também costuma 

ser de acesso restrito, corroborando a ideia de “ciência fechada”. Os pesquisadores 

Anderson Adami e Patrícia Marchiori, por exemplo, conduziram uma pesquisa com 

docentes da Universidade Federal do Paraná para investigar as principais motivações e 

dificuldades dos docentes na produção e consumo de textos científicos. Dos 48 docentes 

entrevistados, 38,3% apontaram que, no momento de colher dados para seus estudos e 

chegar ao estado da arte do tópico a ser abordado, acham difícil obter informações 

atualizadas e seguras. Alegam que as fontes mais atualizadas e confiáveis em geral se 

encontram em revistas estrangeiras altamente prestigiadas que, mesmo disponíveis online, 

só permitem leitura de artigos na íntegra mediante algum tipo de pagamento. Outro fator de 

dificuldade mencionado foi o alto grau de dispersão de artigos sobre um mesmo tema e o 

excesso de informação não filtrada (ADAMI; MARCHIORI, 2005). 

É interessante notar que, por um lado, os docentes entrevistados acham difícil ter 

acesso a informações atualizadas de fontes consideradas seguras e, por outro, acham que o 

excesso de estudos também atrapalha na hora de obter dados. Essa aparente contradição 

confirma a ideia defendida por Garcia e Targino (2008, p. 52) de que “a ciência é feita por 
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poucos”. Ou seja, mesmo que haja inúmeras fontes disponíveis e de fácil consulta, a 

tendência é de que o pesquisador dê mais valor àquela de maior renome, o que, de certa 

forma, é uma tendência óbvia. 

 

1.2 Perfil profissional do editor científico 

 

No contexto de um país como o Brasil, onde o investimento em pesquisa é ainda 

incipiente, os principais desafios relacionados à atuação profissional do editor científico 

relacionam-se à necessidade de ocupar um papel múltiplo de preocupar-se simultaneamente 

com a sobrevivência e com a qualidade do periódico. Para se ocupar um cargo que exige 

tantas habilidades, o perfil profissional do candidato a editor deve ser o primeiro critério a 

ser avaliado. Assim, um bom editor deve estar a par das políticas nacionais e internacionais 

de ciência e tecnologia e ter “formação gerencial que lhe permita conviver com as 

oscilações do mercado e com as transformações que afetam a sociedade” (GARCIA; 

TARGINO, 2008, p. 56). 

Em relação às funções, o editor científico tem como papel primordial fixar a política 

editorial a ser seguida e, sobretudo, zelar pela sobrevivência da publicação. O editor deve 

“criar políticas e projetos editoriais inovadores, que devem incluir a decisão de alinhamento 

ao open access e, por conseguinte, às regras de direitos autorais que o título adotará” 

(GARCIA; TARGINO, 2008, p. 59). Além de todas essas tarefas, na ausência de uma 

equipe completa, em muitos casos, o editor pode ter que fazer serviços mais básicos, como 

copidescagem, revisão, supervisão gráfica e logística de distribuição. 

O grande empecilho é que, como no contexto brasileiro existem poucos editores 

científicos profissionais, a maioria das pessoas que ocupam esse cargo são docentes 

universitários sem formação específica para assumirem essas tarefas. Além disso, 

professores universitários costumam ser pessoas que acumulam diversos cargos (seja no 

âmbito do ensino, pesquisa ou extensão), dispondo de pouco tempo para se dedicarem aos 

periódicos científicos. Desse modo, a tarefa de encontrar um editor sob medida para cada 

periódico é bastante exigente, mas a realidade brasileira não acompanha essa demanda. 
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1.3 Parâmetros de avaliação da qualidade 

 

No ambiente acadêmico, um estudo só é considerado válido se tiver o aval da 

comunidade científica. Para isso, o texto deve ser submetido à análise dos pares, ser 

publicado, contribuir para estudos futuros e, o mais importante, ser citado em outros 

trabalhos. Assim, da mesma maneira que o periódico depende dos autores para que haja 

material a ser publicado, também os autores dependem do periódico para estabelecerem 

e/ou consolidarem sua carreira. 

