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RESUMO  

 

O artigo tematiza a história dos periódicos científicos contextualizando seu uso até os 

dias correntes como meio de disseminação do conhecimento. Passando pela análise dos 

meios de comunicação utilizados pelo homem desde as cartas até a internet. Dessa 

forma, os periódicos científicos poderiam ser compreendidos como fio condutor entre 

os diferentes pesquisadores que se propõem a compreender e explicar os resultados 

obtidos do estudo de seus objetos de pesquisas. Estes se consolidaram como mais do 

que um ponto de intersecção do conhecimento mais também como sistema que conferia 

qualificação as pesquisas publicadas o que, por sua vez, levavam ao aumento da procura 

por tais veículos de divulgação. 

Palavras-chave: Periódicos – Revistas Eletrônicas - Internet 

 

ABSTRACT 

 

Tells the story of scientific journals contextualizing its usage to the current days as a 

means of disseminating knowledge. Passing through the analysis of media used by man 

since the cards to the internet. Thus, scientific journals can be understood as a common 

thread among the different researchers who intend to understand and explain the results 

of the study of their objects of research. These were  consolidated as more than one 

point of intersection of knowledge but also as a system which gave qualifying published 

research which, in turn, led to increased demand for such vehicles for  dissemination. 
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O periódico científico surgiu como veículo cuja finalidade era divulgar os 

avanços das pesquisas científicas
1
, “[...] uma evolução do sistema particular e privado 

de comunicação que era feito por meio de cartas entre os investigadores e das atas ou 

memórias das reuniões científicas”.
2
 Com o tempo essas cartas passaram a criar um 

complexo método de expressão crítica e por volta dos séculos XVI e XVII esse sistema 

de intercambio de correspondências ficou conhecido como Republique des Lettres.
3
 

Essa Republique des Lettres era formada por pensadores, por intelectuais e por 

estudiosos que se comunicavam entre si por meio da circulação de cartas manuscritas 

que eram necessárias para a sua função porque permitia aos intelectuais 

corresponderem-se entre si sobre os resultados de seus achados científicos, vencendo as 

grandes distâncias físicas. 

Algumas das principais finalidades dos periódicos são legitimar disciplinas 

e campos de estudo, veicular a comunicação entre os cientistas, propiciar o 

reconhecimento público pela prioridade da teoria ou da descoberta
4
. Existem muitas 

denominações diferentes para revistas tais como: publicações periódicas, periódicos, 

publicações seriadas e revistas. Podem-se definir os periódicos como publicações feitas:  

 

[...] em partes ou fascículos, numeradas progressiva ou 

cronologicamente, reunidas sob um título comum, editadas em 

intervalos regulares, com a intenção de continuidade infinita, 

formadas por contribuições, na forma de artigos assinados, sob a 
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direção de um editor, com um plano definido que indica a necessidade 
de um planejamento prévio

5
.  

 

Com a criação das sociedades científicas a partir de 1660 na Europa 

surgiram os primeiros periódicos científicos, que tinham como função resumir livros e 

informar a população sobre importantes acontecimentos.
6
 As duas primeiras revistas 

foram lançadas no ano de 1665. A primeira foi o periódico francês Journal des Sçavants 

que começou a ser publicado semanalmente em Paris, a partir de 6 de janeiro de 1665, 

trazendo informações sobre a ciência, experimentos e observações em física, química, 

anatomia e meteorologia além de material de cunho teológico. A segunda foi a 

Philosophical Transactions da Royal Society of London lançada em 6 de março de 

1665. Henry Oldenburg, um dos secretários da sociedade obteve uma cópia do Journal 

des Sçavans e teve a ideia de inventar um periódico semelhante para divulgar as 

observações e pesquisas originais dos membros da sociedade. Os membros da Royal 

Society decidiram criar uma publicação similar, porém mais científica excluindo o 

material de cunho legal e teológico e dar mais ênfase aos experimentos científicos.  

