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Resumo
A hegemonia da indústria das publicações científicas em língua inglesa, além de tendenciosa, é
excludente, pois deixa de fora algo por volta de 4 bilhões de potenciais leitores e autores que não
sabem inglês. Suas condutas éticas são amplamente questionáveis e são uma espécie de
escravidão em tempos de pós modernidade. De fato, a globalização socializou em escala mundial,
a mão de obra barata de países pobres; mas não socializou os lucros obtidos a partir dela. Isto é
uma prática que os chamados países civilizados, devem prestar atenção, pois caso, contrário, um
dia esta massa de 4 bilhões há de fazer suas reivindicações. Se serão legítimas? A história dará a
resposta. O objetivo deste artigo é propor uma forma de avaliar revistas científicas, usando
métricas de inclusão também, fazendo um claro esforço de diminuir o fosso entre as publicações
de países ricos e pobres. A Revisão Randômica Total de Revista Científica (FRRJ) aqui proposta
considera vários aspectos que na maioria das vezes são desconsiderados e tem se mostrado
bastante eficiente para avaliar quem nos avalia e cobra caro por isso.
Palavras-chave: revistas científicas; mercado editorial; hegemonia editorial
Abstract
The hegemony of the scientific publications industry in English, in addition to being biased, is
exclusive, since it leaves out something close to 4 billion potential readers and authors who do not
know English. Their ethical conduct is largely questionable and is a kind of slavery in times of
postmodernity. In fact, globalization has socialized on a world scale, cheap labor from poor
countries; but it did not socialize the profits obtained from it. This is a practice that the so-called
civilized countries must pay attention to, otherwise, one day this mass of 4 billion will make its
claims. Will they be legitimate? History will provide the answer. The purpose of this article is to
propose a way to evaluate scientific journals, using metrics for inclusion as well, making a clear
effort to narrow the gap between publications from rich and poor countries. The Full Randomic
Review Journal (FRRJ) proposed here considers several aspects that most of the time are
disregarded and has been shown to be quite efficient to evaluate those who evaluate us and
charge dearly for it.
Keywords: scientific journals; publishing market; editorial hegemony.
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Introdução
O próspero e não raro, inútil, mercado editoria científico mundial, majoritariamente tem
sido controlado por umas seis grandes empresas, todas elas, localizadas, em países ricos, portanto,
América do Norte e Europa, basicamente.
A inquietação motivadora deste artigo foi o amplo descaso que cientistas que publicam em
suas línguas nativas (que não seja o inglês) e também publicam, ou pelo menos, tentam, em
revistas em língua inglesa. O estranhamento decorre do fato de que a priori, a ciência deve estar a
serviço do povo que mantém estes pesquisadores. Ao publicar a serviço do rei, quero dizer, em
revistas que não estejam em sua língua nativa, são excluídos, de uma vez só milhões de potenciais
leitores que não dominam o inglês como segunda língua. Sim, já existem tradutores on line, que
se hoje são sofríveis, ao longo dos anos, tendem a melhorar, especialmente aqueles que, com a
inteligência artificial, buscam compreender a semântica da língua a ser traduzida e assim propor
uma tradução que seja mais realística. É provável que estes tradutores sejam bem mais eficientes
daqui 10 ou 20 anos, mas, que fique claro, esquecer a sua língua pátria, é algo parecido com uma
auto-deportação; um dar-as-costas às suas origens, seus costumes, suas falas nas entrelinhas que
toda língua tem.
No caso do Brasil, fato que é que nem português stricto sensu é aqui falado e escrito,
falamos e escrevermos em um português-brasileiro, uma complexa amálgama de centenas de
dialetos indígenas nativos e as línguas europeias aqui introduzidas pós 1500. Por exemplo, a língua
tupi-guarani, é também língua oficial do Paraguay, além do espanhol, sendo falada por seis milhões
de habitantes. E se, por um salutar exercício intelectual, um brilhante pesquisador paraguaio
publicasse os resultados de sua pesquisa que mostrasse como um princípio ativo de uma planta
nativa possui elevado poder anti-carcinogênico, em tupi-guarani? É evidente que este exemplo, se
desdobra para milhões de pesquisadores que publicam em outras línguas que não o inglês; quem
no mundo lê os artigos publicados em alemão, além dos nativos em alemão e uma minoria não
nativa que domine esta língua? Praticamente ninguém.
Outro exemplo, o francês, que já foi a língua culta (expressão horrorosa e preconceituosa)
da ciência e da filosofia, hoje falado por volta de 70 milhões de nativos e alguns milhões de não
nativos, a maioria pertencentes à geração, dita culta dos anos 50 e 60 do século passado. Com o
português-brasileiro, o cenário é mais cruel, pois temos algo próximo a 210 milhões de nativos na
mesma e apenas, no máximo, 5 milhões de não nativos fluentes na mesma. Neste cenário,
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ficamos, numa situação conflituosa, ou publicamos para nós mesmos, ou publicamos em inglês, e
assim excluímos a maior parte de nossa sociedade, inclusive acadêmica, que não é fluente em
inglês. Parecer, que enquanto os algoritmos da inteligência artificial não chegam, a saída mais
sensata seja publicar em ambas as línguas, a nativa e o inglês. Mas, esta estratégia, caro
pesquisador, tem seu preço e sua punição, afinal, a escravidão não acabou. Vejamos: seu preço é
monetário também e pior, pagamos duplamente. São comuns as chamadas “vaquinhas” nas
universidades públicas e privadas brasileiras, para pagar um tradutor, ou pagar para uma revista