Essa batalha por reconhecimento, sintetizada pela famosa expressão “publish or 

perish” (publique ou pereça), acaba por abrir caminhos para estratagemas que atentam 

contra a ética nas publicações científicas e que, por consequência, enfraquecem a 

credibilidade dos periódicos e obstruem o desenvolvimento da ciência. A título de exemplo, 

há estratégias como falsas coautorias, plágios e artigos bastante semelhantes (de um mesmo 

autor) publicados em mais de um veículo. Para evitar tais problemas, Adami e Marchiori 

(2005, p. 78) afirmam que “uma das condições essenciais para assegurar o caráter de 

cientificidade de uma revista é a existência de sistema de avaliação dos pares”. Os autores 

afirmam que esse sistema: 

 

funciona como “balança” da ciência ou “régua” da qualidade e 
produtividade de autores, instituições e dos próprios títulos de periódicos, 
servindo, por conseguinte, para aprimorá-los, o que ocorre com o 
propósito central de assegurar a sua maior aceitação e credibilidade, além 
de atender a critérios que os tornem disponíveis em catálogos e bases de 
dados brasileiras e estrangeiras (ADAMI; MARCHIORI, 2005, p. 78). 

 

Barbalho (2005) também fala sobre a importância dos sistemas de avaliação para a 

garantia da qualidade e confiabilidade dos periódicos diante da infinidade de títulos que têm 

surgido nos últimos anos. A avaliação está diretamente ligada ao reconhecimento dos títulos 

pela comunidade científica e à indexação a bases de dados brasileiras e estrangeiras. 

Segundo Barbalho (2005), a indexação é essencial para os periódicos: 

 
possuírem penetração nacional e internacional e divulgarem melhor as 
suas ideias. [...] Isto lhes facilita o reconhecimento de suportes mais 
significativos das agências de fomento e, acima de tudo, lhes permite 
atender as expectativas de leitores, aliás, cada vez mais exigentes, por sua 
própria natureza (BARBALHO, 2005, p. 124). 
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Atualmente, os modelos de avaliação de periódicos podem ser divididos segundo a 

característica do órgão que a realiza (BARBALHO, 2005). Há avaliações realizadas por 

agências de fomento, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes) e por portais de periódicos. Os critérios de avaliação utilizados por agências 

financiadoras (como o CNPq, a FAPESP e a FAPEMIG) são bastante semelhantes aos 

utilizados pela Capes. Todas elas exigem que o título: 1) publique mais de 50% de artigos 

gerados de pesquisas originais; 2) possua abrangência nacional e/ou internacional em 

relação à composição do corpo editorial e conselho científico; 3) mantenha uma edição 

regular pelo menos um ano imediatamente anterior à data de solicitação da avaliação; 4) 

publique no mínimo cinco artigos por fascículo e dois fascículos por ano; 5) não tenha 

caráter departamental, institucional ou regional, com predomínio de trabalhos localizados; 

6) atenda minimamente aos padrões da ABNT; e 8) mantenha um número ISSN 

(BARBALHO, 2005). 

É importante notar que as agências de fomento se baseiam nessas avaliações para 

conceder recursos às revistas, estimulando títulos que obtêm boa classificação. O CNPq, 

por exemplo, mantém o Programa de Apoio a Publicações Científicas com o objetivo de 

apoiar periódicos concedendo recursos para aquisição de material, pagamento de pessoal 

especializado para serviços de tradução, revisão e editoração, entre outros gastos. 

Já a Capes utiliza seu sistema Qualis5 de classificação de periódicos para estratificar 

a qualidade da produção intelectual produzida pelos programas de pós-graduação do País. O 

Qualis foi concebido para atender às necessidades específicas do sistema de avaliação e é 

baseado nas informações fornecidas por meio do Aplicativo Coleta de Dados Capes6. Como 

resultado, a Capes disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos 

programas de pós-graduação para a divulgação de sua produção. 

A classificação dos periódicos é realizada por áreas específicas de avaliação e passa 

por processo anual de atualização. As publicações são enquadradas em estratos indicativos 

da qualidade, os quais vão desde A1, o mais elevado, passando por A2, B1, B2, B3, B4 e 

B5 até chegar ao estrato C, que tem peso zero. 

O Qualis é hoje um dos indicadores mais importantes da qualidade de um periódico. 

Em alguns concursos para professores universitários, por exemplo, a soma dos pontos 

                                                 
5 Todas as informações aqui descritas sobre o sistema Qualis estão presentes no portal da Capes. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis>. Acesso em: 22 jul. 2011. 
6 O Aplicativo Coleta de Dados CAPES é um sistema informatizado desenvolvido com o objetivo de coletar informações 
dos cursos de mestrado, doutorado e mestrado profissional integrantes do Sistema Nacional de Pós-Graduação. 
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obtidos por publicações em revistas com Qualis A1 pode chegar a valer mais que um 

diploma de mestrado ou doutorado7. 