 

O Journal des Sçavants e o Philosophical Transactions contribuíram 

como modelos distintos para a literatura científica: o primeiro 

influenciou o desenvolvimento das revistas dedicadas à ciência geral, 

sem comprometimento com uma área específica, e o segundo se 

tornou modelo das publicações das sociedades científicas, que 
apareceram em grande número na Europa, durante o século XVIII.

7
  

 

Depois da invenção dos tipos móveis por Gutemberg passou a haver uma 

crescente busca pela divulgação de ideias e de expressões na forma impressa atingindo 
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escala de produção industrial. Isso fez com que em 1709 a Inglaterra viesse a 

reconhecer o copyright, para proteger os direitos autorais dos escritores.
8
  

No século XVIII foram publicadas as primeiras revistas científicas 

especializadas, entre elas estava a Observations sur la Physique, sur I’Histoire 

Naturelle et sur les Arts, criada em 1773 por Jean Baptiste François Rozier. Ela se 

destacou principalmente por três pontos: o primeiro, diminuiu de forma considerável o 

tempo de espera para publicação dos textos enviados, que antes levavam de seis a oito 

anos. O segundo ponto foi a abertura para que autores de qualquer nacionalidade 

pudessem publicar trabalhos; e o terceiro, a aceitação do idioma francês como língua 

alternativa para publicação de artigos.
9
 

No Brasil o periodismo surgiu no século XIX por volta de 1808 com a 

chegada da família real portuguesa. Pois somente depois da chegada do príncipe regente 

foi que as instituições educacionais, científicas, políticas e comerciais passaram a 

funcionar com autorização e apoio do governo. A existência de uma imprensa permitiu 

que os resultados das pesquisas desenvolvidas fossem levados a conhecimento geral por 

meio dos jornais diários que alcançavam o público em geral. 

O primeiro jornal brasileiro, embora não fosse impresso no Brasil, foi o 

Correio Braziliense, lançado em 1º de junho de 1808. Hoje, no Brasil, se comemora o 

dia da imprensa justamente nesse dia. Entretanto, foi a Gazeta do Rio de Janeiro, de 10 

de setembro de 1808, o primeiro jornal a ser impresso no Brasil. Divulgava assuntos 

científicos, produção de obras, vendas de livros e textos científicos.
10
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Depois da Gazeta do Rio de Janeiro, surge a Idade d'Ouro do Brasil, 

na Bahia, assim como as revistas: As Variedades ou Ensaios de 

Literatura, o primeiro jornal literário brasileiro, também na Bahia, e O 

Patriota, Jornal Litterario, Politico, Mercantil &c. do Rio de Janeiro, o 

primeiro periódico especialmente dedicado às ciências e às artes no 

país.
11

  

 

O periódico passou a ser utilizado no Brasil como importante mecanismo 

para o progresso do país e da sociedade através da ciência. Procurava destacar o 

sentimento de nacionalismo e da busca pela formação da intelectualidade brasileira pelo 

olhar de autores locais que teriam condições para revelarem de forma realista as 

qualidades e capacidades do seu próprio país. Isso é revelado, por exemplo, por meio 

das páginas do jornal d'O Patriota lançado em 1811: 

 

A predileção pelos textos nacionais foi uma constante nas edições do 

periódico. A maioria dos textos versou sobre questões nacionais, 

sendo a autoria, quase que totalmente, de autores nacionais. Nas 

páginas d'O Patriota, pode–se ver, claramente, a partir das variadas 

vezes em que são usados os termos progresso, luzes, desenvolvimento, 

interesse do Brasil, felicidade pública, o sentimento geral dos 

estudiosos brasileiros em compartilhar o conhecimento das ciências 

com vistas ao progresso e desenvolvimento do país, totalmente 
imbuídos de um sentimento patriótico.

