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A COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA E O PERIÓDICO 
ELETRÔNICO



Por que comunicar?

A disseminação e a socialização da 
informação permitem a 
renovação, bem como a geração
de novos saberes, o estímulo de 
novas pesquisas, e assim, fazer 
com que transformações na 
realidade ocorram.

Fonte: Google Imagens 



A revolução da informação e comunicação

Escrita

Imprensa

Internet

Fonte: Google Imagens 

Oral

“ *...+ De um lado, cada leitor, cada espectador, cada 
ouvinte produz uma apropriação inventiva da obra ou do 
texto que recebe [...] De outro lado [...] o texto é posto 

diante do olhar, da leitura ou da audição, ou das 
competências, convenções, códigos próprios à comunidade 
à qual pertence cada expectador ou cada leitor singular[...] 

(CHARTIER, 1999, p.19)



•Nos periódicos as pesquisas são formalizadas e se tornam conhecimento de 
todos.

•O periódico consolidou-se como um canal ágil, rápido e sobretudo como 
ente disseminador de novos saberes, transformando-se fundamental para o 
reconhecimento dos cientistas.

•É considerado como o “arquivo oficial” da comunidade científica, uma vez 
que depende de avaliação e crítica prévias, por parte de editores e bancas de 
especialistas, conferindo-se por sua referência como uma base sólida para a 
ciência.

“A informação científica é um insumo crucial para o 
desenvolvimento cientifico e tecnológico de um país” 
(KURAMOTO, 2012)

Fonte: Google Imagens 





Fonte: Google imagens, 2019.

Claro que a imprensa contribui com a divulgação do conhecimento por 
meio de textos impressos “*...+. Nessa época, evidentemente, nem todos 
os livros difundiam resultados de pesquisa, mas não havia dúvida quanto á 
sua importância para a difusão dos resultados de pesquisa. *...+.” 
(HURAMOTO, 2012, p. 146).



Periódico científico como canal de comunicação  nasceu da 
necessidade de comunicação entre pessoas interessadas 
em novas realizações de forma rápida e sistemática.

No princípio, tal comunicação era 
feita através da troca de 
correspondências particulares e, 
ocasionalmente, de publicação de 
livros;



Foi no ano de 1665, com as publicações do Journal des Sçavants, 

em Paris, e do Philosophical Transactions of the Royal Society of 

London (Phil. Trans.), na Inglaterra, que se constitui a base dos 
periódicos científicos.
O primeiro “tem boas razões para ser chamado a primeira revista 
no sentido moderno”. (Meadows 1999, p. 6), pois se dedicava as 
ciências e as artes e o segundo, em um formato mais dinâmico 
publicava comunicações originais.



Canal de “*...+ comunicação científica formal  dos resultados de 

pesquisa original, para a  comunidade científica e demais  

interessados.” (MUELLER, 2012, p. 71)

“*...+ Essas publicações foram pioneiras e eram impressas 

periodicamente, consolidando as comunidades de intelectuais e 

estabelecendo as primeiras redes de intercâmbio dos avanços 

científicos”.  (HURAMOTO, 2012, p. 147).

Muitos séculos se passaram e o periódico científico passa a ser 

considerado um dos meios de maior credibilidade na construção 

científica. Isso se dá devido ao formato de avaliação e certificação do 

valor científico do trabalho apresentado pelos pares ou peer review

. 

Fonte: Google imagens, 2019.



No cenário atual, a centralidade das 
Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC), sobretudo da internet, 
em diversas atividades humanas (social, 
econômica, política, educacional e outras), 
trouxe impacto ao processo de produção 
e divulgação da informação, que ganhou 
força, e tornou-se condição básica de 
desenvolvimento, como o capital e o 
trabalho.

Segundo Mueller (1994), as TIC 
modificaram a forma como a 
comunicação científica ocorre e, a 
partir dos anos 1990, passaram a 
interferir diretamente no modo de 
produção, divulgação e acesso aos 
periódicos científicos, ampliando o 
quantitativo e a diversificação de títulos 
disponibilizados em meio eletrônico.