A avaliação feita por portais de periódicos costuma ser ainda mais rigorosa que as 

analisadas anteriormente. A base Scielo Brasil, por exemplo, além de exigir vários critérios 

para o ingresso do periódico na base de dados, também exige que, para “a permanência do 

periódico na base, além desses indicadores, haja outros, específicos do desempenho dos 

títulos na coleção, isto é, o indicador de uso e de impacto do periódico” (BARBALHO, 

2005, p. 150). 

Obviamente, é fácil concordar com a importância da avaliação de periódicos. O 

grande desafio, no entanto, é que, como as agências financiadoras se baseiam nas 

avaliações para dar apoio às publicações, acaba-se criando um ciclo em que só as melhores 

revistas têm chances de obter mais fomento, de se aprimorarem, cada vez mais, de 

receberem reconhecimento nacional e internacional e de atraírem pesquisadores renomados 

para submeteram artigos à publicação. Por outro lado, as publicações medianas pouco 

evoluem por não conseguirem reconhecimento dos pares, nem apoio financeiro e tampouco 

serem procuradas pelas “estrelas” de sua área. Pior ainda é a situação das publicações 

pequenas ou iniciantes, que tendem a “fechar as portas” ou a serem relegadas ao 

preconceito por parte dos pares por falta de recursos. 

Apesar da aparente injustiça, esse impasse não é tão simples quanto parece. A esse 

respeito, Dias e Garcia (2005) alertam que, em um país como o Brasil, 

 

A distribuição equitativa de recursos entre publicações de renome e 
aquelas que estão apenas começando seria solução, mas pode se tornar 
uma “emenda pior que o soneto” se, na divisão, os recursos forem 
insuficientes para manter o que já existe e insuficientes para produzir o 
que vem a ser (DIAS; GARCIA; 2005, p. 82) 

 

Diante do exposto, vê-se que os sistemas de avaliação, ferramentas fundamentais 

para a melhoria na qualidade e confiabilidade dos periódicos, pode se transformar em mais 

um desafio para a manutenção dos títulos. 

 

 

                                                 
7 No concurso de 2010 para professor da Universidade do Estado de Santa Catarina, por exemplo, ao diploma de 
doutorado foi atribuída nota 85 na prova de títulos. Já para cada publicação (de autoria ou coautoria) em revista com 
Qualis A1, foram atribuídos 30 pontos, sem limites de pontuação. Assim, se um candidato tivesse publicado três artigos 
em revistas desse tipo, obteria 90 pontos, cinco a mais do que aqueles obtidos pelo doutorado. Informações disponíveis 
em: <http://www.udesc.br/arquivos/id_submenu/454/processo_seletivo_05_2010_anexo.pdf>. Acesso em: 27 jan. 2012. 
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2 Percurso Metodológico 

 

2.1 Metodologia e coleta de dados 

 

A pesquisa aqui relatada tem caráter exploratório e insere-se no método qualitativo. 

Segundo Neves (1996), a pesquisa dentro do método qualitativo detecta a presença ou não 

de algum fenômeno, sem se importar com sua magnitude ou intensidade. É denominada 

qualitativa em contraposição à pesquisa quantitativa, em função da maneira como os dados 

são tratados e da forma de apreensão de uma realidade.  

Para este estudo, foram aplicados questionários semiestruturados a 32 editores- 

-chefes de periódicos científicos brasileiros, com perguntas a respeito dos desafios que 

enfrentam nessa área. Para a escolha da amostra, foi utilizada a lista completa de periódicos 

avaliados pela Capes no ano base de 20088. Dentro dessa lista, foi selecionada 

aleatoriamente uma amostra de 300 revistas que atendiam aos critérios da pesquisa, quais 

sejam: 1) apresentar versão impressa; 2) ser brasileira; e 3) ser mantida por uma instituição 

pública. Utilizou-se a ferramenta Google Docs para a aplicação dos questionários. 

Das 300 revistas selecionadas, entrou-se em contato com 270 editores. Foi solicitado 

que eles respondessem voluntariamente ao questionário eletrônico, o qual ficou disponível 

online durante os três meses seguintes ao contato. O índice de retorno foi baixo, com apenas 

32 respostas. Assim mesmo foi possível fazer a pesquisa, já que se trata de um estudo 

qualitativo e exploratório.  