12
  

 

No século XIX houve um aumento significativo na produção das revistas 

científicas em parte pelo aumento do número de pesquisadores o que por consequência 

levou ao aumento das pesquisas e aos avanços técnicos na área de impressão e 

fabricação de papel. Outro fator importante foi a criação de revistas de resumos o que 

permitia o reaproveitamento de artigos. Esse crescimento continuou no século XX, 

quando as revistas passaram a ser publicadas por editores comerciais, pelo Estado e por 

Universidades. 
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Os periódicos foram divididos em 1978 pelos ingleses Machlup e Lesson
13

 

em dois grandes grupos de acordo com o público alvo. Os que se destinavam a um 

grupo geral não especializado de leitores e eram chamados de “magazines”, que 

traduzindo significa revista, ou seja, não tinha por objetivo trazer contribuições 

científicas. Enquanto que o segundo grupo intitulando de “journals” eram publicações 

científicas e podiam ser denominados tanto por "revistas científicas" quanto por 

"periódicos científicos". Hoje, no Brasil, o termo “periódico científico” é mais usado 

pelos bibliotecários que o utilizam como termo técnico. Já os pesquisadores, cientistas, 

professores e estudantes preferem a denominação "revistas científicas".  

 

No século XIX, o termo “jornal” foi substituído por “periódico”. O 

periódico assume a forma que atualmente conhecemos. A ciência 

reconhecida como sendo “difícil”, a base do periódico, se baseia em 

diversos fatores: o projeto de uma ciência experimental; a necessidade 

de se manter o fluxo de descobertas científicas; a necessidade de se 

obter validação; e a necessidade de se fazer descobertas exclusivas. O 

periódico é associado a uma validação identificada por um comitê 

editorial, composto por cientistas de suas respectivas áreas.
14

  

 

 

Uma das coisas que mudaram nos periódicos científicos desde seus 

primórdios até os dias de hoje, segundo Stumpf,
15

 foi a prática de publicar a mesma 

pesquisa em vários periódicos com o intuito de ter uma distribuição mais ampla uma 

vez que os primeiro periódicos possuíam um número de assinaturas reduzidos. Por isso 

o autor publicava o mesmo trabalho em diferentes periódicos para que esse alcançasse 

um número maior de leitores. Desta forma, os periódicos não contavam com a 

exclusividade no lançamento de artigos, sendo que alguns desses podiam até mesmo ser 
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reimpressos ou traduzidos. Hoje os periódicos, em especial os eletrônicos, possuem uma 

capacidade de acesso as suas informações com tanta rapidez e facilidade que a 

publicação de um artigo em uma única revista na internet consegue cobrir grande parte 

do mundo. 

Para Stumpf,
16

 o declínio do livro como meio mais importante e completo 

de divulgação da pesquisa original ocorreu devido a dois fatores principais: a 

necessidade de rapidez na divulgação das descobertas para assegurar o direito autoral, e 

o segundo o custo elevado para editoração e impressão de um livro. A resposta a esses 

problemas foi encontrada pela divisão das pesquisas em partes que seriam lançadas 

periodicamente. Isso agilizou o processo de divulgação das pesquisas e diminuiu os 

gastos envolvidos.  Contudo, isso gerou uma diminuição drástica no volume de material 

divulgado. A solução encontrada foi a união de pequenas contribuições de autores 

diferentes em um só periódico. Mas foi apenas no XIX que as revistas adquiriram suas 

características atuais. De início os artigos eram robustos quanto ao conteúdo. Com o 

tempo, porém, assumiram uma forma curta e resumida.  

A fragmentação de várias áreas das ciências levou a um crescimento 

significativo nas comunicações científicas especializadas. O periódico como veículo do 

conhecimento se tornou um registro oficial público disseminando o conhecimento. 

Como veículo de comunicação se constitui como meio do pesquisador obter 

reconhecimento, ascensão e poder.
17

 É uma ferramenta formada por arquivos breves e 

específicos que resumem o processo de investigação e elimina, ao menos em tese, a 

parcialidade. 

A primeira tentativa do controle de títulos de publicações periódicas no 

Brasil aconteceu em 1956, feita pelo IBBD – Instituto Brasileiro de Bibliografia e 

Estatística, procurando enumerar os Periódicos Brasileiros de Cultura. Foram 

catalogados 1087 títulos na área de cultura. A edição de 1968 incluía 2049 periódicos. 

