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1. RESUMO DO PROJETO INICIAL 

No Projeto de Pesquisa, propusemos um estudo sobre o termo revisão no 

universo dos periódicos científicos, buscando investigar como os processos de produção 

e tratamento editorial funcionam nesse meio de escrita acadêmica e quais seus efeitos 

sobre a comunicação do conhecimento científico.  

Compreendendo a revisão como uma atividade de mediação editorial, tomamos 

como objeto de análise as revistas do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP e do 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da FFLCH-USP, Geousp: espaço e tempo, 

procurando entender como, nesses periódicos (um multidisciplinar e o outro restrito a 

um campo de saber), a revisão se dá enquanto avaliação por pares e tratamento 

linguístico-discursivo, e em que medida se constitui a relação entre essas instâncias no 

processo editorial que põe em circulação pública o conhecimento produzido na 

universidade.  

Com base no método descritivo-interpretativo característico da análise do 

discurso de linha francesa e à luz da proposta teórico-metodológica de Dominique 

Maingueneau, mobilizamos especialmente os conceitos de condições de produção e 

instituição discursiva, com vistas a traçar um breve panorama dos elementos 

conjunturais do universo discursivo editorial da comunicação científica e investigar 

como se dá, nesse contexto, a produção de periódicos científicos, analisando o que a 

atividade de revisão representa nesse meio. 

Propusemos, então, olhar para os periódicos científicos como dispositivos 

comunicacionais, observando como os ritos genéticos editoriais operam nesse tipo de 

material e, assim, como contribuem para a constituição do cenário atual da comunicação 

científica, dados os modos como o material linguístico sustenta os índices que revelam 

os caminhos adotados nos processos de produção, circulação e consumo do 

conhecimento. 
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2. ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO 

Durante o primeiro ano da pesquisa, além do fichamento de leituras elencadas 

como fundamentais para o seu desenvolvimento, nos detivemos: i) no curso de 

disciplinas que contribuíssem para o embasamento teórico do trabalho; ii) nas reuniões 

do Grupo de Pesquisa CNPq Comunica – inscrições linguísticas na comunicação, 

essenciais para a discussão dos trabalhos que se tecem nessa rede colaborativa de 

pesquisa; iii) no desenvolvimento de pesquisa de campo para o levantamento de dados 

do corpus selecionado; iv) na participação de eventos acadêmicos pertinentes tanto para 

a divulgação e a discussão da pesquisa em curso quanto para a compreensão do cenário 

atual constitutivo da comunicação científica, pano de fundo do trabalho em questão; e v) 

na produção de artigos submetidos a publicação. 

A seguir, sucintamente, cada uma dessas atividades: 

i) Disciplinas cursadas (cf. Anexo 7.1)1 

Análise de Discurso: problemáticas e ramificações conceituais contemporâneas 

Ministrada pelo Prof. Dr. Roberto Leiser Baronas, a disciplina teve como 

objetivo traçar um panorama do atual estado da arte da Análise de Discurso de 

orientação francesa, discutindo as principais tendências centralizadas nas 

contribuições de três dos seus mais representativos pensadores francófonos com 

foco nas recentes pesquisas de Jean-Jacques Courtine, Jacques Guilhaumou e 

Dominique Maingueneau. 

Tópicos em Linguística: discurso, semiologia e história 

Ministrada pela Profa. Dra. Vanice Sargentini, a disciplina propôs discutir as 

bases teóricas sobre as quais se assenta a Análise do Discurso de orientação 

francesa, com foco nas pesquisas de Jean-Jacques Courtine. 

Teorias do letramento no ensino de língua materna 

Ministrada pelo Prof. Dr. Luiz André Neves de Brito, a disciplina visou suscitar 

a reflexão sobre o estatuto das teorias do letramento no campo das ciências da 

                                                           
1 Todas as disciplinas foram cursadas no Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade 

Federal de São Carlos (PPGL-UFSCar). 
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linguagem, discutir as questões metodológicas em pesquisas sobre ensino de 

língua materna, compreender as contribuições dos estudos etnográficos nas 

pesquisas sobre o ensino de língua materna, atentar-se para os fatos 

sociolinguístico e discursivo na investigação de práticas de leitura e escrita e 

levar a uma discussão sobre a complexidade da expressão língua materna. 

Análise de Discurso à brasileira: história e estado da arte 

Ministrada pelo Prof. Dr. Roberto Leiser Baronas, a disciplina apresentou a tese 

de Dominique Maingueneau de que a análise de discurso deveria ser pensada 

como uma disciplina de um campo de estudos maior, o dos estudos do discurso, 

e, assumindo essa proposição, objetivou refletir sobre as condições históricas e 

epistemológicas que possibilitaram diferentes irrupções de alguns dos estudos 

brasileiros que circulam no campo do discurso.  

Suportes de inscrição e meios de circulação do literário 

Ministrada pela Profa. Dra. Luciana Salazar Salgado, a disciplina propôs a 

caracterização e análise dos variados suportes de inscrição e meios de circulação 

da literatura, numa perspectiva que prioriza a reflexão sobre seus usos e 

desenvolvimentos ao longo da história e seu papel na construção, reconstrução e 

questionamento do valor literário. 

Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Linguística 

Disciplina oferecida aos alunos de mestrado e doutorado regularmente 

matriculados no PPGL-UFSCar, o estágio foi realizado durante o segundo 

semestre de 2015, sob a supervisão da Profa. Dra. Luciana Salazar Salgado, na 

disciplina optativa de graduação dos cursos de Bacharelado em Linguística e 

Licenciatura em Letras intitulada Revisão de textos. O interesse em desenvolver 

o estágio supervisionado se deveu à oportunidade que a disciplina oferece para a 

formação do pós-graduando, uma vez que objetiva preparação para a docência e 

maior qualificação e desenvolvimento do estudante na área de ensino e 

aprendizagem. A escolha pela disciplina Revisão de textos se deu pela afinidade 

dessa temática com a pesquisa de mestrado em andamento. Com o objetivo de 

qualificar a leitura editorial dos textos, treinar a aplicação do método discursivo 

de abordagem da revisão de textos e discutir essa aplicabilidade e os casos não 
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compendiados, o curso de Revisão de textos considerou a língua numa dimensão 

discursiva e, com isso, entendeu o trabalho sobre os textos autorais como ritos 

genéticos editoriais, propondo um método de abordagem analítica e prática da 

revisão de textos. Com base nas noções de interlíngua, regimes de genericidade 

e ethos discursivo, as atividades práticas suscitaram reflexões sobre as manobras 

de calibragem dos textos, ajustes e correções, numa dinâmica de “equipe em 

treinamento”2. 

As contribuições dessas disciplinas para as reflexões, sobretudo, teórico-

metodológicas da pesquisa foram incorporadas ao trabalho, de modo que organizamos 

subseção específica na seção Referências para listar as obras pertinentes ao nosso objeto 

de estudo (cf. Seção 6.2). 

ii) Grupo de Pesquisa CNPq Comunica – inscrições linguísticas na 

comunicação3 

Esta pesquisa está delineada no âmbito do Grupo de Pesquisa Comunica4, o qual 

se organiza, na UFSCar, a partir das reflexões sobre comunicação no mundo 

contemporâneo, propondo estudar os objetos comunicacionais de uma 

perspectiva linguístico-discursiva e, assim, consolidar suas atividades em torno 

das discussões sobre a produção e a circulação de textos. Alinhadas por esse 

eixo, as pesquisas do grupo orientam-se: a) pela interface análise do discurso e 

comunicação, para as relações entre texto e discurso, as reflexões sobre meios e 

materiais de produção e difusão dos textos, circulação discursiva, ethos 

discursivo e processos de publicização, fórmulas discursivas e estereótipos; e b) 

pelos tópicos de editoração, sob a rubrica escritas profissionais e processos de 

edição, para o estudo das atividades de copidesque e revisão de textos, do 

mercado editorial e da divisão do trabalho intelectual, das discursividades no 

período técnico-científico informacional, bem como da leitura e da autoria. Sob 

a ótica da linha de pesquisa b), este trabalho busca contribuir com as reflexões 

de ordem editorial no campo do discurso científico, dialogando com as demais 

pesquisas do grupo que se organizam nessa perspectiva, em especial os trabalhos 

                                                           
2 Maiores detalhamentos disponíveis em <https://lucianasalazarsalgado.wordpress.com/atividades-de-

ensino/optativa-revisao-de-textos/>. Acesso em: 02 mar. 2016. 
3 Acesso à página do grupo no diretório do CNPq em 

<http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0755189120108896>.  
4 Acesso ao blog de apoio às atividades do grupo em <http://grupodeestudoscomunica.blogspot.com.br/>.  

https://lucianasalazarsalgado.wordpress.com/atividades-de-ensino/optativa-revisao-de-textos/
https://lucianasalazarsalgado.wordpress.com/atividades-de-ensino/optativa-revisao-de-textos/
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/0755189120108896
http://grupodeestudoscomunica.blogspot.com.br/
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de Fernandes (2015) e Rugoni (2015), todas participantes de um programa de 

pesquisa mais amplo, liderado pela orientadora deste trabalho, previsto para o 

biênio 2015-2017 e intitulado Inscrições materiais na contemporaneidade: 

relações entre cibercultura e ciberespaço, um programa que reúne trabalhos 

desenvolvidos no âmbito do Comunica e que tem como proposta uma 

exploração introdutória dos fluxos de texto constitutivos da cibercultura, 

considerando-a como não coincidente com o ciberespaço. 

iii) Pesquisa de campo 

Para compreender o funcionamento dos processos editorias das revistas 

estudadas, a saber, a revista do Instituto de Estudos Brasileiros – IEB/USP, 

RIEB, e a do Programa de Pós-Graduação em Geografia da FFLCH-USP, 

Geousp: Espaço e Tempo, no desenvolvimento da pesquisa entendemos como 

fundamental acompanhar esses processos de perto, bem como as informações 

sobre a produção editorial de periódicos científicos que circulam recentemente 

na comunidade acadêmica, seja na internet (via e-mail ou páginas de divulgação 

de notícias e ofertas de cursos ou serviços editoriais na área) ou nos eventos que 

se propõem a tratar do assunto. Para isso, partimos para a pesquisa de campo, 

que consistiu na aplicação de entrevistas a alguns profissionais das revistas 

estudadas e no acompanhamento de discussões e notícias sobre a chamada 

editoração científica5. Assim, fizemos contato com os profissionais envolvidos 

diretamente na edição das revistas (editores, assistentes editorias, revisores e 

bibliotecários) e agendamos entrevistas, as quais foram gravadas em áudio (com 

a autorização de todos os participantes) para posterior levantamento de dados 

(cf. Anexo 7.2 – Autorizações Geousp e RIEB). Esse contato foi estabelecido 

anteriormente à vigência da pesquisa, logo no período de produção do Projeto, 

em 2014, quando notamos que as informações disponibilizadas, por exemplo, 

nos sites das revistas não eram suficientes para o estudo pretendido. No total, 

contamos com cinco entrevistas, duas de julho de 2014, duas de abril de 2015 e 

uma de junho de 2015, as quais optamos por não transcrever na íntegra, já que 

não se trata da análise dos relatos coletados, mas do levantamento de dados que 

                                                           
5 Após a participação em diversos eventos na área, notamos que editoração científica é o termo usado 

como denominação dos processos de produção e tratamento editorial de materiais científicos, isto é, 

artigos, periódicos e livros que são publicados com esse fim. 
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digam respeito à produção e à gestão editorial das revistas (vide Seção 4.2.1 – 

Aplicação de entrevistas). Quanto ao acompanhamento de discussões e notícias 

sobre editoração científica, participamos de eventos na área (listados a seguir no 

item iv) para estarmos a par das questões frequentemente levantadas e discutidas 

pelos profissionais envolvidos e coletamos material on-line referente a cursos e 

ofertas de serviços editoriais (os quais serão apresentados também na Seção 

4.2.2). 

iv) Eventos acadêmicos 

XXII Curso de Editoração Científica da Associação Brasileira de Editores 

Científicos – CEC-ABEC 

O primeiro evento de interesse da pesquisa, de 15 a 17 de maio de 2014, em São 

José dos Campos - SP, tratou da temática Construção de uma publicação ética e 

de qualidade internacional. Com diversas palestras de profissionais da 

editoração científica, em geral, editores de periódicos considerados 

conceituados, foi possível ter contato com um panorama geral de discussões e 

desafios frequentes na área. Como se trata de um evento de abrangência 

nacional, participamos na modalidade ouvinte (cf. Anexo 7.3.1) e listamos aqui, 

embora não tenha se dado no curso oficial da pesquisa, pelo fato de coletarmos 

os arquivos disponibilizados on-line para levantamento de dados deste estudo, 

bem como as anotações pertinentes das apresentações dos profissionais 

convidados que serão úteis às discussões que pretendemos levantar. 