 

2.2 Perfil dos entrevistados 

 

A utilização do questionário em nuvem9 permitiu que se obtivessem respondentes 

dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, 

Paraná, Goiás e Pernambuco. Além de ter envolvido estados diferentes, a pesquisa também 

obteve uma representatividade equilibrada em relação à área do conhecimento das revistas. 

                                                 
8 Lista obtida por meio do aplicativo WebQualis. Disponível em: 
<http://qualis.capes.gov.br/webqualis/EmailRepresentantesAreas.faces>. Acesso em: 25 jul. 2011. 
9 O conceito de computação em nuvem (em inglês, cloud computing) refere-se à utilização da memória e das capacidades 
de armazenamento e cálculo de computadores e servidores compartilhados e interligados por meio da internet. O 
armazenamento de dados é feito em serviços que poderão ser acessados de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora, não 
havendo necessidade de instalar programas específicos, nem de armazenar dados no computador do próprio usuário. O 
acesso a programas, serviços e arquivos é remoto através da internet – daí a alusão à nuvem. O uso desse modelo é mais 
viável do que o uso de unidades físicas. 
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Na amostra de 32 editores entrevistados, 03 atuam em revistas pertencentes à área de 

Ciências Exatas e da Terra; 03 às Ciências Biológicas; 03 à área de Engenharias; 03 às 

Ciências da Saúde; 04 às Ciências Agrárias; 06 às Ciências Sociais Aplicadas; 06 às 

Ciências Humanas; e 04 atuam em revistas multidisciplinares. 

Em relação à periodicidade, 03 revistas são bimestrais; 11 são trimestrais, 10 são 

quadrimestrais; 05 são semestrais e 03 não têm periodicidade definida. Além disso, 22 dos 

periódicos apresentam versão eletrônica juntamente com a impressa. Quanto à classificação 

no sistema Qualis, 02 dos periódicos têm classificação A1; 06 têm classificação A2; 14 têm 

classificação B1; 03 têm classificação B2; 02 têm classificação B3; 02 têm classificação 

B4; 03 têm classificação B5 e nenhum tem classificação C. 

 

3. Principais Desafios na Publicação de Periódicos Científicos 

 

3.1 Carência de recursos financeiros e de profissionais especializados 

 

Um dos itens do questionário perguntava especificamente aos editores quais eram os 

principais desafios enfrentados na publicação do periódico. Tratava-se de uma pergunta 

aberta, dando a chance de o respondente citar mais de um item e de comentar livremente a 

reposta. 

Comprovando o que foi levantado no referencial teórico, dos desafios mencionados, 

as dificuldades financeiras ficaram em primeiro lugar, com 63% de menções10. Dentre os 

comentários, alguns editores se referiram ao alto custo de impressão e à falta de recursos 

para a compra de equipamentos adequados. Em segundo lugar, com 41% de menções, ficou 

a carência de profissionais especializados para atuarem nas várias etapas de elaboração da 

revista. O respondente 21, por exemplo, afirma que: 

 

Na revista XXXX11, o editor responsável tem que fazer a parte científica e 
técnica. Fica sob responsabilidade dele verificar a revisão da língua 
portuguesa, a qualidade da editoração e impressão. Nosso grande desafio é 
tornar a revista de nível internacional para poder obter recursos 
financeiros que possam manter uma equipe profissional permanente 
(Respondente 21). 

 

                                                 
10 Ressalte-se que, como se trata de um percentual tirado de uma resposta aberta, o total ultrapassou os 100%, visto que 
vários respondentes mencionaram mais de um desafio. 
11 Por razões éticas, optou-se por omitir o nome da revista.   
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3.2 Problemas com a atuação de pareceristas 

 

Em terceiro lugar entre os desafios mencionados pelos editores, com 21% de 

menções, ficaram os problemas relacionados à atuação de pareceristas, ou seja, dos 

profissionais que avaliam os artigos submetidos e emitem um parecer positivo ou negativo à 

publicação. Dentre os comentários, mencionou-se bastante a indisponibilidade e a 

dificuldade do cumprimento de prazos.  

A esse respeito, o Respondente 32 afirma que o principal desafio enfrentado por sua 

revista atualmente tem sido “convencer os próprios colegas sobre a importância do trabalho 

para conseguir apoio não somente financeiro, mas principalmente intelectual”. O 

Respondente 22 também ressalta a dificuldade diante da atuação dos pareceristas afirmando 

que “as revistas necessitam de bons pareceristas para publicar bons trabalhos e isso tem 

sido uma grande dificuldade para os editores”. 