Em 1987 após uma atualização foi rebatizado de Guia de Publicações Seriadas 
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Brasileiras, ampliando o número de publicações nas áreas científicas e tecnológicas.
18

 

A partir da década de 1960 começaram a ser feitos estudos sobre a avaliação das 

revistas científicas tentando definir regras para garantir a qualidade da informação 

registrada. 

 

Em artigo publicado por Arends em 1968, é relatada uma avaliação 

dos periódicos médicos venezuelanos, baseada em modelo criado pelo 

grupo de trabalho da UNESCO, em 1964, para a seleção de revistas 

técnicas latino-americanas.
19

  

 

 

Esse modelo estabelecia critérios para diferentes áreas dos periódicos desde 

a apresentação do material, duração, regularidade, periodicidade, aceitação de 

colaboradores de outras instituições, nível de especialização, indexação, entre outros 

aspectos.
20

 Em 1982 esse modelo foi modificado para ser utilizado na avaliação dos 

periódicos brasileiros. 

 

O modelo procura refletir aspectos de forma dos periódicos dentro de 

parâmetros mensuráveis. A cada critério corresponde um número de 

variáveis e condições para que o periódico obtenha uma pontuação. O 

número total de pontos que o periódico atinge determina o seu nível 

de desempenho — Muito Bom, Bom, Mediano e Fraco.
21

  

 

A partir de 1960 os computadores passaram a ser utilizados para o 

armazenamento de informações bibliográficas oferecendo assim a vantagem do 

                                                           
18 STUMPF, Ida Regina Chitto. Passado e futuro das revistas científicas. Ciência da Informação, 

Brasília, v.25, n.3, p.10, 1996. Disponível em: <http://www.capim.ibict.br/index.php/ 

ciinf/article/viewArticle/463>. Acesso em 17 nov. 2010. ISSN: 1518-8353. 

19
 KRZYZANOWSKI, Rosaly Favero; FERREIRA, Maria Cecília Gonzaga. Avaliação de periódicos 

científicos e técnicos brasileiros. Ciência da Informação, Brasília, v.27, n.2, p.14, 1998. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s 

cript=sci_arttext&tlng=es> Acesso em: 03 nov. 2010. ISSN 0100-1965. 

 
20

 KRZYZANOWSKI, Rosaly Favero; FERREIRA, Maria Cecília Gonzaga. Avaliação de periódicos 

científicos e técnicos brasileiros. Ciência da Informação, Brasília, v.27, n.2, p.16, 1998. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s 

cript=sci_arttext&tlng=es> Acesso em: 03 nov. 2010. ISSN 0100-1965. 

 
21

 KRZYZANOWSKI, Rosaly Favero; FERREIRA, Maria Cecília Gonzaga. Avaliação de periódicos 

científicos e técnicos brasileiros. Ciência da Informação, Brasília, v.27, n.2, p.17 1998. Disponível em: 

< http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s 

cript=sci_arttext&tlng=es> Acesso em: 03 nov. 2010. ISSN 0100-1965. 

 

http://www.capim.ibict.br/index.php/%20ciinf/article/viewArticle/463
http://www.capim.ibict.br/index.php/%20ciinf/article/viewArticle/463
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s%20cript=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s%20cript=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s%20cript=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s%20cript=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s%20cript=sci_arttext&tlng=es
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-19651998000200009&s%20cript=sci_arttext&tlng=es


 

armazenamento de um grande volume de informações e organização dos mesmos de 

forma mais prática, além da maior facilidade na hora de procurar um arquivo.
22

 Nos 

anos 70 o uso do computador e os avanços da editoração eletrônica melhoraram a 

velocidade e a qualidade na editoração de revistas. “[...] as descobertas em 

microeletrônica, em especial o "grande aumento da potência dos computadores", que 

tornaram possível a maioria das transformações até então imaginadas”.
23

  