• As tecnologias sempre estiveram presentes na sociedade, cada uma à sua 
maneira, tendo em vista que a tecnologia atual é oriunda de tecnologias já 
existentes (KENSKI, 2012);
• A competência digital é a capacidade de utilizar tecnologias digitais na 
resolução de problemas do cotidiano. O estudante que não souber manusear 
minimamente as TIC estará, cada vez mais, afastado do campo de trabalho que a 
sociedade da informação impõe.
• Na sociedade contemporânea, as formas de comunicação, aprendizagem e 
demais relações sociais são potencializadas pelas conexões entre o físico e o 
virtual, gerando novas formas de aprendizagem. 
•A informação científica expressa em canais formais e  também informais tem 
sido afetada pelas TIC. Nos Canais formais, exerce influência, principalmente no 
Periódico Científico



Segundo Marinho (2010), as TIC correspondem as seguintes 

ferramentas:



• Nos anos de 1990 surgem os periódicos eletrônicos com a 
promessa de acelerar a divulgação das informações científicas. 
Considerado como “*...+ uma revista criada para o meio 
eletrônico, e disponível somente nesse meio.”  (Lancaster 1995, 
p. 520, tradução nossa), sem deixar de considerar a revisão que 
garante a qualidade dos artigos publicados. Os periódicos 
eletrônicos se caracterizam por disponibilizarem, através do 
acesso on-line textos independentemente de ele ter ou não 
uma versão impressa ou de outro tipo (OLIVEIRA, 2013,).
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“*...+ uma revista criada para o meio eletrônico *...+”  (LANCASTER, 1995, p. 520). 
Pode ter ou não uma versão  impressa ou em outro tipo de suporte.

Maior rapidez na publicação dos resultados de pesquisa,  por meio de submissão 

eletrônica de artigos;  comunicações entre redes de autores (OLIVEIRA, 2013).

Uso de procedimentos de controle de qualidade dos  trabalhos publicados; 

disponibilização de texto completo  através do acesso online; publicação de pesquisas  

originais e inovadoras (OLIVEIRA, 2013; RODRIGUES, 2011)

Definição

Vantagens

Características  

mais Marcantes
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• Post Modern Culture, 1990, primeiro em formato de correio eletrônico, 
depois em disquete; e em janeiro de 1994 aparece a versão em 
hipermídia na internet.  (REIS; CATELÃO, 2017, p. 551)
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o meio eletrônico, por excelência, o mais utilizado na atualidade para os 
periódicos científicos, que, originalmente, eram impressos. Há que 
considerar ainda aqueles que iniciaram sua publicação em formato 

eletrônico e não têm equivalente no formato impresso, além de formas 
de divulgação como os arquivos de fonte aberta (open source). Esses 

dispositivos aumentam significativamente as oportunidades de acesso 
aos interessados que, dessa forma, sentem a necessidade de buscar na 
literatura o seu surgimento e sua estruturação (REIS; CATELÃO, 2017, p. 

551)



AVALIAÇÃO DOS PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

Década de 1960
(FATORES)

- Aumento no número 
de editoras comerciais;
- Diversas formas de 
publicação;
- Universidades e 
Estado editorando e 
publicando periódicos;

O Institute for Scientific Informatin (ISI) 
criado por Eugene Garfield  que “[...] teve 
a ideia de analisar as citações 
bibliográficas presentes nos artigos das 
revistas convenientemente escolhidas e 
definir uma base de refeências o SCI 
(Science Citation Índece), referencia 
mundial que define as métricas para 
classificação das revistas segundo o seu 
fator de impacto (KURAMOTO, 2012, p. 
148)



CRITÉRIOS PARA 
AVALIAÇÃO DOS 

PERIÓDICOS 
CIENTÍFICOS 

variam de acordo com o órgão que avalia

Em geral, os critérios de qualidade que são levados em
consideração na avaliação de periódicos referem-se às
características básicas, à apresentação formal, tipologia de
conteúdo e autoria, aspectos de gestão e política editorial.
(FERREIRA, 2005).



PERIÓDICO ELETRÔNICO

A parte fundamental em um periódico científico eletrônico, mais do que 
sua estrutura, é a qualidade da sua editoração e a de seus artigos. Ao 
criar uma revista podemos pesquisar critérios utilizados por indexadores 
que indicam as características intrínsecas e extrínsecas para avaliação de 
um periódico, que são: 
-Qualidade de conteúdo (percentual de artigos originais e 
qualidade dos artigos para a sua área); 
-Apresentação gráfica (distribuição física de seus elementos  
imagens/título); 
-Normalização (seguir com rigor as normas adotadas pela revista) 

(KRZYZANOWSKI; FERREIRA; MEDEIROS, 2005, p.58-59).)



O software Open Journal Systems – OJS, projeto da 
University British Columbia e da Simon Fraser 

University Library, foi criado com o objetivo específico 
de atender à demanda de construção e administração 
de uma revista eletrônica; e dentro do Movimento de 

Acesso Livre à Informação Científica, da filosofia de 
Open Access, há uma busca por disseminar a 

informação científica sem barreiras 
(ARELLANO;SANTOS;FONSECA, 2005). 
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