II Fórum Nacional sobre a Formação e a Atuação Profissional do Revisor de 

Textos 

No primeiro evento do curso da pesquisa, de 20 a 21 de março de 2015, em 

Vitória da Conquista (BA), apresentamos o Projeto com a comunicação Ritos 

genéticos editoriais e comunicação científica: a atividade de revisão em 

periódicos (cf. Anexo 7.3.2a), que teve o resumo publicado (cf. Anexo 7.4.1). 

Na ocasião, também participamos de dois minicursos: Os textos que podemos 

para os leitores que queremos, ministrado por José de Souza Muniz Júnior (cf. 

Anexo 7.3.2b), e Operadores argumentativos e seu uso na construção de 

sentido, ministrado por Adilson Ventura da Silva (cf. Anexo 7.3.2c). 
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Workshop de Autores da Springer “How to Write for and Get Published in 

Scientific Journals” 

Em 20 de maio de 2015, na UFSCar, o workshop de autores da editora científica 

Springer tratou da perspectiva de editores de periódicos científicos sobre 

questões pertinentes à editoração, como a revisão por pares (peer review), o 

acesso aberto (open access) e o inglês como língua da ciência. Importante para 

compreender a posição de uma editora internacional sobre assuntos referentes às 

publicações científicas, especialmente journals e papers, participamos do evento 

na condição de ouvintes (cf. Anexo 7.3.3). 

II Jornada de Estudos de Divulgação Científica em Linguística – JEDIL 

No dia 21 de maio de 2015, na UFSCar, com o tema Divulgar a linguística é 

preciso, a Jornada apresentou a mesa-redonda Divulgação e(m) linguística: 

possibilidades, a partir da qual foi proposto um debate acerca da divulgação 

científica não só na Linguística, como também em diferentes áreas do 

conhecimento, com a exposição de diversos casos de interesse pelos professores 

convidados. Como a discussão sobre divulgação científica toca diretamente esta 

pesquisa, participamos do evento na condição de ouvintes (cf. Anexo 7.3.4). 

63º Seminário do GEL 

No 63º Seminário do Grupo de Estudos Linguísticos do Estado de São Paulo, 

que ocorreu de 07 a 09 de julho de 2015 na Unicamp (Campinas-SP), 

apresentamos a pesquisa no Simpósio Mídium e comunidades discursivas: um 

estudo do entrelaçamento dos modos de inscrição e de dispersão na constituição 

dos discursos com o trabalho Mediação editorial em periódicos científicos: os 

processos de edição circunscritos na atividade de “revisão” (cf. Anexo 7.3.5), 

que teve o resumo publicado no Caderno de Programação (cf. Anexo 7.4.2). 

Lançamento do Portal de Periódicos da UFSCar 

Voltado a editores científicos, pesquisadores, bibliotecários e outros interessados 

na temática da chamada editoração científica, o evento, que ocorreu em 25 de 

agosto de 2015 na UFSCar, contou com a participação de profissionais da 

Comissão do Portal de Periódicos da universidade, editores e professores que 
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atuam na área, com o propósito de apresentar à comunidade científica o portal 

que reúne em plataforma on-line todos os periódicos vinculados à UFSCar. 

Como se tratou de assunto diretamente relacionado à pesquisa em questão, 

participamos na condição de ouvintes (cf. Anexo 7.3.6). 

IV Colóquio Internacional de Análise do Discurso – CIAD 

No período de 2 a 4 de setembro de 2015, na UFSCar, participamos do IV 

CIAD, que teve como tema A produção dos consensos e a conquista das 

resistências: os discursos nos movimentos do mundo contemporâneo. Numa 

proposta de apresentação de Grupos de Estudo/Pesquisa, participamos com a 

comunicação oral do trabalho Dimensões ocultas dos processos de edição em 

periódicos científicos (cf. Anexo 7.3.7) de uma dinâmica do grupo Comunica – 

inscrições linguísticas na comunicação, a qual expôs todas as pesquisas 

desenvolvidas no âmbito do grupo. 

VII Ciclo de Palestras em Análise do Discurso 

Com a temática Estudos do Discurso à moda brasileira, o VII Ciclo de Palestras 

em AD ocorreu no dia 25 de setembro de 2015, na UFSCar, propondo debates 

acerca das diversas problemáticas relacionadas ao campo de pesquisa da Análise 

de Discurso praticada no Brasil. Como a discussão teórico-metodológica 

interessa diretamente à pesquisa, que se desenvolve na mesma área de 

concentração, participamos na condição de ouvintes (cf. Anexo 7.3.8). 

IX Seminário de Pesquisas da Pós-Graduação em Linguística – SPLIN 

De 30 de setembro a 2 de outubro de 2015 na UFSCar, participamos do IX 

SPLIN, evento organizado pelos alunos do Programa de Pós-Graduação em 

Linguística da universidade e que tem como propósito a discussão de pesquisas 

em curso a nível de mestrado e doutorado. Para os alunos do primeiro período, 

foi proposta uma sessão chamada de 1 minuto de loucura, na qual apresentamos 

as pesquisas dinamicamente em um minuto e com a exposição de um único 

slide. Na ocasião, fizemos a comunicação oral do trabalho Revisão de textos: os 

processos de edição em periódicos científicos (cf. Anexo 7.3.9), que teve 

publicação no Caderno de Resumos do evento (cf. Anexo 7.4.3). 
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IV Seminário de Produção em Linguística – SPL 

De 30 de setembro a 2 de outubro de 2015, na UFSCar, participamos também do 

IV SPL, organizado pelos alunos do Bacharelado em Linguística da universidade 

e que ocorre na mesma semana do SPLIN. No evento, que propõe, entre outras 

atividades, a apresentação do andamento dos Trabalhos de Conclusão de Curso 

desenvolvidos pelos alunos da última turma de Graduação, participamos da 

sessão de debate do TCC Divulgação científica para quem? Mediação editorial 

para a circulação pública da ciência na contemporaneidade, na qual 

contribuímos com a arguição do trabalho (cf. Anexo 7.3.10a). Também 

participamos de dois minicursos: Ensino e aprendizagem da escrita na esfera 

acadêmica, ministrado pelo Prof. Dr. Luiz André Neves de Brito (cf. Anexo 

7.3.10b), e Mendeley: como organizar as referências bibliográficas, ministrado 

pelo Me. Renan Carvalho Ramos (cf. Anexo 7.3.10c). 

XI Congreso Internacional ALED – Asociación Latinoamericana de Estudios 

Del Discurso 

De 3 a 6 de novembro de 2015, em Buenos Aires (Argentina), participamos do 

XI ALED no Simpósio Estudos das relações entre suportes de inscrição e meios 

de circulação: o mídium na constituição de comunidades discursivas, com o 

trabalho Comunicação científica e mediação editorial: efeitos de sentido da 

atividade de revisão em periódicos (cf. Anexo 7.3.11), que teve publicação do 

resumo no Caderno de Programação (cf. Anexo 7.4.4). 

Autoria e plágio na redação científica 

Em 19 de novembro de 2015, na UFSCar, participamos como ouvintes da 

palestra Autoria e plágio na redação científica, ministrada pelo Prof. Dr. 

Marcelo Krococz, que tratou de questões relativas à produção e à publicação de 

textos científicos, tema que interessa diretamente à pesquisa em questão. Não foi 

emitido certificado de participação. 

Fórum de debates 2015 

Promovida pela Pró-Reitoria de Extensão (ProEx) e pela Coordenadoria de 

Cultura (CCult) da UFSCar, no dia 25 de novembro de 2015, a palestra Os 

desafios das editoras não-hegemônicas: da invenção à circulação dos livros, 
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parte da programação do Fórum de debates 2015, foi ministrada por dois 

editores da Editora Urutau (Bragança Paulista-SP) que falaram da experiência de 

gestão de uma editora independente. Dada a perspectiva editorial assumida pelo 

debate, de interesse direto de nossa pesquisa, participamos na condição de 

ouvintes (cf. Anexo 7.3.12).  

I Encontro de Ensino de Leitura e Escrita – EELE 

No dia 9 de abril de 2016, na UFSCar, participamos do I EELE, Encontro que 

promoveu discussões sobre a formação de educadores da educação infantil, dos 

anos iniciais e da educação de jovens e adultos para o ensino de leitura e escrita. 

Como é de grande importância pensar os processos de escrita para, na pesquisa 

em andamento, compreender a produção e o tratamento editorial da escrita 

científica, participamos, na condição de ouvintes, da fala do Prof. Dr. Sírio 

Possenti Ensino da escrita e leitura hoje (cf. Anexo 7.3.13). 

v) Artigos 

Dispositivos comunicacionais e produção de imaginários: o caso dos periódicos 

científicos (cf. Anexo 7.4.5) 

Neste artigo, propusemos, com base no quadro da Análise do Discurso de 

tradição francesa (AD), uma reflexão que parte da noção de dispositivo 

desenvolvida recentemente por Jean-Jacques Courtine (2013) para estudar os 

formulários de revisão por pares da revista do Instituto de Estudos Brasileiros 

(IEB/USP), RIEB, e do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH/USP), Geousp: Espaço e 

Tempo, com vistas a observar como, nesse tipo de material, (re)constroem-se 

imaginários de ciência a partir do modo como os processos editoriais acontecem 

e caracterizam a comunicação científica, nos liames do que Dominique 

Maingueneau (2006) considera uma instituição discursiva. Partindo das 

reflexões desenvolvidas até o momento na pesquisa em questão, explicitamos a 

configuração desses periódicos como dispositivos comunicacionais e, para tanto, 

alguns indícios da constituição desses imaginários nos ritos genéticos editoriais 

adotados nos processos de mediação editorial dos periódicos estudados. 

Investigamos, então, algumas das dimensões da mediação editorial que balizam 

os imaginários de ciência e põem em circulação pública o conhecimento 
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acadêmico. Com submissão em 12 de outubro de 2015 e aceite em 25 de 

novembro de 2015 para publicação na Revista Filologia e Linguística 

Portuguesa, o artigo foi produzido em co-autoria com a orientadora da pesquisa 

e consta no volume 17, número 2 de 20156. 

Mediação editorial na comunicação científica: produção e circulação do 

conhecimento (cf. Anexo 7.4.6) 

A mediação editorial presente na comunicação científica, seja em plataformas 

digitais ou em materiais impressos, se estabelece na intersecção entre a 

dimensão organizacional das escritas acadêmicas e a comunicação pública da 

ciência. Nesse sentido, propusemos uma abordagem do modo como a 

informação é produzida e difundida na ciência, buscando discutir quais as 

relações de poder imbricadas nos processos editoriais adotados nesse entremeio. 