A partir da década de 1980, foi aplicada ao desenvolvimento tecnológico 

digital, à integração de texto, de números, de imagens, de sons a diversos elementos na 

mídia.
24

 Também na década de 80 o projeto BLEND
25

 procurava automatizar todas as 

etapas do processo de edição das revistas e a substituição total da publicação impressa 

pela armazenagem digital dos artigos. Contudo, foram encontradas dificuldades que 

inviabilizaram estes intentos tais como a falta de compatibilização dos equipamentos e 

dos programas e os autos custos envolvidos. No final dessa mesma década começaram a 

serem disponibilizados na internet textos indexados por bases de dados bibliográficos. 

Observa-se que os periódicos passaram por diversas modificações tanto no 

que se refere ao seu formato como pela capacidade de chegar a um número cada vez 

maior de leitores. Vê-se também a preocupação com a normatização e a qualidade do 

conteúdo em conjunto com a necessidade cada vez maior de agilidade no processo 

produtivo e de divulgação, o que levou a criação de um novo formato de periódico: o 

eletrônico. 

 

UMA NOVA FASE DOS PERIÓDICOS: A CRIAÇÃO DAS REVISTAS 

ELETRÔNICAS 
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O sistema de avaliação da pós-graduação foi implantando no Brasil pela 

CAPES no ano de 1976 com o propósito de desenvolver a pesquisa científica e 

tecnológica no Brasil. A cargo da CAPES também ficou a responsabilidade de 

estabelecer padrões de qualidade para os cursos de pós-graduação brasileiros. Estava 

entre suas obrigações contribuir para a formação de recursos humanos de nível superior 

para que estes pudessem gerar um eficiente banco de dados com produções científicas 

de alta qualidade. Esses trabalhos científicos foram traduzidos em forma de artigos, 

resenhas, dossiês, dissertações, teses, entre outros, sendo lançados nas respectivas 

revistas dos cursos de pós-graduação. As metas estabelecidas para a CAPES eram em 

síntese: 

 estabelecer o padrão de qualidade exigido dos cursos de 

mestrado e de doutorado e identificar os cursos que atendem a tal 
padrão; 

 fundamentar, nos termos da legislação em vigor, os pareceres 

do Conselho Nacional de Educação sobre autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de 

mestrado e doutorado brasileiros - exigência legal para que estes 

possam expedir diplomas com validade nacional reconhecida pelo 
Ministério da Educação, MEC;  

 impulsionar a evolução de todo o Sistema Nacional de Pós-

graduação, SNPG, e de cada programa em particular, antepondo-lhes 

metas e desafios que expressam os avanços da ciência e tecnologia na 
atualidade e o aumento da competência nacional nesse campo;  

 contribuir para o aprimoramento de cada programa de pós-

graduação, assegurando-lhe o parecer criterioso de uma comissão de 

consultores sobre os pontos fracos e fortes de seu projeto e de seu 

desempenho e uma referência sobre o estágio de desenvolvimento em 
que se encontra;  

 contribuir para o aumento da eficiência dos programas no 

atendimento das necessidades nacionais e regionais de formação de 

recursos humanos de alto nível;  

 dotar o país de um eficiente banco de dados sobre a situação e 
evolução da pós-graduação;  

 oferecer subsídios para a definição da política de 

desenvolvimento da pós-graduação e para a fundamentação de 

decisões sobre as ações de fomento dos órgãos governamentais na 
pesquisa e pós-graduação

26
.  

 

Também na década de 1980 no governo do Gal. João Baptista Figueiredo 

que foi o último presidente militar e governou de março de 1979 até março de 1985, foi 

desenvolvido em 1980 o Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
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elaborado pelo governo brasileiro, determinou o CNPq e FINEP como órgãos de 

fomento à pesquisa. Nesse período o sistema de ciência e tecnologia enfrentava grande 

instabilidade e por recomendação do Ministro Chefe da Secretaria de Planejamento 

Antônio Delfim Neto, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque assumiu a presidência do 

CNPq em fevereiro de 1980.
27

 Este por fim apresentou o III PBDCT
28

 que tinha como 

uma de suas prioridades resolver o problema da carência de recursos humanos 

qualificados na produção, no uso e na difusão do conhecimento científico e tecnológico. 