    

3.3 Parâmetros de avaliação da qualidade 

 

Em relação aos parâmetros de avaliação da qualidade, foi perguntado qual era a 

classificação mais alta recebida pela revista na avaliação do Sistema Qualis e, em seguida, 

se os editores concordavam com a classificação obtida. Dez dos editores afirmaram 

concordar com a classificação obtida e 22 afirmaram não concordar. Dentre os comentários, 

mencionou-se significativamente a falta de clareza nos critérios de avaliação da Capes. A 

título de exemplo, um dos editores afirmou que “a falta de clareza e transparência na 

classificação sugere um caráter mais personalista e menos meritocrático do processo de 

avaliação” (Respondente 9). Outro editor afirma que “os critérios instituídos muitas vezes 

não consideram os aspectos específicos dos periódicos, como, por exemplo, a falta de 

recursos de publicações mantidas por instituições do interior” (Respondente 15). 

O Respondente 18 vai além na sua crítica aos órgãos avaliadores ao relacionar a 

necessidade de manutenção da versão impressa de seu periódico às exigências da Capes. O 

editor alega que um dos principais desafios enfrentados pela sua revista é: 

 

manter a periodicidade diante da demora nos pareceres, e principalmente 
diante do fato de o CNPq ter diminuído substantivamente o apoio nos 
últimos anos. Sinceramente, não acho que vale mais a pena ter a revista 
em papel, por exemplo, mas mantemos esse alto custo gráfico por conta da 
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avaliação da Capes, que diminuiria nossos pontos se a revista fosse 
"apenas" eletrônica. (Respondente 18)  

 

3.4 Confronto entre o suporte impresso e o digital 

 

Em uma pergunta com possibilidade de comentários, os entrevistados foram 

questionados se concordam com a afirmação de que o periódico impresso está chegando ao 

fim para dar lugar a versões eletrônicas. Nas respostas, 16 entrevistados disseram que 

concordam; 06 disseram que não concordam; e 10 disseram que as duas versões 

continuarão a coexistir. 

Dentre os editores que concordaram com a afirmação, o Respondente 21 argumenta 

que: 

Os volumes impressos ocupam muito espaço e gastam papel 
desnecessário. Normalmente o pesquisador ou estudante só lê alguns 
artigos de cada volume. Sendo eletrônico, o pesquisador ou estudante 
imprime (se necessário) somente os artigos que tem interesse. 
(Respondente 21) 
 

Dentre os editores que discordaram da afirmação, o Respondente 13 argumenta que 

“a leitura da revista impressa é mais cômoda que a no computador. O arquivo da revista 

impressa é permanente. O em mídia eletrônica não”. O Respondente 15 também defende o 

suporte de papel ao afirmar que “os periódicos impressos são amplamente utilizados nas 

bibliotecas das instituições e os acervos físicos são imprescindíveis para manter a memória 

das publicações”. 

Dentre os editores que afirmam que as duas versões continuarão a coexistir, o 

Respondente 8 afirma que “o leitor deve vir em primeiro lugar. Sempre. Ele deve ter opção 

de escolha: meio impresso e versões eletrônicas”.  

Quando perguntados se há ou já houve algum tipo de pressão para que seu periódico 

se tornasse exclusivamente eletrônico, 14 editores responderam que sim. Os 18 restantes 

afirmam que nunca houve pressão, embora 05 destes afirmassem que estão se preparando 

para que, em breve, o título exista somente em versão eletrônica. A esse respeito, o 

Respondente 19 afirma que: 

 

Nosso periódico resistiu de forma impressa até 2009. A partir de então, a 
constante falta de verbas para impressão levou-nos a optar somente pela 
versão on-line. Pode-se perceber que muitos outros periódicos seguiram 
ou estão seguindo o mesmo caminho. O formato on-line também 
aumentou imensamente a visibilidade do periódico. (Respondente 19) 
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Outro editor entrevistado, o Respondente 5, também afirmou que a própria revista 

em que atua  cedeu às pressões financeiras de manter um periódico impresso e passou a 

publicar somente em formato digital. Segundo o editor: 

   

Nossa revista é prova disso. O periódico descontinuou sua versão 
impressa ainda em 2010. Porém, cabe ressaltar que isso aconteceu, 
prioritariamente, por uma questão econômica (é mais barato publicar a 
versão online do periódico do que sua versão impressa). Nesse caso a 
questão econômica pesou muito mais do que a "confiança" no fim da era 
do impresso para tomada de decisão pela editora. (Respondente 5) 