Dada a perspectiva também pragmática do projeto, que tem o objetivo de reunir 

diferentes contribuições de revisores brasileiros relativas às áreas em que atuam, 

procuramos apresentar alguns pontos relativos às dinâmicas editoriais 

implicadas na edição de publicações científicas, das quais são inescapáveis 

questões sociopolíticas que condicionam a produção, o tratamento editorial e a 

circulação de materiais destinados à publicação. Vimos, então, como esse 

condicionamento está relacionado à disseminação de noções de língua e de 

ciência arraigadas em imaginários de determinadas áreas do conhecimento e 

seus expedientes, num movimento organizacional bastante específico, que acaba 

por cristalizar as práticas no campo científico como um todo, o que reflete 

diretamente na demanda e oferta de serviços editoriais. Com submissão em 15 

de fevereiro de 2016 para publicação no projeto Revisão de Textos em 

Perspectiva, publicação avulsa que tem como objetivo reunir diferentes 

contribuições de revisores brasileiros relativas às áreas em que atuam, o artigo 

foi produzido em co-autoria com Daniela Martins Fernandes, graduanda em 

Linguística na UFSCar e membro do Grupo de Pesquisa Comunica, e está em 

análise.  

                                                           
6 Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/105741>. 

http://www.revistas.usp.br/flp/article/view/105741
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3. APROFUNDAMENTO TEÓRICO 

3.1 Mediação editorial, suportes de inscrição e meios de circulação 

Temos vivenciado, na contemporaneidade, um período de constante 

multiplicação dos objetos que impulsiona novos ritmos de produção, circulação e 

consumo de bens e serviços. No que diz respeito à ciência não é diferente: estamos 

diariamente expostos a novas técnicas e tecnologias que contribuem para nossa 

constituição enquanto sociedade, redirecionam costumes, crenças e práticas cotidianas. 

Nesse contexto, a informação tem papéis fundamentais, desde o exercício da 

cidadania até a condução do desenvolvimento técnico-científico, atuando como um 

importante instrumento de poder (TARGINO, 1999). A consagração de uma era da 

informação, iniciada no século XX, dá notícia da capacidade transformadora dos fluxos 

informacionais, especialmente se considerarmos o ciberespaço – que, em linhas gerais, 

pode ser entendido como um espaço de grandes fluxos multimodais de comunicação. 

Segundo De Certeau (2004, p. 260), sobre a ideologia da “informação” pelo 

livro, 

 

Em geral, esta imagem do “público” [que consome arte e afins] não se 

exibe às claras. Mas ela costuma estar implícita na pretensão dos 

“produtores” de informar uma população, isto é, “dar forma” às 

práticas sociais. Até os protestos contra a vulgarização/vulgaridade da 

mídia dependem geralmente de uma pretensão pedagógica análoga: 

levada a acreditar que seus próprios modelos culturais são necessários 

para o povo em vista de uma educação dos espíritos e de uma 

elevação dos corações, a elite impressionada com o “baixo nível” da 

imprensa marrom e da televisão postulada sempre que o público é 

modelado pelos produtos que lhe são impostos. Mas isto não capta 

devidamente o ato de “consumir”. (grifo do autor) 

 

Temos, então, que o consumo da informação – ou do que circula caracterizado 

como informação – e dos objetos comunicacionais que pretendem tornar essa 

informação acessível nos mobiliza como participantes desse fluxo mercadológico de 

conhecimento, inclusive – e talvez especialmente – quando falamos de ciência.   

Na dinâmica ciência-informação, é preciso distinguir informação de 

conhecimento. Para Targino (1999, p. 9), “a emissão maciça de dados, números e fatos 

não garante a produção de conhecimento. A informação é capaz de produzir 
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conhecimento ou não, da mesma forma que o dado pode produzir informação ou não.” 

Dessa perspectiva, o conhecimento só se concretiza a partir da informação, que, por sua 

vez, é disseminada por meio da comunicação. 

Ao tratarmos mais especificamente do conhecimento científico, a comunicação 

pode ser entendida como um processo de mediação que possibilita a difusão da ciência 

das mais variadas formas, seja além da comunidade científica, o que caracteriza (a 

priori) a divulgação científica, seja entre os pares, configurando o que se denomina 

comunicação científica. 

No cenário atual da comunicação científica, no qual tem se consolidado 

fortemente uma política de publicar para de fato validar o conhecimento produzido na 

academia, os periódicos científicos vêm se configurando como peças-chave dos jogos 

de poder que mobilizam o funcionamento da ciência como a conhecemos hoje. Além de 

registrar, consagrar e disseminar pesquisas, a busca de reconhecimento e visibilidade 

desses instrumentos tem suscitado discussões por parte de agências de regulação e 

fomento como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

a Scientific Electronic Library Online (SciELO), responsáveis por financiar pesquisas, 

avaliar e qualificar periódicos e programas de pós-graduação, e, assim, condicionar 

diversas das atividades acadêmicas dependentes desses processos de valoração. 

Historicamente, o surgimento das revistas científicas, que data da segunda 

metade do século XVII, teve como principal motivo “a necessidade de comunicação 

eficiente com uma clientela que crescia rapidamente interessada em novas realizações.” 

(GRUSZYNSKI; GOLIN; CASTEDO, 2008, p. 3). Isso significou um grande passo 

para a organização da ciência, pois 

 

os canais existentes para a comunicação científica no século XVII – 

principalmente a comunicação oral, a correspondência pessoal e os 

livros – foram todos, em certa medida, modificados ou até mesmo 

substituídos gradativamente pela nova modalidade formal constituída 

pelos periódicos. (GRUSZYNSKI; GOLIN; CASTEDO, 2008, p. 3) 

 

Depois de séculos circulando praticamente no mesmo formato, é a partir do 

advento da internet, na década de 1990, que novas possibilidades se colocam para as 

revistas científicas impressas, que, com o passar do tempo, ganham espaço no meio 
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digital. Esse percurso dá indícios da complexidade da construção de um meio de 

funcionamento e organização do saber científico, que nos termos de Bourdieu (1983) 

podemos chamar de campo científico, o qual 

 

enquanto sistema de relações objetivas entre posições adquiridas (em 

lutas anteriores), é o lugar, o espaço de jogo de uma luta 

concorrencial. O que está em jogo especificamente nessa luta é o 

monopólio da autoridade científica definida, de maneira inseparável, 

como capacidade técnica e poder social; ou, se quisermos, o 

monopólio da competência científica, compreendida enquanto 

capacidade de falar e de agir legitimamente (isto é, de maneira 

autorizada e com autoridade), que é socialmente outorgada a um 

agente determinado. (BOURDIEU, 1983, p. 123, grifos do autor) 

 

Assim compreendido, o campo científico como “sistema de relações” só pode se 

concretizar ao estabelecer práticas de comunicação indispensáveis à sua constituição, o 

que demanda lidar com a comunicação científica e, consequentemente, com a produção 

e gestão dos periódicos como dispositivos comunicacionais, já que 

 
na medida em que não existe investigação sem estratégias específicas 

de divulgação de seus resultados, ou seja, de reconhecimento entre os 

pesquisadores-concorrentes de um mesmo segmento, o periódico 

científico assume o papel de principal veículo formal da comunicação 

científica. (BOURDIEU, 1983; OLIVEIRA, 2005 apud 

GRUSZYNSKI; GOLIN; CASTEDO, 2008, p. 4) 

 

Essa logística implica lidar, ainda, com os fluxos de texto: a comunicação em 

rede e as tecnologias digitais desestruturam – e reestruturam – práticas de produção 

editorial até então correntes e efetivas, demandando aos estudos de tratamento editorial 

de textos uma nova configuração de suas categorias. Assim, refletir sobre essas práticas 

permite uma abordagem não somente do funcionamento de um conjunto de técnicas e 

normas voltadas à produção de periódicos, bem como de livros e outras publicações, 

mas especialmente da relação desses expedientes com as questões sociopolíticas que 

medeiam o campo científico e seus produtos. 

Uma dessas questões está relacionada aos critérios SciELO de admissão e 

permanência de periódicos científicos na sua Coleção, publicados em um documento 

que descreve as políticas de avaliação de periódicos de acordo com padrões 

internacionais de indexação. Resultado de um projeto da Fundação de Amparo à 
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Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e do Centro Latino-Americano e do Caribe 

de Informação em Ciências da Saúde (BIREME), com apoio do CNPq, o SciELO é uma 

biblioteca eletrônica que reúne periódicos científicos brasileiros na Coleção SciELO 

Brasil, com o objetivo de proporcionar acesso aberto às revistas indexadas7. Segundo o 

SciELO, esse documento pretende 

 

orientar e fortalecer o desenvolvimento da qualidade científica da 

Coleção SciELO Brasil e contribuir para o aumento sustentável da sua 

visibilidade e impacto como um todo e, individualmente, dos 

periódicos que indexa e publica, de acordo com os padrões 

internacionais de indexação, publicação, interoperabilidade e 

avaliação de desempenho de periódicos de qualidade. (SciELO..., 

2014, p. 4) 

 

Por definir estratégias de gestão de revistas que almejam indexação e/ou 

permanência na base SciELO, fator importante para a visibilidade e o reconhecimento 

de um periódico, bem como da produção intelectual de seus autores – os quais, 

sabemos, também estão sendo constantemente avaliados qualitativa e quantitativamente 

–, esses critérios definem ainda as mudanças nos expedientes de trabalho das equipes 

editoriais que lidam com as revistas, e o fato de essa plataforma ser gerida pelas 

principais agências de fomento à pesquisa do Brasil demonstra que a comunicação de 

que tratamos não é interpessoal, mas possui uma forte dimensão organizacional e 

política, pressupondo uma força institucional autorizada, portanto, por instâncias 

claramente normatizadoras do universo científico brasileiro. 

Outro ponto frequentemente levantado pela comunidade científica diz respeito 

não só à contribuição de autores e editores, mas também de revisores. Esses diferentes 

atores participam do ciclo editorial de periódicos, que é bastante complexo. Da 

submissão de um artigo até sua publicação, há várias etapas, das quais destacamos uma 

particularmente emblemática: a revisão. Diferentemente do que conhecemos na 

produção editorial como revisão de textos, o que se entende primeiramente por 

“revisão” em periódicos científicos é uma etapa de avaliação, digamos, técnico-

científica dos artigos por parte dos pares – autores legitimados a avaliar artigos 

submetidos por colegas da mesma área. Para começar, não há apenas um termo que 

define quem avalia artigos submetidos à publicação ou a própria atividade de avaliação, 

                                                           
7 Mais informações disponíveis em <http://www.scielo.br/?lng=pt>. 

http://www.scielo.br/?lng=pt
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mas uma variação deles: revisor, revisor ad hoc, parecerista, avaliador; revisão, 

revisão por pares, parecer, peer review. Olhado mais de perto, esse ciclo revela outra 

etapa designada pelo mesmo nome (revisão), agora, sim, a revisão de textos. 

Enquanto a revisão por pares acontece logo quando o artigo é submetido ao 

periódico, após ser pré-avaliado pelo editor ou corpo editorial (dependendo da política 

editorial de cada revista), a revisão de textos se dá na sequência, quando o artigo é 

aceito para publicação. Em linhas gerais, enquanto aquela se volta especialmente para a 

avaliação do artigo no quesito pertinência técnico-científica, esta busca preparar o texto 

linguística e discursivamente8 para a circulação pública. 

Essas e todas as demais etapas pertencentes ao ciclo editorial constituem-se 

como ritos, segundo a perspectiva de Salgado (2011, p. 155), que propõe 

 

que consideremos o trabalho que é feito sobre os textos autorais que se 

preparam para ir a público como ritos genéticos editoriais, 

especificando a noção de Maingueneau, sem jamais perder de vista 

que ela trata dos ritos de uma gênese discursiva, ou seja, sem perder 

de vista que o trabalho do coenunciador editorial, assim como o do 

autor e de todos os que lidam com seu texto, é feito de um dado lugar 

discursivo. 