Dever-se-ia desenvolver programas de apoio à publicação de revistas científicas 

nacionais. Estes dois órgãos se uniram e fundaram o Programa de Apoio as Revistas 

Científicas.
29

  

 

O III PBDCT serviu para unir as ações das agências e diversos órgãos 

do governo que operavam na área de coordenação, fomento e 

execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento e outras áreas 

afins, não esquecendo da harmonização das diversas políticas de 

desenvolvimento econômico e social que pudesse interferir em seus 

objetivos.
30

 
 

 

Os critérios para essa análise dos periódicos foram estabelecidos de acordo 

com a aplicabilidade, características peculiares dos periódicos nacionais e quanto às 

funções básicas das publicações periódicas, ou seja, arquivar o conhecimento e 
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dissemina-lo.
31

 Em 1991 foi desenvolvido um novo projeto de avaliação dos periódicos 

científicos brasileiros que visava reestruturar as revistas científicas no Brasil definindo 

regras para o programa de apoio financeiro das revistas científicas da FAPESP.  

 

A metodologia [...] teve como princípio a avaliação de mérito das 

revistas pelos seus pares, através de parâmetros predefinidos pelos 

autores, e a sua classificação em três níveis de relevância: prioritária, 

importante e de importância relativa.
32

 

 

No ano de 1995 o BIREME (Centro Latino-Americano e do Caribe de 

Informação em Ciências da Saúde), realizou a pedido da OPAS
33

 (Organização Pan-

Americana da Saúde), um estudo dos periódicos latino-americanos indexados no 

Medline
34

 (Medlars Online) e na Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 

Ciências da Saúde)
35

.” Esse estudo visava estabelecer um modelo de avaliação para as 

revistas que desejassem ser indexadas na LILACS
36

 e para reavaliação dos títulos já 

indexados nesta. 

A partir da década de 1990 surgiram novas revistas com versões disponíveis 

apenas na internet. Mas não eram apenas as novas revistas que apresentariam versões 

on-line, com o tempo as revistas que possuíam formatos exclusivamente impressos 

passaram a criar versões on-line também como é o caso da Revista Brasileira de 

História – ANPUH com versão on-line lançada em 1997 e da Revista de História - 
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(USP) em 1998. As revistas científicas funcionariam como termômetro e bússola que 

indicariam para que lado as pesquisas deveriam avançar e adequariam a qualidade do 

que é apresentado. As que possuem formato eletrônico por funcionarem de forma 

informatizada fazem com que a circulação da informação flua mais rapidamente, além 

de facilitar o acesso à informação e a possibilidade de se fazerem pesquisas 

multidisciplinares. 

  

“[...] recebimento e registro dos artigos, pré-avaliação pelo editor ou 

comissão editorial, avaliação pelos consultores, reformulações e 

formatação segundo os padrões da revista, revisão linguística, 

impressão e distribuição [...] podem ser realizadas com grande rapidez 

e baixo custo, especialmente nas fases de impressão e distribuição”.
37 

 

Os periódicos científicos são dirigidos a um público altamente especializado 

em suas determinadas áreas do conhecimento o que exige uma análise rigorosa do 

material que será publicado. Por isso é importante contar com editores especialistas na 

área específica de conhecimento e que estes tenham o domínio do processo de produção 

editorial, está vinculado a uma editora pode facilitar bastante o processo. Para que um 

periódico se estabeleça e se consolide é necessária a presença de uma comunidade 

especializada e do fomento à pesquisa da área em questão. A isso se somam variáveis 

tais como estágio de desenvolvimento da área científica, engajamento da comunidade na 

atividade de investigação por meio da produção de material científico, a existência de 

grupos que desempenhem as funções editoriais típicas dos periódicos: edição, avaliação, 

publicação, assim como uma comunidade de usuários, ou seja, um público alvo. Ele 

funciona como um filtro do conhecimento que seleciona e reproduz informações. 