bem qualificada pela métrica das grandes empresas americanas e europeias que como já disse,
controlam o mercado editorial científico mundial. Mercado este que deve movimentar muitos
milhões de dólares por ano. Infelizmente não temos está métrica de uma fonte confiável, pois
afinal, é de interesse destas empresas a garantia da perpetuação de seu negócio, e portanto, elas
não divulgam dados confiáveis de quanto ganham por ano. Mas estima-se algo na casa de alguns
bilhões de dólares por ano. E o pagamento duplicado: as universidades pagam elevadas anuidades
para que seus alunos e professores tenham acesso a estes artigos, se não for aluno ou professor de
Instituição de Ensino Superior (IES) o pagamento chega ao absurdo de até 40 euros ou dólares por
artigo. Sim, isto parece ser agiotagem intelectual, e pior, tal situação induz alunos e professores a
entrarem em sites que “pirateiam” tais artigos.
Mas é hora de retomarmos o título deste artigo, Revisão Sistemática Total de Revista e seus
alvos epistemológicos, onde a partir de agora, serão explicados, quais são estes alvos
epistemológicos, subjacentes, a toda produção intelectual, de uma música a um artigo científico.
Como já destacou Popper, Lakatos, Kuhn e Feyerabend, a produção científica é uma
atividade também política e ideológica; só um pesquisador muito alienado, não tem consciência
disso. A ciência que todo pesquisador faz, afinal, é fruto de sua história, de suas oportunidades,
dos estímulos que recebeu e da capacidade de enfrentar os problemas postos. Atitude, aliás,
bastante recorrente de muitos pesquisadores de países pobres que migram para países ricos,
geralmente através de um pos doc, e o mesmo, acaba ficando no país onde foi estudar às custas da
sociedade brasileira que pagou por sua bolsa.
Será que as universidades, especialmente, as públicas, no Brasil, são meros trampolins para
projetos de vida que caíram no sonho do american way of life ou do bem-estar que uma Europa
ainda unificada, não conseguirá manter a longo prazo, dada a resposta da história, que mandou
milhões de pessoas pobres para lá? É evidente, que nem a Europa nem os USA, ficarão satisfeitos
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com contingentes cada vez maiores de migrantes. Mas um fato é incontestável: só migra quem não
está satisfeito com seu país ou com as suas relações interpessoais nas quais vive; quem está
confortável em seu país, com suas mazelas e dilemas, tende a ficar onde está. É evidente que
sempre existirão exceções às regras. Três questões vêm à tona aqui:
1) o fato de ser totalmente legítimo que as escolhas que cada um faz sobre como conduzir sua
vida, pelo menos em países dito “democráticos”, deva se respeitada. Seriam as “democracias” um
delírio que soprou sobre o mundo depois dos horrores da 2 a guerra mundial? Não é objeto deste
artigo ter a pretensão de responder tal questão.
2) sendo a ciência uma atividade política, como legitimá-la em um mundo que politica e
economicamente ruma para o abismo da polarização extremada? Se em países pobres é elevada a
probabilidade da não existência de políticas públicas para a educação e a ciência, é evidente, que
os pesquisadores olhem para os países ricos, como na nossa juventude olhávamos para os filmes
de Hollywood. A disney encanta quase todo mundo, e o poeta americano pobre, Brunowski, há
décadas já dizia: precisamos disneyficar o mundo, a realidade é outra. Nosso comportamento
tende a ser infantil: não gosta de alguma coisa, simplesmente não a veja. Não gosta da pobreza?
Então, vamos morar em um condomínio fechado para não ver a pobreza. Não gosta de negros?
Sutilmente, frequentemos ambientes caros que os excluem na maioria das vezes. Um caso singular
aconteceu nos USA no ano passado (2009) com a eleição do primeiro presidente negro do país;
uma grande conquista para a nação americana com certeza; mas fica, a questão, qual será o
refluxo desta conquista? Afinal, todos sabemos, como a maioria dos norte-americanos que não
moram na costa atlântica ou pacífica, ricas, são nacionalistas, xenófobos, preconceituosos e
segregacionistas. Quem viver verá esse refluxo chegar com virulência nos USA.
3) Será que publicar em outra língua é uma espécie camuflada de tentativa de migração
epistemológica? Aquela falsa sensação de conforto e ascensão social que o sujeito tem quando
desfila seu carro caro e nada sustentável, que ele paga o leasing todo mês; e depois entra no seu
novo feudo (condomínio) cercado de árvores frondosas que na próxima estação seca poderá
queimar tudo? Marx, mais atual que nunca: tudo que é sólido desmancha no ar. “Agora, eu só
publico na língua dos ricos, português-brasileiro é língua de pobres”, pensa o infeliz. Tudo está no
seu lugar, temos que publicar em inglês, mas também temos que publicar e valorizar publicações
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de alto nível, publicadas em nossa língua mãe. E se a China se tornar o grande império no final
deste século que se inicia? Talvez tenhamos que correr para aprender a mandarim. Neste cenário,
China e Rússia tem jogado este jogo com mais eficiência que o Brasil. Todo aluno universitário
nestes países, são fluentes em inglês, além de sua língua mãe e, portanto, publicam em ambas as
línguas, inclusive, com métricas idênticas para publicações sejam na língua nativa ou na
hegemônica.
No Brasil, pateticamente, ocorre, o contrário, o sujeito, paga e publica em qualquer revista
em inglês, muitas delas na Índia, e esta publicação tem mais respeito e a priori, ganha mais
notoriedade por estar em inglês. Coisa de gestores que não sabem separar o joio do trigo; é
necessário que desenvolvam métricas que valorizem tanto as boas publicações em inglês quanto
as boas publicações em português-brasileiro. Isto se chama política científica de inclusão.
Métodos
Inicialmente