 

Considerando os ritos genéticos editoriais como um conjunto de etapas, normas 

e técnicas adotadas no tratamento editorial de textos, entendemos que descrever as 

condições de produção9 editorial do campo científico e, mais detidamente, do ciclo 

editorial de revistas científicas, possibilita que apreendamos o papel dessas revistas 

como dispositivos comunicacionais, que “[...] armazenam e fazem circular o 

conhecimento humano, articulando em seu entorno fatores econômicos, sociais, 

simbólicos, estreitamente relacionados a dinâmicas de poder e de disputas” 

(GRUSZYNSKI; GOLIN; CASTEDO, 2008, p. 1), e, ainda, o funcionamento da escrita 

científica nesses periódicos, a qual caracteriza comunidades discursivas diversas, como 

observado a seguir. 

 

                                                           
8 Neste ponto, vale dizer que estamos tratando da revisão de textos como uma atividade de mediação 

editorial que assume uma perspectiva discursiva, isto é, que considera as manobras de calibragem dos 

textos na dinâmica social e histórica de sua inscrição (Cf. SALGADO; MUNIZ JR., 2011). 
9 Cf. Pêcheux ([1969]2014). 
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3.2 COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E MERCADO EDITORIAL: A ESCRITA CIENTÍFICA EM 

PERIÓDICOS 

Feitos alguns esclarecimentos acerca de questões institucionais intrínsecas à 

produção de publicações científicas, é possível compreender como a atual dinâmica 

editorial da comunicação científica depende de fatores que buscam atender mais 

pontualmente ao consumo simbólico do científico, em vez de investir numa circulação 

que atenda à partilha do conhecimento.  

Nessa dinâmica, destaca-se a complexidade das dimensões não explicitadas nos 

processos editoriais, sobre as quais nos detemos para entender como se estabelecem as 

relações de poder que mobilizam o fazer científico e seus ritos, os quais determinam o 

que é publicado, de que forma e para quem – a inter-relação das categorias de produção, 

circulação e consumo. 

Isso implica compreender o funcionamento da mediação editorial nas revistas 

científicas, as quais mobilizam uma parcela específica do mercado editorial brasileiro e 

são chamadas a transitar entre o consenso e a resistência aos discursos normativos, que 

produzem efeitos de sentido sobre a comunicação e a divulgação do conhecimento 

científico, bem como influenciam os modos e modelos de ciência vigentes. 

Tomada como nicho (segmento específico) do mercado editorial, no decorrer da 

pesquisa notamos que a comunicação científica tem um funcionamento característico do 

que Maingueneau (2006, p. 53) considera uma instituição discursiva: 

 

Os escritores produzem obras, mas escritores e obras são, num dado 

sentido, produzidos eles mesmos por todo um complexo institucional 

de práticas. Deve-se, assim, atribuir todo o peso à instituição 

discursiva, expressão que combina inextricavelmente a instituição 

como ação de estabelecer, processo de construção legítima, e a 

instituição no sentido comum de organização de práticas e aparelhos. 

(grifos nossos) 

 

Levando em conta, pois, essa relação de práticas sociais e ambiente constitutivo, 

e pensando que participam do mercado editorial brasileiro todas as práticas e indivíduos 

que gerem esse espaço, entendemos a comunicação científica como parte desse 

ambiente de trocas e, assim, um campo constituído por si só também institucionalmente, 

no qual os periódicos científicos se inscrevem como mediadores desse espaço de co-
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ocorrência de escritas profissionais (mais especialmente a escrita científica) e processos 

de edição, constituindo-se em um conjunto de práticas que estabelecem relações de 

força, isto é, que resultam da conjugação de normas e técnicas. 

A partir do curso da disciplina Teorias do letramento no ensino de língua 

materna, descrita na Seção 2 deste Relatório, tivemos acesso a leituras do campo dos 

Novos Estudos do Letramento (em inglês, New Literacy Studies), pelas quais 

percebemos que o modelo de letramentos acadêmicos pode dar subsídios para 

entendermos o funcionamento da escrita científica em publicações periódicas, bem 

como sua incompreensão mesmo no ambiente científico e acadêmico. Ao propor uma 

concepção de leitura, escrita e letramento entendidos como práticas sociais relacionadas 

diretamente ao contexto em que estão imersas, esse modelo desafia o modelo dominante 

de déficit, preocupado em definir o que é uma escrita boa ou ruim, e sugere que esta 

seja compreendida em contextos acadêmicos, como os cursos de ensino superior (LEA; 

STREET, 2014). 

Nessa abordagem, três perspectivas se sobrepõem:  

1. o modelo de habilidades de estudo, que concebe a escrita e o letramento como 

habilidade individual e cognitiva, pressupondo que os estudantes podem 

transferir o conhecimento de escrita e letramento de um contexto para outro sem 

problemas; 

2. o modelo de socialização acadêmica, que tem relação com a aculturação de 

estudantes quanto a discursos e gêneros, baseados em temas e disciplinas, 

supondo discursos disciplinares e gêneros como relativamente estáveis, bem 

como a reprodução das regras básicas de um discurso acadêmico particular sem 

problemas;  

3. o modelo de letramentos acadêmicos, que tem relação com a produção de 

sentido, identidade, poder e autoridade, colocando em primeiro plano a natureza 

institucional do que conta como conhecimento em qualquer contexto acadêmico 

específico. 

Ao dar ênfase ao modelo de letramentos acadêmicos, Lea e Street (2014) 

reforçam que ainda que se trabalhe com um ou outro modelo, nenhum deles funciona 

isoladamente, mas todos se sobrepõem, inclusive quanto às abordagens de escrita e dos 
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modelos de aprendizagem, que lidam com definições particulares tanto da teoria da 

língua quanto da teoria da aprendizagem para cada modelo, a saber: 

 o modelo de habilidades de estudo, em que há preocupação com o uso da 

escrita com foco nos aspectos formais da língua (estrutura da sentença, 

gramática, pontuação), com pouco interesse no contexto; 

 o modelo de socialização acadêmica, que reconhece que áreas 

temáticas/disciplinares utilizam diferentes gêneros e discursos para construir 

conhecimento de maneiras particularizadas; 

 o modelo de letramentos acadêmicos, que usa os modelos anteriores, mas vai 

além no sentido de considerar especialmente as relações de poder, autoridade, 

produção de sentido e identidade implícitas no uso de práticas de letramento em 

quadros institucionais específicos, isto é, práticas de letramento consideradas em 

relação com as questões institucionais com que os estudantes precisam aprender 

a lidar. 

Numa proposta de uso do modelo de letramentos acadêmicos como projeto 

pedagógico, Lea e Street (2014) relatam dois exemplos do Reino Unido de contextos 

acadêmicos de aplicação: o Programa de Desenvolvimento do Letramento Acadêmico, 

voltado à ampliação da participação de estudantes de minorias linguísticas na 

universidade por meio do desenvolvimento do uso do inglês no contexto acadêmico, e a 

Faculdade de direito da Universidade Aberta, na qual a proposta foi um trabalho com 

docentes e estudantes na observação de materiais de um curso de escrita de nível 1. 

Esses exemplos de aplicação demonstram a importância de se considerarem as 

práticas de escrita em uma inter-relação com o meio em que esta circula, já que as 

relações institucionais e de poder condicionam diretamente sua produção. Pensando na 

escrita científica, regulada por critérios tão rigorosos de avaliação – SciELO, CAPES, 

CNPq –, é interessante notar que a tendência tem sido homogeneizar sua produção com 

base em modelos advindos de determinadas áreas do conhecimento, geralmente as 

ciências reunidas como exatas ou biológicas. 

Alguns dos indícios dessa homogeneização podem ser encontrados no 

documento SciELO já apresentado. Dentre os critérios para admissão e permanência de 

periódicos na Coleção, o fator internacionalização chama bastante a atenção, sobre o 

qual destacamos dois pontos: 
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5.2.8. Idioma dos títulos, resumos, palavras-chave e texto 

Os artigos devem conter título, resumo e palavras-chave no idioma 

original do texto do artigo e no idioma inglês, quando este não for o 

idioma original.  

Os textos dos periódicos da coleção SciELO Brasil podem ser 

publicados em qualquer idioma, com ênfase no português e inglês. O 

modelo SciELO permite a publicação simultânea em dois ou mais 

idiomas. Os periódicos SciELO devem maximizar o número de artigos 

originais e de revisão no idioma inglês de acordo com sua área 

temática e orientação principal. 

[...] 

6.5. Indicadores de internacionalização dos periódicos 

A internacionalização dos periódicos indexados pelo SciELO, 

incluindo a gestão dos processos editoriais, a afiliação dos autores dos 

artigos e o idioma de publicação, compreende um conjunto de 

condições e práticas que favorecem sua inserção no fluxo 

internacional da comunicação científica, refletindo em sua 

visibilidade e impacto internacional. Os periódicos devem maximizar 

progressivamente a sua internacionalização.  

Os principais indicadores que serão utilizados para avaliar o nível de 

avanço da internacionalização dos periódicos indexados pelo SciELO 

são os seguintes, tendo em conta o conjunto dos periódicos do 

SciELO: 

[...] 

 Evolução da porcentagem de artigos publicados no idioma 

inglês;  

 Evolução da porcentagem de artigos de autores com afiliação 

estrangeira;  

 Evolução da porcentagem de artigos elaborados em 

colaboração internacional;  

 Evolução da proporção de pesquisadores de outros países que 

exerçam as funções de editores-chefes, editores associados e 

pareceristas. (SciELO..., 2014, p. 15, 25-26, grifos nossos) 

 

Embora seja considerável a importância do SciELO para o desenvolvimento da 

chamada editoração científica brasileira, declarar que seus critérios de avaliação 

baseiam-se em padrões internacionais que devem ser rigorosamente seguidos em 

qualquer área do conhecimento, sem propor uma discussão do que se entende por 

internacionalização, pode reforçar alguns estereótipos de ciência e de língua que 

circulam tanto no campo científico como além dele, como podemos verificar em 

eventos e cursos recentes sobre comunicação científica e nas ofertas de serviços 

editoriais de tratamento de artigos (cf. Seção 4.2.2), muito comuns no meio acadêmico. 
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Dessa perspectiva, a escrita é entendida a partir de imaginários de ciência e de 

língua, cristalizados no funcionamento de determinadas comunidades científicas 

colocadas como modelo para todo o campo científico. Para ilustrar essa problemática, 

seguem alguns dados coletados on-line10: 

 

Figura 1 Captura de tela da capa dos slides A Estrutura de Artigos Científicos de Alto Impacto e 

a Dinâmica Editorial. 

 

 

 

Figura 2 Capturas de tela do pôster de divulgação do Workshop de Autores da Springer 2015. 

 

                                                           
10 Detalhamentos dessa coleta serão apresentados na Seção 4.2.2, Acompanhamento de notícias sobre 

editoração científica. 
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Figura 3 Captura de tela de e-mail sobre a oferta de serviço editorial Proof-reading-services 

Formatting Your Article To Meet Journal Guidelines. 

 

Ao fazer um levantamento dos materiais sobre comunicação científica e 

editoração científica reunidos via internet (recebidos por e-mails institucionais ou 

disponibilizados em páginas de notícias como a da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado de São Paulo – FAPESP, da Associação Brasileira de Editores Científicos – 

ABEC, entre outras, conforme apresentado na Seção 4) e pela participação em eventos 

na área, esses são alguns exemplos do que circula sobre o tema, no que diz respeito à 

produção editorial de revistas científicas. Trata-se de cursos, palestras, workshops, 

eventos e ofertas de serviços de editoração científica voltados para a comunidade 

científica, que envolve alunos, professores, pesquisadores, profissionais do mercado 

editorial, entre outros atores. 

Na Figura 1, temos um exemplo de palestra ministrada em junho de 2015 no 

Curso de Editoração Científica da ABEC, um evento anual de relevância nacional (cf. 