 

3.5 Revisão e versão em língua estrangeira   

 

Além dos desafios já mencionados, na realidade do editor científico brasileiro, há 

ainda as dificuldades relacionadas à língua, seja vernácula ou estrangeira. Quando se 

perguntou a respeito dos procedimentos de revisão em Língua Portuguesa, os resultados 

foram os seguintes: em 10 dos 32 periódicos, a revisão é feita por revisor freelacer; 08 

periódicos contam com revisor próprio; em outros 08, a revisão é feita pelo editor; em 05 a 

revisão fica sob responsabilidade do autor e, em 01 periódico, não é feita nenhuma revisão 

de Língua Portuguesa.  

Mas a revisão não parece ser o problema mais grave em relação à Língua 

Portuguesa. O maior desafio para a Língua Portuguesa, no âmbito da comunicação 

científica, é o seu escasso reconhecimento como língua internacional. Somada a isso, há 

ainda a especificidade local de alguns temas, em especial dos tópicos relacionados às 

Ciências Humanas e Sociais (CHS). Obviamente, vários autores brasileiros publicam em 

inglês, mas, segundo Garcia e Targino (2008, p. 53), “as ciências da vida e engenharias, as 

ciências exatas e da terra são as que mais publicam no exterior, vez que são mais universais 

que as CHS”. 

Muitos editores reconhecem a importância de se publicar em um língua estrangeira 

de maior representatividade internacional, sobretudo em inglês. Prova disso é que, quando 

perguntados sobre o que acreditam que falta ao seu periódico para receber uma melhor 

classificação no sistema Qualis, 22 editores incluíram a publicação em língua estrangeira e 

internacionalização do periódico. A despeito disso, apenas 14 dos periódicos em questão 

apresentam versão em língua estrangeira e somente 01 é publicado somente em inglês.    
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Considerações Finais 

 

Apesar da modéstia da amostra e do caráter qualitativo e exploratório desta 

pesquisa, pode-se afirmar que as respostas obtidas corroboram as ideias defendidas por 

Garcia e Targino (2008) e por Adami e Marchiori (2005) sobre o problema da carência de 

recursos e de pessoal especializado como um dos maiores desafios à divulgação científica 

no Brasil. 

Além disso, os dados também confirmaram que os critérios de avaliação dos 

periódicos, pensados como uma forma de ajudar a comunidade científica, também podem 

se tornar uma barreira para as publicações de pequeno e médio porte. Exemplo disso é a 

afirmação feita pelo Respondente 15, citado no tópico 3.3 deste estudo. 

Diante de uma realidade cheia de desafios aos editores científicos de revistas 

impressas brasileiras, a tendência para os próximos anos parece ser de que existam cada vez 

mais publicações eletrônicas e menos impressas, uma vez que, em termos de aumento da 

acessibilidade e de redução de custos, o suporte eletrônico parece apresentar inúmeras 

vantagens sobre o de papel (MEADOWS, 2001; BRIQUET DE LEMOS, 2005; 

FERREIRA; TARGINO, 2010). 

Segundo Gruszynski e Castedo (2008), ao se apresentarem em ambiente digital, os 

periódicos poderão acompanhar a “evolução tecnológica do sistema de hipertextos na web, 

oferecendo alternativas a impasses como o aumento exponencial e contínuo das 

bibliotecas”, além de terem a capacidade de “subverter em parte, mecanismos restritivos da 

indústria editorial científica” (GRUSZYNSKI; CASTEDO, 2008, p. 2). Além disso, o 

suporte em rede poderá garantir maior rapidez na informação, facilidade e agilidade na 

divulgação de resultados de pesquisa e chance de acesso igualitário a pesquisadores 

dispersos geograficamente, entre outras vantagens. 

Há, no entanto, pelo menos uma questão que se levanta sobre as reais vantagens 

dessa transição: a garantia de que os periódicos eletrônicos não sejam uma mera 

transposição do que já existe no formato impresso. Segundo Ribeiro (2010, p. 20), a melhor 

explicação para o termo “transposição”, nesse contexto de mudança de suportes, é “tirar 

algo de seu lugar ‘normal’ e implantar em outro, em geral, gerando um incômodo de 

alguma natureza”. Esse novo desafio não foi abordado neste trabalho, mas se configura em 

uma possibilidade considerável para estudos futuros.   
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