Cumpre o papel de mecanismo que viabiliza a divulgação de resultados entre 

pesquisadores de um mesmo segmento, ou seja, é o veículo formal da comunicação 

científica.  

 

Ao espelhar pelo menos parte da produção mais representativa dos 

campos de estudo, as revistas são utilizadas como indicadores para 

avaliação de cursos de pós-graduação, concessão de bolsas, 
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progressão funcional, entre outros. Atuam como índices nos sistemas 

de julgamento que configuram as estruturas institucionais de pesquisa 

e, consequentemente, dos mecanismos decisórios de poder e 

distribuição de verbas destinadas a ela.
38 

 

Cada vez mais aparecem iniciativas a favor do acesso livre ao conhecimento 

científico e as revistas acadêmicas em formato digital (em especial as de história) são 

um bom exemplo disso, pois boa parte destas disponibilizam seus números para 

download. Para exemplificar podem-se levar em consideração as revistas eletrônicas de 

Qualis A dos cursos de pós-graduação em História, que somam um total de 06 revistas 

que são respectivamente: Revista Tempo - (UFF) com 11 números para download; 

Revista Topoi - (UFRJ) com 20 números para download; Revista Varia História - 

(UFMG) com 09 números para download; Revista Estudos Ibero-Americanos - 

(PUCRS) com 12 números lançados (não disponíveis para download); Revista Projeto 

História - (PUC-SP) com 37 números para download; Revista de História - (USP) com 

23 números para download. É claro que boa parte das revistas ainda não está 

disponibilizando todo seu conteúdo no formato digital, mas já é bastante clara a 

tendência desse número aumentar. 

Existem expectativas quanto a como vai ocorrer a transição dos suportes 

impressos para o eletrônico ou se os dois formatos vão continuar a coexistir 

harmoniosamente. Muitas revistas possuem os dois formatos,
39

 o que se transformou em 

quase uma exigência para subsistir na presente era digital. Boa parte desse acervo on-

line pode ser acessada gratuitamente. Alguns projetos como o Scielo
40

 são um bom 

exemplo disso. O Scielo trabalha com uma base de dados que faz com que a informação 

seja guardada e recuperada com facilidade estabelecendo links com outras bases de 

dados com a finalidade de dar um maior suporte quantitativo e qualitativo.  
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No Brasil, o projeto Scielo (Scientific Eletronic Library Online) é um 

exemplo de agregador não-comercial que viabiliza a consulta a 

periódicos brasileiros e estrangeiros de várias áreas, selecionados a 

partir de critérios internacionais de qualidade científica. Apresenta 

sistema de metadados, links com outras fontes de informação, 

estatísticas de uso e citações
41

. 

 

 

Um dos projetos desenvolvidos pela British Columbia University foi o 

OJS
42

 programa criado para aperfeiçoar os procedimentos editoriais das revistas. O 

IBICT
43

 adaptou e traduziu esse programa originando o SEER
44

. “[...] é um software 

desenvolvido para a construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica. Esta 

ferramenta contempla ações essenciais à automação das atividades de editoração de 

periódicos científicos”.
45

 Esse sistema torna os procedimentos mais ágeis e 

transparentes desde a submissão, avaliação até a publicação. 

 

A equipe do Portal de Periódicos da CAPES verificou uma grande 

diversidade de apresentação das páginas dos periódicos nacionais 

eletrônicos Qualis A ou B. Para qualificar este conjunto, recomenda 

aos editores uma padronização das informações básicas de acesso, 

seguindo práticas e normas internacionais, tendo como referências 

nacionais a Scielo e o SEER
46

. 