Seção 4). A “brincadeira” com o título da apresentação, Como não ter meu artigo 

negado imediatamente pelo editor, remete ao assunto tratado na palestra, A Estrutura de 

Artigos Científicos de Alto Impacto e a Dinâmica Editorial, que abordou a escrita 

científica numa proposta de aplicação de um modelo estrutural de artigo que pode ser 

seguido em qualquer área do conhecimento e atende aos padrões de qualidade de um 
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texto de alto impacto11. Um detalhe que escapa a esse primeiro slide é o fato de que 

quase toda a apresentação se dá em inglês, embora tanto o palestrante quanto o público 

e a sede do evento sejam brasileiros e a própria fala do apresentador seja ministrada em 

português, o que de saída já reforça a imposição do idioma como dominante no meio 

científico: 

 

 

 

                                                           
11 Entende-se por artigo de alto impacto aquele que provavelmente alcançará um grande número de 

citações em sua respectiva área, o que contribui para as métricas quantitativas da avaliação de periódicos. 



29 
 

 

 

 

Figura 4 Capturas de tela dos primeiros slides do curso A Estrutura de Artigos Científicos de 

Alto Impacto e a Dinâmica Editorial. 
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A Figura 2 mostra um workshop para autores ministrado pela Editora Springer 

na Universidade Federal de São Carlos. Sob o tema How to Write for and Get Published 

in Scientific Journals (em tradução livre, Como escrever para ser publicado em 

periódicos científicos), o workshop segue a mesma linha da palestra anterior, numa 

proposta de fornecer um passo a passo de subsídios universais para autores dominarem 

o que é considerado uma boa redação científica em inglês e, assim, garantirem que seus 

artigos sejam aprovados para publicação em revistas internacionais – novamente o 

reforço da internacionalização via inglês como essencial para as publicações científicas 

de toda e qualquer área do saber. 

Já a Figura 3 apresenta uma oferta de serviços de revisão (proof-reading-

services) na verdade entendida como a normalização de artigos segundo as diretrizes de 

periódicos (Formatting Your Article To Meet Journal Guidelines), um serviço muito 

comum entre as empresas de tratamento editorial de revistas científicas, também 

identificado geralmente como revisão, mais um atributo para a instabilidade do termo 

na editoração científica. 

Esses diferentes materiais mostram que na comunicação científica existe um 

imaginário12 de língua transparente e totalmente objetiva, entendida como a língua da 

ciência, que pode ser simplesmente reproduzida em qualquer área do conhecimento, 

tanto em termos de idioma como pela busca por padronizações internacionais que 

atendam aos critérios de avaliação, independentemente das especificidades que cada 

comunidade científica possa ter. A noção de comunidade científica, aliás, é difundida no 

sentido de unidade, assim como a de campo científico, de ciência e de texto científico: 

trata-se de uma homogeneização que produz o apagamento das particularidades do 

funcionamento de cada área de saber, baseando-se nos discursos normativos que partem 

das ciências tidas como “duras”, consideradas como as que produzem de fato tecnologia 

e, portanto, ciência, informação e conhecimento.  

Se pensarmos na promoção da internacionalização científica, esses padrões se 

cristalizam ainda mais fortemente a partir da imposição do inglês como idioma da 

ciência. A valorização do que está associado a ou do que vem da língua inglesa, como 

                                                           
12 A noção de imaginário, que se assenta no quadro teórico da Análise do Discurso de tradição francesa, 

apóia-se marcadamente nos desenvolvimentos de Michel Pêcheux sobre as posições-sujeito que, mais 

recentemente, têm recebido desenvolvimentos aplicados aos estudos da mediação editorial (cf., por 

exemplo, Rugoni (2015)). 
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destacado no item 6.5 (Indicadores de internacionalização dos periódicos) dos critérios 

SciELO vigentes sobre os principais indicadores do nível de internacionalização de 

periódicos, tende a desconsiderar as áreas de saber que não se beneficiam tanto quanto 

outras com a publicação em inglês, seja porque sua literatura de base esteja em grande 

parte publicada em outros idiomas ou por suas pesquisas lidarem com dados que só 

interessam ao contexto brasileiro e/ou do português brasileiro, por exemplo. 

No que tange ao mercado editorial, a editoração científica encontra nesses 

estereótipos uma demanda e tenta propor ofertas que atendam às necessidades de 

publicação da comunidade científica, difundindo uma dinâmica editorial que nem 

sempre corresponde à realidade de todas as áreas do conhecimento. Ao proporem-se 

índices quantitativos de avaliação das publicações, a partir dos quais, em um primeiro 

momento, toda produção intelectual é medida em números, impõe-se uma corrida contra 

o tempo em que autores-pesquisadores preocupam-se mais com a quantidade do que 

com a qualidade do que publicam, o que se reflete no tipo de serviço editorial que é 

procurado e, por consequência, oferecido. 

Isso se verifica se observarmos um exemplo de ciclo editorial que ilustra o que é 

frequentemente adotado pelas equipes editoriais de periódicos: 

 

 

Figura 5 Ciclo editorial. 
Fonte: Mabe (2009) apud Cyrino (2014). 
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Das etapas compreendidas pelo termo revisão, a que frequentemente recebe 

ênfase é a revisão por pares, enquanto a revisão de textos (termo guarda-chuva que 

engloba diversas outras etapas, como a preparação, o copidesque, a batida de emendas, 

entre outras), embora presente nesse fluxograma como revisão editorial, raramente é 

mencionada, mesmo nas diretrizes disponíveis para os autores, apesar de geralmente 

acontecer. Como visto no dado da Figura 3, no máximo a normalização é entendida 

como necessária, já que cada publicação utiliza uma norma de padronização, e muitas 

vezes se entende que revisar materiais científicos significa normalizar, padronizar ou 

formatar textos. 

Também ficam evidentes as posições de destaque dos profissionais envolvidos 

no ciclo editorial: autores, editores, revisores (pareceristas) e leitores. Todos os 

profissionais do texto a serviço das publicações – revisores, tradutores, diagramadores, 

ilustradores, capistas etc. – não aparecem no fluxo editorial, ainda que cada etapa de 

trabalho exija tempo e investimento, por isso planejamento prévio, o que nos mostra o 

quanto as atividades de mediação são apagadas nos registros desse processo. 

Dessa forma, ao discutirmos o paradigma da ciência no tangente à cadeia 

processual de produção, armazenamento e operacionalidade dos conteúdos científicos, 

nos deparamos com procedimentos bastante rígidos e fortemente normalizados 

institucionalmente. Esse modo de gerir o conhecimento produzido contribui para 

perpetuar não só a falta de cuidado ao olhar as particularidades de cada área de 

conhecimento/comunidade científica, como também para uniformizar todas as formas 

de produção e circulação das publicações científicas, sejam elas impressas ou 

eletrônicas. 

Dadas as reflexões apresentadas, é possível observar como o tratamento editorial 

de publicações científicas passa por questões institucionais e sociopolíticas próprias do 

funcionamento atual do campo científico, que balizam o modo como o ciclo editorial 

acontece e, por isso, condicionam os expedientes de trabalho do profissional do texto 

que atua na comunicação científica. Embora saibamos o quanto o tratamento editorial 

de textos, apesar de uma área em ascensão, é pouco compreendido, também porque 

ainda pouco estudado, fica evidente como mais especificamente na comunicação 

científica é pouco discutido, mesmo que muito presente, o que reforça a importância de 
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contribuições da pesquisa para o esclarecimento de seu funcionamento, possibilitando o 

manejo de melhorias. 

Dados, ainda, os desdobramentos da pesquisa explicitados na Seção 4 deste 

Relatório, pelos quais justificamos a expansão do corpus para além dos dois periódicos 

selecionados (a Geousp e a RIEB), entendemos que nossa pergunta de pesquisa – o que 

se entende por revisão em periódicos científicos – configurou-se como uma chave de 

entrada para uma discussão agora mais ampla, que exige que seja compreendido o modo 

como os ritos genéticos editoriais estão engendrados nas condições de produção da 

comunicação científica e, assim, o modo como esta funciona nos termos de uma 

instituição discursiva e põe em relevo o funcionamento distinto de diferentes 

comunidades discursivas, frequentemente entendidas como uma única e, então, como 

passível de regulamentação por um único conjunto de normas e técnicas de produção, 

gestão e avaliação. 

Segundo o Dicionário de Análise do Discurso (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2014, p. 109), a noção de comunidade discursiva é uma 

problemática que se tornou “a partir dos anos 1990, um espaço de pesquisa 

particularmente ativo, mas que deve ser especificado para considerar a diversidade dos 

tipos de discurso.”. Para Dominique Maingueneau, 

 

a noção [...] é solidária à de formação discursiva. Efetivamente, a 

hipótese subjacente é que não basta opor as formações discursivas em 

termos puramente textuais: de um discurso a outro, há “mudança na 

estrutura e no funcionamento dos grupos que gerem esses discursos” 

(1984: 135). Em outros termos, os modos de organização dos homens 

e de seus discursos são indissociáveis; as doutrinas são inseparáveis 

das instituições que as fazem emergir e que as mantêm. 

(CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p. 108, grifo dos 

autores) 

 

Assim, pelo que temos observado, a comunicação científica como instituição 

discursiva organizadora de ritos do campo científico, então do discurso científico, é 

constituída de diferentes comunidades discursivas, as quais têm suas particularidades, 

ainda que os ritos genéticos adotados pela editoração científica muitas vezes não 

proponham a preservação dessas peculiaridades, mas, antes, seu apagamento. Isto posto, 

a pesquisa segue com vistas a compreender do que é feita uma instituição discursiva, 
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formada por comunidades discursivas diversas que, a priori, coincidem com as 

comunidades científicas postas em jogo nas lutas de poder do campo científico, lutas 

estas travadas pela resistência ou não à homogeneização da partilha do sensível, nos 

termos de Rancière (2009), neste caso do conhecimento publicizado por meio das 

revistas científicas, objetos consagrados efetivamente como simbólicos do consumo do 

saber. “A partilha do sensível faz ver quem pode tomar parte no comum em função 

daquilo que faz, do tempo e do espaço em que essa atividade se exerce” (RANCIÈRE, 

2009, p. 16). 

Pelos dados brevemente analisados, nota-se também, a partir dos imaginários de 

língua e de ciência construídos com base na generalização de dinâmicas de produção 

editorial referentes a campos de saber específicos, como a escrita científica pensada fora 

de seu contexto de produção e circulação é um problema para a área, dada a importância 

de se considerarem suas práticas em uma inter-relação com o meio em que circula, visto 

que as relações institucionais e de poder são fatores condicionantes de sua produção, 

entendida pelos novos estudos do letramento como um processo, e não um produto.  

Esses materiais que circulam recentemente no bojo da editoração científica, 

conforme apresentado mais detidamente a seguir, representam a formalização material 

(FLUSSER, 2007) dos modos como a oferta de determinados bens e serviços dá 

indícios dos imaginários reproduzidos no campo científico, os quais, se não estudados e 

repensados sistematicamente, podem acabar se cristalizando e promovendo ideais que 

distorcem a realidade da comunicação científica, que tem como fim a partilha do 

conhecimento. 
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4. METODOLOGIA E CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

4.1 DESDOBRAMENTOS DA PESQUISA 

Com vistas a estudar as atividades compreendidas pelo termo revisão em 

periódicos científicos, com base no quadro teórico da análise do discurso de tradição 

francesa, no Projeto Inicial de pesquisa selecionamos como corpus a revista do Instituto 

de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (USP)13, RIEB, periódico 

multidisciplinar que reúne artigos, resenhas e documentos relacionados aos estudos 

brasileiros, e a revista do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, Geousp: espaço e tempo14, que 

publica artigos, notas de pesquisas de campo, resenhas críticas e notícias (informes) de 

encontros científicos que tratem de temas definidos por uma abordagem geográfica. 

O interesse por esses periódicos se deveu ao fato de ambos terem migrado 

recentemente para o Portal SIBiUSP15 e, a partir de então, serem preparados 

necessariamente na plataforma do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas 

(SEER), software aberto e gratuito desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação 

em Ciência e Tecnologia (IBICT) a partir da tradução e personalização do Open Journal 

Systems (OJS) para a construção e a gestão de publicações periódicas digitais.  