serão

apresentadas

as

questões

norteadoras,

que

balizaram

o

desenvolvimento do método FRRJ. Em seguida será proposta uma matriz de análise da revista
científica, a partir dos itens que forma amplamente discutidos com outros pesquisadores, sendo
que vários deles, solicitaram para que os respectivos nomes não consta-se no presente artigo, pois
“tinham medo de possíveis represálias” por parte de editores e colegas na comunidade científica.
O porquê desta afirmação aqui, é para denunciar sim, que colegas, sofrem com intimidações que
cerceiam a sua liberdade de expor seus pontos de vista. Então voltamos à idade média? É isso? E
se for, sem problemas, nós vamos reivindicar nossa liberdade como pesquisadores e como
cidadãos.
Apresentando a Revisão Randômica Total de Revista
A Revisão Randômica Total de Revista (Full Randomic Review Journal – FRRJ) foi
desenvolvida para avaliar revistas científicas, uma vez que espera-se, em tese, que as mesmas, em
função de suas especificidades, apresentem coerência epistemológica diante do escopo que
divulgam.
Por que isto é importante? Porque existem revistas que rompem com seus escopos e
chegam a publicar artigos por outros motivos. Tais motivos podem estar associados a interesses
escusos como: aumentar os ganhos da revista, publicar algum artigo pois o autor possui
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notoriedade no meio acadêmico, dentre outros. Neste sentido a FRRJ, é uma maneira de averiguar
se existem inconsistências entre o que a revista propõe publicar e aquilo que ela publica. Isto se dá
através de uma abordagem principalmente, epistemológica.
Estrutura da FRRJ
A seguir serão apresentados as principais questões norteadores da construção da matriz de
avaliação de uma revista para a Full Randomic Review Journal.

1) Identificar claramente o escopo da revista. Ele é claro e objetivo? Numa pontuação de 1
a 10, qual a pontuação que este escopo merece?
2) A Revista é multidisciplinar ou não?
3) Análise que são os editores e o conselho editorial da revista. São todos da mesma
Universidade? São todos do mesmo país? São todos do mesmo continente? Existem membros no
conselho editorial de países pobres? (use os critérios de IDH – Índice de Desenvolvimento
Humano, para identificar o IDH do país).
4) Quem avalia quem avalia os artigos? Ou seja, a Revista Científica, apresenta
transparência e acesso aos métodos de avaliação, informando país e instituição de origem dos
avaliadores, mas garantindo o anonimato dos mesmos?
5) A revista não cobra para publicar artigos científicos?
6) A revista cobra até 99,99 dólares para publicar um artigo?
7) A revista cobra de 100 a 499,99 dólares para publicar um artigo?
8) A revista cobra de 500 a 1000 dólares para publicar um artigo?
9) A revista cobra mais de 1000 dólares para publicar um artigo?
10) A Revista é bilíngue, ou seja, publica artigos em inglês e outra língua? Ou é bilíngue,
mas publica em inglês ou na língua nativa?