 

A consolidação dos meios digitais como mecanismos utilizados para 

publicação e edição dos periódicos obedece a regras impostas pelas próprias 
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características da internet, entretanto existem certos critérios que vão além da 

interatividade e da navegabilidade que são herança das versões impressas, como:  

 

[...] apresentar política editorial, possuir conselho editorial, uma 

rigorosa revisão de qualidade (peer review), dedicar-se a uma área 

específica, manter edições regulares, ter ISSN, apresentar instruções 

aos autores, não ter caráter departamental, institucional ou regional, 

para citar alguns.
47

  

 

 No ano de 1967, na 16ª Conferência-Geral da UNESCO e da Assembleia 

Geral do ICSU
48

 foi discutida a ideia de criar um sistema de numeração padronizada 

para identificar os periódicos e facilitar o controle destes. Nessa ocasião foi apresentado 

pela UNESCO o programa Unisist, que tinha como meta a criação de um sistema 

mundial de informação científica por meio de um registro padronizado das publicações 

periódicas. No ano de 1972 o governo francês, depois de fechar um acordo com a 

UNESCO, criou um sistema internacional de registro de publicações seriadas – o 

ISDS
49

. Sediado em Paris, ficou responsável pelo registro de todos os periódicos do 

mundo, independente de seu formato físico e do tema. Já na década de 1990
50

, o ISDS 

mudou de nome para ISSN Network.
51

 

A qualidade e a credibilidade são características indispensáveis para uma 

publicação periódica se destacar. Rapidez na localização da informação é 

imprescindível, para isso existem mecanismos de buscas e indexadores. 

  

Para facilitar esse processo, associaram-se metadados aos 

documentos, que são dados que descrevem informações sobre cada 
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objeto. Estes têm a função de facilitar a recuperação de informações 

eletrônicas, fornecendo meios de identificação e organização, 

tornando possível a associação de fontes diferenciadas e 

heterogêneas.
52

  

 

Algumas universidades também criaram programas para dar apoio a suas 

publicações periódicas em certos casos usaram seus próprios recursos para viabilizar a 

publicação destes. As universidades criaram então critérios para as revistas seguirem. 

“De acordo com levantamento realizado em 1993 em doze universidades, oito possuíam 

uma política explícita orientada para a produção de suas revistas, sendo elas: USP, 

UFPR, UFSC, UFRGS, FURG, PUC/CAMP, PUC/RS, UNISINOS.”
53

  

Hoje ao se fazer uma pesquisa na internet não existe uma noção muito clara 

da direção que esta irá tomar, um único tema pode suscitar quase que infinitas 

referências, pois [...] não é mais o indivíduo que persegue a informação, mas as 

informações que soterram o indivíduo quando ele ousa acionar uma ferramenta de busca 

na internet.
54

 

Como pode ser percebido ao longo do texto os periódicos científicos além de 

serem considerados como meios de transmissão do conhecimento servem também para 

ajudar na classificação dos programas de pós-graduação em História, ou seja, as revistas 

são como um “espelho” que reflete os resultados das pesquisas dos próprios programas 

de pós-graduação. 
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http://www.conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=70500002&descricaoArea=CI%CANCIAS+HUMANAS+&descricaoAreaConhecimento=HIST%D3RIA&descricaoAreaAvaliacao=HIST%D3RIA/
http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN/ISSN%20e%20Publica%E7%F5es%20Eletr%F4nicas
http://www.ibict.br/secao.php?cat=ISSN/ISSN%20e%20Publica%E7%F5es%20Eletr%F4nicas
http://www.revhistoria.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=15
http://www.revhistoria.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=15
http://www.anpuh.org/revistabrasileira/public
http://www.usp.br/revistadehistoria/
http://www.pucsp.br/projetohistoria/
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-7704&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-7704&lng=pt&nrm=iso
http://www.revistatopoi.org/index.htm
http://www.revistaseletronicas.pucrs.br/iberoamericana/ojs/index.php/iberoamericana
http://www.revistaseletronicas.pucrs.br/iberoamericana/ojs/index.php/iberoamericana
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-8775&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&lng=pt&pid=0104-8775&nrm=iso
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