Nossa perspectiva inicial era selecionar em pesquisa de campo alguns números 

das revistas, mais precisamente os dois últimos publicados antes da migração para o 

SIBiUSP (e a consequente editoração na plataforma SEER), durante esse processo e 

após sua efetivação, considerando como dado toda materialidade linguístico-discursiva 

que compõe os números específicos selecionados de cada revista, isto é, materiais 

editados para publicação (artigos completos, pequenos trechos, casos reiterados e outros 

“dos bastidores” aos quais fosse possível ter acesso – inclusive por meio de entrevistas 

com profissionais do texto envolvidos na edição), informações sobre os processos de 

revisão (acesso a formulários limpos de parecer, e-mails automáticos ou não de convite 

aos revisores/pareceristas, textos instrucionais/diretrizes para a revisão etc.), materiais 

                                                           
13 “Centro multidisciplinar de pesquisas e documentação sobre a história e as culturas do Brasil. Tem 

como desafio fundador a reflexão sobre a sociedade brasileira, envolvendo a articulação de diferentes 

áreas das humanidades”. Disponível em: <http://www.ieb.usp.br/historico>.  
14 Periódico quadrimestral dos Programas de Pós-Graduação em Geografia Humana e Geografia Física do 

Departamento de Geografia da FFLCH-USP. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/geousp/about/submissions#authorGuidelines>.  
15 Sistema Integrado de Bibliotecas da Universidade de São Paulo (SIBiUSP) que oferece acesso a todos 

os recursos de informações geridos pelas bibliotecas da Universidade. Disponível em: 

<http://www.sibi.usp.br/>.  

http://www.ieb.usp.br/historico
http://www.revistas.usp.br/geousp/about/submissions#authorGuidelines
http://www.sibi.usp.br/
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que caracterizassem as revistas (e-mails automáticos que eventualmente foram 

alterados, abas e seções dos sites dos periódicos que foram realocadas, substituídas, 

inseridas ou suprimidas, mudanças no projeto gráfico etc.), enfim, todo conteúdo que 

constituísse esses periódicos e que tivesse sido repensado no processo de adaptação à 

plataforma SEER. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, partimos para o trabalho de campo, que 

consistiu na aplicação de entrevistas a alguns profissionais das revistas estudadas e no 

acompanhamento de notícias sobre editoração científica, pelos quais coletamos os 

seguintes tipos de materiais: 

 das informações sobre os processos de produção e gestão dos periódicos: 

entrevistas com profissionais da Geousp e da RIEB, formulários limpos de 

parecer, manuais de tratamento editorial dos artigos/checklists, fluxograma dos 

processos de tratamento editorial; 

 das informações sobre os processos de regulamentação dessa produção: arquivo 

SciELO Critérios, política e procedimentos para a admissão e a permanência 

de periódicos científicos na Coleção SciELO Brasil (última versão, de setembro 

de 2014) e sistema de avaliação da produção intelectual dos programas de pós-

graduação brasileiros Qualis Capes; 

 das informações sobre como ambos os processos circulam nos ambientes 

acadêmicos: arquivos dos Cursos de Editoração Científica da Associação 

Brasileira de Editores Científicos (CEC-ABEC) de 2014 e 2015, dos eventos na 

área de editoração científica de que participamos e das ofertas de serviços 

editoriais publicizadas on-line. 

Esses materiais, que serão apresentados detalhadamente a seguir (Seção 4.2), 

constituíram-se num rico arquivo para levantamento de dados, porém de natureza 

distinta do que esperávamos no projeto inicial. Isso porque, para os estudos comumente 

desenvolvidos na área de tratamento editorial de textos (cf., por exemplo, MUNIZ JR., 

2010; RIBEIRO, 2009; RUGONI, 2015; SALGADO, 2011, YAMAZAKI, 2009), 

importam essencialmente os materiais característicos dos processos editoriais – em 

geral, das etapas de preparação, copidesque e revisão de textos produzidos para 

publicação –, ou seja, materiais que passaram por processos de edição e que possam ser 

coletados nas versões pré e pós-tratamento editorial, o que não foi possível até este 
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momento na pesquisa. Isso configura, em termos de estudo do funcionamento dos 

periódicos, um dado importante.  

Embora tenhamos autorização para uso das revistas desde a produção do Projeto, 

em 2014, quando fizemos o contato inicial com os editores e as duas primeiras 

entrevistas, no decorrer da pesquisa nos deparamos com um ambiente acostumado a 

expor produtos efetivamente acabados, e não seus processos de produção, dadas as 

condições de produção do discurso científico, conforme discutido na Seção 3 deste 

Relatório, aspecto, aliás, muito comum aos expedientes que lidam com a autoria. Isso 

implicou dificuldades16 no acesso às versões tratadas dos textos submetidos para 

publicação, cujas marcações linguístico-discursivas nos permitiriam compreender, por 

exemplo, que tipos de manobras de intervenção são feitos na revisão de textos e na 

revisão por pares, entendidas nos termos do que discutimos no aprofundamento teórico 

apresentado anteriormente.  

Nosso corpus, então, foi expandido para além dos dois periódicos selecionados: 

contamos, como listado acima, com as cinco entrevistas aplicadas, com os arquivos 

coletados nessas entrevistas sobre a produção editorial das revistas, com o arquivo 

SciELO e o Sistema Qualis Capes de diretrizes da produção científica e com os 

arquivos coletados em cursos, eventos e ofertas de serviços de editoração científica. 

Dada essa nova constituição do corpus, entendemos que nossa questão inicial de 

trabalho – o que se entende por revisão em periódicos científicos – tornou-se, na 

verdade, uma chave de entrada para a discussão do modo como os ritos genéticos 

editoriais estão engendrados nas condições de produção da comunicação científica, 

então do discurso científico, cuja lógica preside a organização dessa comunicação 

específica, e, assim, do modo como esta põe em relevo o funcionamento distinto de 

diferentes comunidades discursivas que, segundo nossa nova hipótese de trabalho, são 

frequentemente entendidas como uma única – ainda que heterogênea – e, com isso, 

como passível de uma existência legislada por um único conjunto de regras de 

produção, de avaliação, um único conjunto de procedimentos de legitimação, portanto. 

                                                           
16 Dificuldades estas que motivaram ressalva no texto de autorização de uso proposto para as revistas, a 

saber, “que nenhum texto que identifique autores que submeteram trabalho à revista será utilizado, senão 

em conformidade com aceitação explícita dos respectivos autores” (cf. Anexo 7.2). 
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Em linhas gerais, esse deslocamento exigido pelo decurso da pesquisa, 

estabelece, para a análise dos dados, com base na bibliografia fundamental e atualizada 

indicada neste Relatório, que serão consideradas as condições de produção desses 

periódicos, ainda condicionantes da constituição da atividade de revisão em suas 

diferentes perspectivas, conforme as atribuições caracterizadoras dos processos 

editoriais focalizados, porém, com vistas a compreender do que é feita, afinal, uma 

instituição discursiva, formada por comunidades discursivas diversas que, a priori, 

coincidem com as comunidades científicas postas em jogo nas lutas de poder do campo 

científico. 

A seguir, descrevemos a pesquisa de campo realizada neste primeiro período da 

pesquisa. 

 

4.2 PESQUISA DE CAMPO 

No trabalho de campo, distribuímos as tarefas em duas etapas concomitantes, 

aplicação de entrevistas e acompanhamento de notícias sobre editoração científica, 

conforme apresentamos a seguir. 

 

4.2.1 APLICAÇÃO DE ENTREVISTAS 

Para o levantamento de dados acerca dos processos de produção da Geousp e da 

RIEB, fizemos contato via e-mail com os profissionais envolvidos diretamente na 

edição e na gestão das duas revistas e agendamos entrevistas, que foram gravadas em 

áudio com a autorização dos participantes para posterior reunião de dados.  

Optamos pela aplicação de entrevistas dos tipos semiestruturadas, direcionadas 

por um roteiro prévio – no caso das duas primeiras –, e não estruturadas, com 

possibilidade de maior liberdade de fala aos entrevistados – no caso das demais (BELEI 

et al., 2008). Contamos até agora17 com cinco entrevistas, duas de julho de 2014, duas 

de abril de 2015 e uma de junho de 2015, as quais optamos por não transcrever na 

íntegra, já que não se trata da análise dos relatos coletados, mas do levantamento de 

dados pertinentes quanto à produção e à gestão editorial das revistas. Disponibilizamos, 

                                                           
17 Como o levantamento sistemático de dados das entrevistas está em andamento, é possível, se 

necessário, que apliquemos ainda novas entrevistas. 
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junto a este Relatório, os áudios na íntegra via Google Drive de modo restrito por link 

de acesso indicado a seguir, na apresentação das entrevistas. 

Assim, o primeiro contato com as revistas foi estabelecido no período de 

produção do Projeto de Pesquisa, em 2014, quando notamos que as informações 

disponibilizadas, por exemplo, nos sites das revistas não eram suficientes para o estudo 

pretendido. Com a autorização dos editores das revistas concedida por e-mail e 

agendamento prévio, fizemos as duas primeiras entrevistas: 

 Entrevista 1 – RIEB – julho de 2014 (01h26min44s): com Fernanda 

Rodrigues Rossi, Chefe Técnica da Divisão Científica e Assistente 

Editorial, e José Hermes Martins Pereira, Assistente Editorial; 

 Entrevista 2 – Geousp – julho de 2014 (01h28min37s): com Prof. Dr. 

Ricardo Mendes Antas Jr., Editor da revista. 

Como nesse primeiro momento foi necessário apresentar a pesquisa, preparamos 

um roteiro com algumas questões levantadas inicialmente para contextualizá-la e uma 

listagem de casos de interesse que pudessem guiar um breve entendimento do tipo de 

materialidade com que trabalharíamos, o qual foi entregue impresso aos participantes no 

momento das entrevistas (cf. Anexo 7.5). 

Dado o início da pesquisa, em 2015, e com base nas informações coletadas nas 

entrevistas 1 e 2, fizemos novas entrevistas: 

 Entrevista 3 – Geousp – abril de 2015 (01h14min42s): com Helena 

Meidani, Revisora de Textos e Proprietária da Confraria de Textos, 

empresa de assessoria linguística que presta serviços editoriais para a 

revista; 

 Entrevista 4 – RIEB – abril de 2015 (46min52s): com Sushila Vieira 

Claro, nova Assistente Editorial da revista e responsável pela Editoração 

Eletrônica, e Pérola Ramira Ciccone, Chefe de Divisão Científico-

Cultural do IEB e Assistente Editorial da RIEB; 

 Entrevista 5 – SiBi-USP – junho de 2015 (15min18s): com André 

Serradas, Bibliotecário responsável pela Seção de Apoio ao 

Credenciamento de Revistas USP – SACR. 
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Esses novos contatos foram indicados pelos profissionais participantes das duas 

primeiras entrevistas, com exceção da RIEB, que nesse segundo momento teve 

alterações na equipe. 

O levantamento sistemático de dados dessas entrevistas está em andamento. 

Propusemos categorias temáticas nas quais possamos reunir esses dados de modo a 

analisá-los, de início, pelo critério de recorrência, isto é, a partir das temáticas comuns 

discutidas em ambos os periódicos. Algumas das categorias propostas até o momento na 

entrevista 1 são: histórico da revista; projeto gráfico; produtivismo; tarefas editoriais; 

vantagens da versão eletrônica da revista; idiomas de publicação dos artigos; 

pareceristas; etapas de tratamento editorial; procedimentos e limites das intervenções 

textuais; equipe da revista. Como disponibilizamos os áudios das entrevistas na íntegra, 

achamos desnecessário apresentar neste relatório o arquivo com esse levantamento, que 

está bastante extenso. 