Matriz de pontuação da FRRJ
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Item
Escopo da Revista
É multidisciplinar ou
transdisciplinar?

Editor e Conselho Editorial

Quem avalia quem nos avalia

Cobrança de taxas

Detalhamento

Pontuação por item

É claro e objetivo?
Multidisciplinar ou transdisciplinar
aparece escrito no escopo?

De 1 (muito ruim ou ausência) até 10
Se sim, pontue com 2
Se não, pontue com 1
É o fundador da Revista? Se sim, pontue 1.
Editor possui notório saber na área? Possui artigos publicados na revista onde é
Avalie a produção dele.
editor? Se sim em mais de 50% dos
números, pontue 2, se em menos de 50%,
pontue 1.
São todos da mesma Universidade, pontue
1; São todos do mesmo país, pontue 2; são
todos do mesmo continente, pontue 3;
Conselho Editorial
existe uma distribuição de pelo menos 50%
do conselho Editorial pertencente a
pesquisadores que moram países pobres,
se sim, pontue 5.
A Revista apresenta transparência e
acesso aos métodos de avaliação,
informando país e instituição de Se sim, pontue 4, se não pontue zero(0).
origem
dos avaliadores,
mas
garantindo
o
anonimato
dos
mesmos?
A revista não cobra para publicar
Se sim, pontue 5
artigos científicos?
A revista cobra até 99,99 dólares para
Se sim, pontue 4
publicar um artigo?
A revista cobra de 100 a 499,99
Se sim, pontue 3
dólares para publicar um artigo?
A revista cobra de 500 a 1000 dólares
Se sim, pontue 2
para publicar um artigo?
A revista cobra mais de 1000 dólares
Se sim, pontue 1
para publicar um artigo?
A revista é bilíngue?
Se sim, pontue 2; se não pontue 1.
A Revista é bilíngue, tipo A, ou seja,
publica artigos em inglês e outra
língua? Ou é bilíngue, tipo B, publica
em inglês ou na língua nativa?

Revista bilíngue tipo A, pontue 2;
Revista bilíngue tipo B, pontue 1.

A pontuação realizada através desta matriz, oscila entre um mínimo de 7 pontos e um
máximo de 32 pontos, ou seja, no método FRRJ, qualquer revista científica no mundo é no
máximo, 4,571 vezes melhor que qualquer outra revista, pontuada a partir dos critérios
exaustivamente explicados anteriormente. Dada uma pontuação X, obtida pelos critérios contidos
na matriz adotada, a pontuação Y da revista na escala FRRJ é obtida pela equação:
Y=

9 x−38
25
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Com esta equação, chegamos a uma pontuação para a revista analisada, e tem apresentado
satisfatória eficiência especialmente para ver os níveis de transparência e inclusão adota pela
mesma. Sob o ponto de vista dos alvos epistemológicos da mesma, com está métrica é possível
avaliar o quanto uma revista esta compromissada com estas questões.
Entendemos que o método FRRJ é justo, pois considera publicações em língua inglesa,
publicações bilíngues e publicações em uma outra língua não hegemônica. Some-se a isto, o fato
de serem considerados, aspectos, como a composição do conselho editorial, para minimizar o
impacto de grupos hegemônicos. É considerado também a clareza do escopo; além de quanto o
editor publica na revista e o quanto ela cobra para publicar.
Considerações finais
O método FRRJ aqui proposto, é fruto de profícuas discussões com a comunidade científica
brasileira e internacional, em países ricos e pobres. Vários editores de revistas científicas de países
ricos, também não concordam com as métricas impostas a eles mesmos pelas poderosas empresas
do mercado editorial científico global. Isto é um alento, mas não é suficiente. Em um mundo de
pulverização da informação e do conhecimento, é claro, que em breve, quem lerá um artigo
publicado em uma revista considerada top mundial será apenas o autor, os revisores e alguns dos
co-autores, mas não todos. Afinal, se a questão central for o lucro gerado, todos nós,
pesquisadores, editores, donos de revistas e autores, jogamos há muito tempo a ética no lixo.
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