Além dos áudios, temos os materiais coletados nessas entrevistas, a saber: 

 formulários limpos de parecer da RIEB e da Geousp (cf. Anexos 7.6 e 

7.7);  

 critérios para a apresentação e publicação de artigos na RIEB (cf. Anexo 

7.8); 

 critérios de padronização dos artigos da RIEB (cf. Anexo 7.9) 

 checklist de tratamento editorial dos artigos da Geousp (cf. Anexo 7.10); 

 fluxograma dos processos de tratamento editorial da RIEB (cf. Anexo 

7.11);  

 instruções para formatação e preparação para publicações do IEB (cf. 

Anexo 7.12); 

 guia de trabalho com os textos da RIEB (cf. Anexo 7.13); 

 novo planejamento da RIEB, de janeiro de 2015 (cf. Anexo 7.14); 

 última versão, de setembro de 2014, do arquivo SciELO Critérios, 

política e procedimentos para a admissão e a permanência de periódicos 

científicos na Coleção SciELO Brasil18; 

                                                           
18 Disponível em: <http://www.scielo.br/avaliacao/20141003NovosCriterios_SciELO_Brasil.pdf>. 

Acesso em: 16 abr. 2016. 

http://www.scielo.br/avaliacao/20141003NovosCriterios_SciELO_Brasil.pdf
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 sistema de avaliação da produção intelectual dos programas de pós-

graduação brasileiros Qualis Capes19.  

Esses materiais também serão mobilizados para análise, nos termos do que 

explicitamos mais adiante, na Seção 4.3. 

 

4.2.2 ACOMPANHAMENTO DE NOTÍCIAS SOBRE EDITORAÇÃO CIENTÍFICA 

Para estarmos a par das questões frequentemente levantadas e discutidas pelos 

profissionais de editoração científica, participamos de eventos na área e coletamos 

materiais on-line referentes a cursos e ofertas de serviços editoriais. Listados na Seção 2 

deste relatório (item iv), os eventos frequentados com esse fim foram: 

 XXII Curso de Editoração Científica da Associação Brasileira de 

Editores Científicos – CEC-ABEC (maio de 2014, São José dos Campos - SP): 

evento de abrangência nacional, o XXII CEC-ABEC propôs a temática 

Construção de uma publicação ética e de qualidade internacional e contou com 

diversas palestras de profissionais da editoração científica, em geral, editores de 

periódicos de diferentes áreas considerados conceituados. Na ocasião, foi 

possível ter contato com um panorama geral das discussões e dos desafios 

frequentes nas publicações científicas, e ainda coletar os materiais apresentados 

pelos palestrantes, disponibilizados na página do evento20. No total foram 12 

palestras, que abordaram os seguintes assuntos: 

                                                           
19 “Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da 

produção intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as 

necessidades específicas do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do 

aplicativo Coleta de Dados. Como resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos 

utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da sua produção.”. Disponível em: 

<http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual>. 

Acesso em: 16 abr. 2016. 
20 Em <http://www.abecbrasil.org.br/includes/eventos/xxii_curso/index.asp>. Acesso em: 16 abr. 2016. 

http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual
http://www.abecbrasil.org.br/includes/eventos/xxii_curso/index.asp
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Figura 6 Captura de tela da capa dos slides O papel do editor chefe na construção de uma 

publicação ética de qualidade internacional. 

 

 

Figura 7 Captura de tela da capa dos slides Composição do comitê editorial. 

 

Figura 8 Captura de tela da capa dos slides Idioma da publicação- razões e consequências. 
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Figura 9 Captura de tela da capa dos slides Sistemas eletrônicos para submissão de manuscritos. 

 

Figura 10 Captura de tela da capa dos slides Como obter revisões construtivas e eficazes. 

 

Figura 11 Captura de tela da capa dos slides Envolvendo revisores Ad Hoc com seu periódico. 
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Figura 12 Captura de tela da capa dos slides Plágio: do conceito aos programas para detecção. 

 

Figura 13 Captura de tela da capa dos slides Preciso mudar minha revista para usar o XML?. 

 

Figura 14 Captura de tela da capa dos slides Critérios SciELO - Como atender?. 
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Figura 15 Captura de tela da capa dos slides Como "ter" Fator de Impacto. 

 

Figura 16 Captura de tela da capa dos slides Publisher: um aliado na publicação científica. 

 

Figura 17 Captura de tela da capa dos slides Divulgação de periódicos por meio das redes sociais. 
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Fizemos o download de todos os slides das apresentações, que também fazem 

parte do arquivo que constituímos no decurso da pesquisa. Como este evento é 

muito importante para a área de editoração científica, embora não tenhamos 

podido participar da edição de 2015, que ocorreu em Goiânia - GO, 

acompanhamos as datas pela página do evento e coletamos os materiais 

disponibilizados21. Dessa vez com a temática Luz sobre os paradigmas da 

publicação científica, o evento propôs palestras e cursos sobre os seguintes 

assuntos: 

 

 

Figura 18 Captura de tela da capa dos slides Os paradigmas da publicação científica. 

 

Figura 19 Captura de tela da capa dos slides A Estrutura de Artigos Científicos de Alto Impacto 

e a Dinâmica Editorial. 

                                                           
21 Em <http://www.abecbrasil.org.br/includes/eventos/xxiii_curso/index.asp>. Acesso em: 16 abr. 2016. 

http://www.abecbrasil.org.br/includes/eventos/xxiii_curso/index.asp
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Figura 20 Captura de tela da capa dos slides Instruções aos editores, autores e pareceristas. 

 

Figura 21 Captura de tela da capa dos slides A importância do idioma na publicação de um 

periódico científico. 

 

Figura 22 Captura de tela da capa dos slides O escopo do periódico científico. 
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Figura 23 Captura de tela da capa dos slides Revisando um artigo científico. 

 

Figura 24 Captura de tela da capa dos slides O processo de revisão de manuscritos. 

 

Figura 25 Captura de tela da capa dos slides Integridade e ética na publicação científica. 
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Figura 26 Captura de tela da capa dos slides Detectando plágio em manuscritos. 

 

Figura 27 Captura de tela da capa dos slides Uso das mídias sociais na divulgação científica: a 

contribuição da ABEC. 

 

Figura 28 Captura de tela da capa dos slides Passo a passo da indexação de periódicos 

científicos. 
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Figura 29 Captura de tela da capa dos slides Como calcular métricas para periódicos 

científicos. 

 

Figura 30 Captura de tela da capa dos slides Retratação na publicação científica. 

 

Esses materiais também constituem o arquivo reunido no decorrer da pesquisa 

até o momento e serão mobilizados de acordo com as proposições feitas na 

Seção 4.3. Em 2016, o evento acontecerá na Unicamp, em Campinas - SP, 

pretendemos participar e acompanhar mais um ano das discussões propostas, 

coletando também os materiais apresentados pelos participantes. 

 Workshop de autores da Springer How to Write for and Get Published in 

Scientific Journals (maio de 2015, UFSCar): o workshop de autores da editora 

científica Springer tratou da perspectiva de editores de periódicos científicos 

sobre questões pertinentes à editoração, como a revisão por pares (peer review), 

o acesso aberto (open access) e o inglês como língua da ciência.  
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Figura 31 Capturas de tela do pôster de divulgação do Workshop de Autores da Springer 2015. 

 

Importante para compreender a posição de uma editora internacional sobre 

assuntos referentes às publicações científicas, especialmente journals e papers, 

coletamos o pôster de divulgação do evento, veiculado on-line via e-mail 

institucional de divulgação de notícias e eventos da UFSCar. 

 II Jornada de Estudos de Divulgação Científica em Linguística – JEDIL (maio 

de 2015, UFSCar): com a temática Divulgar a linguística é preciso, a Jornada 

apresentou a mesa-redonda Divulgação e(m) linguística: possibilidades, a partir 

da qual foi proposto um debate acerca da divulgação científica não só na 

Linguística, como também em diferentes áreas do conhecimento. Pela exposição 

de diversos casos de interesse pelos professores convidados, pudemos nos 

atualizar de algumas das discussões recentes sobre divulgação científica, tema 

que será tratado nesta pesquisa na relação com a comunicação científica.  

 Lançamento do Portal de Periódicos da UFSCar (agosto de 2015, UFSCar): 

voltado a editores científicos, bibliotecários, pesquisadores e outros interessados 

em editoração científica, o evento contou com a participação de profissionais da 

Comissão do Portal de Periódicos da universidade, editores e professores que 

atuam na área, com o propósito de apresentar à comunidade científica o novo 

portal que reúne em plataforma on-line todos os periódicos vinculados à 

UFSCar. Neste caso, interessa-nos o material reunido na página do Portal22, as 

notícias sobre publicações científicas veiculadas por lá e as apresentações feitas 

                                                           
22 Disponível em: <http://www.periodicos.ufscar.br/>. Acesso em: 16 abr. 2016. 

http://www.periodicos.ufscar.br/
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no dia do evento, às quais também conseguimos acesso com organização do 

evento por e-mail: 

 

 

Figura 32 Captura de tela da capa dos slides Os periódicos editados na UFSCar: Breve 

panorama. 

 

 

Figura 33 Captura de tela da capa dos slides Periódicos brasileiros: o atual momento da 

SciELO. 

 

 

Figura 34 Captura de tela da capa dos slides Demonstração do Portal de Periódicos da 

UFSCar. 
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Figura 35 Captura de tela da capa dos slides Internacionalização da produção científica: 

diferença entre áreas e desafios das revistas brasileiras. 

 

 Autoria e plágio na redação científica (novembro de 2015, UFSCar): a 

palestra, ministrada pelo Prof. Dr. Marcelo Krococz, um dos 

participantes frequentes do CEC-ABEC, tratou de questões relativas à 

produção e à publicação de textos científicos, sobretudo artigos. Na 

ocasião, pudemos coletar informações importantes acerca dos 

imaginários sobre escrita científica que circulam na academia, 

especialmente nas áreas entendidas como ciências exatas, informações 

essas que serão muito importantes para a discussão sobre escrita 

científica/acadêmica que proporemos mais adiante na pesquisa. 

Quanto à coleta de materiais on-line referentes a cursos e ofertas de serviços 

editoriais, acompanhamos e-mails institucionais da UFSCar de divulgação de notícias e 

eventos, e-mails encaminhados pela rede acadêmica de pesquisa da qual participamos 

(professores, alunos e demais pesquisadores da universidade), páginas de notícias como 

a da ABEC23, da FAPESP24, da Revista Pesquisa FAPESP25, da Capes26, do CNPq27, do 

Portal de Periódicos da UFSCar28 e da universidade do livro (unil)29, das quais 

assinamos também os boletins semanais de atualização, e ainda o perfil na rede social 

                                                           
23 Disponível em: <http://www.abecbrasil.org.br/novo/>.  
24 Disponível em: <http://www.fapesp.br/secao/noticias>.  
25 Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/>.  
26 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/>.  
27 Disponível em: <http://cnpq.br/>.  
28 Disponível em: <http://www.periodicos.ufscar.br/noticias>.  
29 Disponível em: <http://editoraunesp.com.br/unil>.  

http://www.abecbrasil.org.br/novo/
http://www.fapesp.br/secao/noticias
http://revistapesquisa.fapesp.br/
http://www.capes.gov.br/
http://cnpq.br/
http://www.periodicos.ufscar.br/noticias
http://editoraunesp.com.br/unil
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Facebook de páginas como a do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP – SIBiUSP30, 

da ABEC31, da Agência FAPESP32, da editora Springer33, da Divulga Ciência34 e da 

SciELO Network35. Dos materiais reunidos até o momento na pesquisa, temos: 

 

 

 

                                                           
30 Disponível em: <https://www.facebook.com/sibiusp/?fref=photo>. 
31 Disponível em: <https://www.facebook.com/ABECBRASIL/>. 
32 Disponível em: <https://www.facebook.com/agfapesp/info/?tab=page_info>. 
33 Disponível em: <https://www.facebook.com/SpringerdoBrasil/?ref=feed_chaining>. 
34 Disponível em: <https://www.facebook.com/divulgacienciaoficial/info/?tab=page_info>. 
35 Disponível em: <https://www.facebook.com/SciELONetwork/info/?tab=page_info>. 

https://www.facebook.com/sibiusp/?fref=photo
https://www.facebook.com/ABECBRASIL/
https://www.facebook.com/agfapesp/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/SpringerdoBrasil/?ref=feed_chaining
https://www.facebook.com/divulgacienciaoficial/info/?tab=page_info
https://www.facebook.com/SciELONetwork/info/?tab=page_info
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Figura 36 Capturas de tela da divulgação da UNIL do curso Como estruturar um artigo 

científico de alto nível. 

 

 

Figura 37 Captura de tela do boletim semanal de notícias UFSCar sobre oferta de treinamento 

pela editora Thomson. 
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Figura 38 Capturas de tela de e-mail sobre a oferta de serviço editorial Proof-reading-services 

Formatting Your Article To Meet Journal Guidelines. 
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Figura 39 Captura de tela da página de notícias da FAPESP sobre a seleção de cursos de 

comunicação científica. 

 

Figura 40 Captura de tela de divulgação de artigo científico no Facebook do SIBiUSP. 

 

Esses materiais são alguns exemplos do que circula nesse tipo de página sobre os 

temas comunicação científica e editoração científica, por isso foram coletados para nos 

amparar, por exemplo, nas discussões acerca dos expedientes do mercado editorial 

condicionados pelo meio eletrônico. Seguimos acompanhando as páginas descritas no 

decorrer da pesquisa, de modo a nos atualizarmos das notícias sobre essas áreas de 

interesse. 
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4.3 MATERIAIS COLETADOS: ORGANIZAÇÃO DOS DADOS 

Sob a ótica das proposições teórico-metodológicas de Dominique Maingueneau, 

o mapeamento e a seleção dos dados levam em conta o método descritivo-interpretativo 

definidor da análise do discurso de tradição francesa, para o qual 

 

o problema principal é determinar nas práticas de análise de discurso o 

lugar e o momento da interpretação, em relação aos da descrição: 

dizer que não se trata de duas fases sucessivas, mas de uma 

alternância ou de um batimento, não implica que a descrição e a 

interpretação sejam condenadas a se entremisturar no indiscernível. 

Por outro lado, dizer que toda descrição abre sobre a interpretação não 

é necessariamente supor que ela abre sobre "não importa o quê": a 

descrição de um enunciado ou de uma sequência coloca 

necessariamente em jogo (através da detecção de lugares vazios, de 

elipses, de negações e interrogações, múltiplas formas de discurso 

relatado...) o discurso-outro como espaço virtual de leitura desse 

enunciado ou dessa sequência. Esse discurso-outro, enquanto presença 

virtual na materialidade descritível da sequência, marca, do interior 

dessa materialidade, a insistência do outro como lei do próprio espaço 

social e da memória histórica, logo como o próprio princípio do real 

sócio-histórico. (PÊCHEUX, 2008 [1983], p. 54-55) 
 

De acordo com Possenti (2009, p. 26), “já que a seleção do corpus obedece 

também a razões estratégicas, [...] seria interessante investigar também a hipótese de 

dividir os dados segundo outro critério, sua relevância.”. Nesse sentido, organizamos os 

materiais coletados na pesquisa até o momento em dois tipos de dado: o dado dado e o 

dado dado. 

O dado dado, “‘dado herdado, dado doado’” (POSSENTI, 2009, p. 23, grifos do 

autor), é aquele que será mobilizado para a explanação da problemática da comunicação 

científica, da editoração científica e, ademais, do discurso científico. A partir do que 

listamos no início desta Seção 4, consideramos desse tipo de dado todo material que nos 

traga informações sobre como os processos de produção, gestão e regulamentação de 

periódicos circulam nos ambientes acadêmicos – arquivos dos cursos da ABEC de 2014 

e 2015, dos eventos na área de editoração científica de que participamos e das ofertas de 

serviços editoriais publicizadas on-line. 

O dado dado, por sua vez, “‘dado que é realmente dado, que serve, que resolve, 

que é dado do bom, dado mesmo’” (POSSENTI, 2009, p. 23, grifos do autor), porque, 

entre outras características, ele põe questões sobre a teoria, sobre os limites de algumas 

categorias, sobre as derivas e outras formas de escape do que seria a regularidade 

descritível, é, enfim, o que de fato analisaremos sistematicamente, isto é, a partir do 
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qual mobilizaremos fundamentalmente a noção de ritos genéticos editoriais, que se 

assenta nas noções de condições de produção do discurso científico e instituição 

discursiva, e, assim, de comunidade(s) discursiva(s). Nesse tipo de dado, então, 

alocamos todos os materiais relacionados à Geousp e à RIEB, ou seja, as entrevistas 

com os profissionais das revistas, os formulários limpos de parecer, os manuais de 

tratamento editorial dos artigos da RIEB, a checklist de revisão da Geousp, o 

fluxograma dos processos de tratamento editorial da RIEB, o arquivo SciELO de 

critérios para admissão e permanência de periódicos na Coleção SciELO Brasil (última 

versão, de setembro de 2014) e o sistema de avaliação da produção intelectual dos 

programas de pós-graduação brasileiros Qualis Capes. 

Assim, para a análise dos dados, com base na bibliografia fundamental e 

ampliada indicada neste Relatório, serão consideradas as condições de produção dos 

periódicos estudados, condicionantes da constituição da atividade de revisão em suas 

diferentes perspectivas (a revisão de textos e a revisão por pares), mas, dados os 

desdobramentos da pesquisa já discutidos, agora com foco na compreensão das 

comunidades discursivas em jogo na comunicação científica, entendida como instituição 

discursiva. 

Trata-se, enfim, de investigar os ritos genéticos editorias de dois periódicos 

científicos de diferentes estruturas editoriais e em momento de migração para 

plataforma digital, preconizada pelos organismos de avaliação acadêmica, com a 

hipótese de que no discurso científico há comunidades discursivas diversas, e não uma 

comunidade científica heterogênea porém única, e que elas constituem o funcionamento 

da comunicação científica em embates e silenciamentos que a erigem uma instituição 

discursiva. 

 

  

 

 

 



60 
 

5. CRONOGRAMA 

5.1 CRONOGRAMA INICIAL 

Vejamos, abaixo, o cronograma proposto no Projeto de Pesquisa:  

P l a n o  d e  t r a b a l h o  e  c r o n o g r a m a  d e  s u a  e x e c u ç ã o  

 2015 2016 2017 

atividades mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

Tabela 1 Cronograma Inicial. 

 

1. cumprimento dos créditos em disciplinas exigidos pelo PPGL-UFSCar; 

2. leitura da bibliografia fundamental e das demais referências pertinentes ao projeto que surgirem no decorrer da pesquisa; 

3. participação no Grupo de Pesquisa Comunica – inscrições linguísticas na comunicação (CNPq/UFSCar); 

4. participação em congressos, seminários e encontros para divulgação da pesquisa e discussão de questões referentes à sua problemática; 

5. participação em cursos ministrados pelo especialista André Serradas (SIBiUSP) sobre o domínio e a gestão da plataforma SEER; 

6. realização de pesquisa de campo para coleta de dados; 
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7. organização do corpus; 

8. análise do corpus e interpretação dos dados;  

9. realização de pesquisa complementar por meio da Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior 

– BEPE; 

10. elaboração de dois artigos científicos a serem submetidos a periódicos da área – um em 

coautoria com a orientadora; outro individual; 

11. exame de qualificação; 

12. defesa da dissertação. 

 

5.2 CRONOGRAMA COM AJUSTES E ENCAMINHAMENTOS 

Como é possível observar especialmente na Seção 2 (Atividades realizadas no 

período), seguimos o Cronograma Inicial durante grande parte das atividades 

desenvolvidas até o momento, com exceção das descritas em 5, 9 e 11. 

Quanto à atividade 5 (participação em cursos ministrados pelo especialista 

André Serradas (SIBiUSP) sobre o domínio e a gestão da plataforma SEER), não 

tivemos ainda a oportunidade de participar de cursos propostos pelo profissional, mas 

estabelecemos contato, fizemos uma entrevista com ele (vide Seção 4.2.1) e 

manifestamos interesse em participar da próxima oferta possível.  

Sobre a atividade 9 (realização de pesquisa complementar por meio da Bolsa 

Estágio de Pesquisa no Exterior – BEPE), repensamos os prós e contras da realização do 

estágio no exterior e decidimos que, embora a oportunidade seja valiosa, o curto prazo 

que temos para o curso do mestrado (24 meses) e a impossibilidade de prorrogação 

decorrente da BEPE para a finalização da pesquisa, estabelecida como nova exigência 

do Programa de Pós-Graduação em Linguística (PPGL-UFSCar), inviabilizam a saída 

para o exterior com Projeto Complementar, por isso não o propusemos, acreditando que 

pode ser mais proveitoso no doutorado. 

A atividade 11 (exame de qualificação), por sua vez, foi mantida conforme 

cronograma do PPGL, que estabelece como prazo máximo a data de 27 de agosto de 

2016, já que não saímos do país para a realização de estágio no exterior pelas razões 

acima explicitadas, situação em que consideraríamos pertinente adiantar a qualificação. 

Aproveitando a explanação dos encaminhamentos, gostaríamos de comentar as 

duas contribuições do parecerista da pesquisa quando da submissão do Projeto Inicial, 

uma sobre a inclusão de uma revista da área de Linguística no corpus e outra sobre o 

acesso à literatura especializada na língua original. Devido aos encaminhamentos pós-

pesquisa de campo, pela qual pudemos reunir, como já apresentamos, um farto arquivo, 
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acreditamos que o corpus da pesquisa já esteja bastante extenso e que seja suficiente 

para contemplar as discussões propostas como fundamentais à problemática em estudo, 

por isso optamos por não incluir mais uma revista. Registre-se, porém, que houve duas 

tentativas de aproximação, mas os editores que, num primeiro momento, mostraram-se 

acessíveis, sentiram-se, depois, pouco à vontade com a cessão de informações sobre 

processos que não são explicitados nos produtos pelos quais são responsáveis. 

Consideramos este dado importante em termos discursivos, pois dá a ver um 

funcionamento da comunicação científica. 

Quanto à literatura mobilizada, acatamos a sugestão de leitura na língua original 

para as obras da área de letramento, incluídas na pesquisa durante o curso de disciplina 

na área, já que se trata de produções em inglês muitas vezes sem tradução para o 

português; no caso das obras de análise do discurso, com originais em francês, 

mantivemos a opção pelo acesso às traduções em português, já que contamos com 

trabalhos de tradução de professores pesquisadores da área de qualidade reconhecida 

pela comunidade acadêmica e que são efetivamente os textos lidos e comentados em 

sala de aula e em reuniões de grupo. 

Dados os desdobramentos da pesquisa até o momento, os encaminhamentos 

pensados para a sequência do trabalho e as mudanças justificadas acima, propomos o 

seguinte cronograma para o próximo período de pesquisa: 
  

N o v o  c r o n o g r a m a  d e  t r a b a l h o  

 2016 2017 

atividades mai jun jul ago set out nov dez jan fev 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

Tabela 2 Novo cronograma. 

 

1. leitura da bibliografia fundamental e das demais referências incluídas no andamento da 

pesquisa; 
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2. participação no Grupo de Pesquisa Comunica – inscrições linguísticas na comunicação 

(CNPq/UFSCar); 

3. participação em congressos, seminários e encontros para divulgação da pesquisa e 

discussão de questões referentes à sua problemática; 

4. participação em cursos ministrados pelo especialista André Serradas (SIBiUSP) sobre a 

plataforma SEER; 

5. delimitação final do corpus e do levantamento dos dados das entrevistas; 

6. análise do corpus e interpretação discursiva dos dados;  

7. elaboração da dissertação e preparação para o exame de qualificação; 

8. exame de qualificação; 

9. preparação para a defesa da dissertação e a conclusão da pesquisa; 

10. defesa da dissertação; 

11. elaboração de, no mínimo, mais um artigo científico a ser submetido a periódico da 

área. 
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