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 Constitui-se um parâmetro consensual entre os investigadores das Ciências 

da Comunicação o fato de que a produção de conhecimento científico, levada a 

cabo pelas constantes exigências quantitativas/qualitativas de produção 

bibliográfica pelos padrões normativos da Capes feitas aos programas de Pós-

Graduação, têm empurrado o resultado textual das pesquisas acadêmicas contra os 

muros de um mercado editorial onde os modelos de negócios, baseados quase sempre 

nas estratégias comerciais e humores do mercado, substituem os critérios de 

excelência acadêmica. Uma clara opção que credencia o capital e sua lógica de 

produção e escoamento como ator principal do processo de seleção editorial. 

 

 Entretanto há um descompasso importante em nível conceitual para a idéia 

de publicação promovido pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. Elas 

sugerem novos e distintivos entendimentos do que é produção científica e 

produção editorial (livro impresso, revista impressa, anais impressos etc.). 

Convém lembrar Abraham Moles: “O mundo sobre o qual se fundava a Economia 

Política era apenas uma metade do mundo: a dos objetos. De agora em diante o 

homem vive imerso no mundo das coisas e no mundo dos signos”1. 

 

 A lógica inscrita pelos editores na relação de troca, de publicação e de 

valor no mercado editorial atribuiu ao suporte e ao custo de sua circulação os 

parâmetros fundamentais para calcular o valor fiduciário do produto. Entretanto 

essa lógica não serve para o “mundo dos signos” que não se vincula às matrizes 

econômicas como mercadorias físicas. É um universo que se regenera pelo próprio 

fornecimento. “Idéias fazem parte de um processo cumulativo”, como defendia 

Henri Lefèbvre, quanto mais se dá, mais é rica a produção intelectual. 

 

 Considerar o conhecimento científico produzido na área da Comunicação 

Social como simples mercadoria à venda não garante para si e para o conjunto da 

comunidade acadêmica brasileira o pleno exercício do debate orgânico sobre o 

                         
1 Pretende-se exemplificar esse conceito de “mundo dos signos” com o uso de livros digitais,  cujo 

valor não está calculado pelo tipo papel, na qualidade da impressão e/ou na distribuição física, 

mas pela dimensão intelectual construída textualmente. 



estatuto da pesquisa científica, seu estado da arte, da discussão, do confronto 

e da circulação de idéias, do reconhecimento rápido dos avanços teórico-

metodológicos e das fronteiras inter, trans e multidisciplinares que aportam 

outros modelos de análise. 

 

 Deixar que o mercado editorial defina regras para publicação é tornar a 

área refém de uma lógica que confere mais legitimidade e poder para as editoras 

comerciais decidirem sobre o que deve ou não ser publicado. Confunde-se o texto 

com o suporte usado para transmití-lo. Trata-se de um tipo de mutilação do 

conhecimento científico que concorre para ampliar o fosso entre as discussões 

sobre pertinência de objetos, de métodos e de metodologia do campo, bem como 

referenciar o estado da arte da pesquisa científica praticada no Brasil.  

 

 A ciência avança na medida em que as descobertas publicadas e 

disponibilizadas para o conjunto da sociedade servem como referências, 

parâmetros ou pontos de partida para a continuidade das investigações, ou como 

ponto de partida para novos conhecimentos. O gerenciamento desse movimento é 

antes de tudo uma tarefa da academia e dos esforços de atores governamentais na 

formulação de políticas de concepção, de uso e de distribuição dessas 

descobertas. 

 

 Nesse sentido, os investimentos públicos para a pesquisa acadêmica têm 

crescido substancialmente no Brasil, entretanto, a produção de conhecimento 

decorrente destes financiamentos raramente se transforma em publicação 

científica acessível para os pesquisadores. Como exemplo, no Estado de São Paulo 

os números apontam para subsídios expressivos na formação de mestres e doutores 

realizados pela Fapesp2, mas muito pouco das dissertações e teses acabam nas 

bibliotecas universitárias, públicas ou em livrarias comerciais em forma de 

livro ou de periódico impresso. 

                         
2 Para financiar uma dissertação de Mestrado a Fapesp gastava em 2005  R$ 78.409,53 e para 

Doutorado R$ 155.344,04, segundo dados divulgados pela entidade em 2007.  



  

 Embora o perfil das editoras especializadas na produção de livros 

acadêmicos permaneça vinculado às universidades (citar dados no relatório de 

livros), a quantidade dos lançamentos não atende às necessidades de divulgação e 

não acompanha, nem de perto, o volume de conhecimento pertinente ao campo 

apresentado pelos pesquisadores no Brasil3.  

 

 A portaria 13/2006 editada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

do Ensino Superior (Capes) instituiu a obrigatoriedade de publicação de 

dissertações e teses em repositórios online. Essa estratégia política significou 

um avanço considerável para disseminar conhecimento científico garantindo o 

acesso livre e gratuito. Mas, dissertações e teses são apenas parte do material 

acadêmico que continua fora dos interesses das editoras convencionais. São 

ensaios, artigos, anais de eventos científicos, relatórios de pesquisa e livros 

que permanecem inacessíveis para o conjunto da comunidade acadêmica nacional ou 

do exterior. 

 

 É no mínimo contraditório que as agências de fomento científico 

brasileiras adotem, por um lado, uma postura em favor do acesso livre à produção 

acadêmica e, de outro, entendam que os critérios de credenciamento científico 

estejam ancorados na publicação de artigos, livros e pesquisa docente em 

editoras ou revistas comerciais cujos modelos de negócio parametrizam por 

critérios outros que não os da excelência acadêmica em suas normas de publicação 

e distribuição. 

 

 Essa discussão não é exclusiva ao caso brasileiro. A Associação Européia 

de Universidades4 (European University Association - EUA) identifica questões 

                         
3 Existem perto de 35 mil revistas científicas que abrigam quase 3 milhões de artigos acadêmicos 

produzidos anualmente no mundo. 

4 A EUA congrega atualmente mais de 850 universidades e normatiza parâmetros de ação conjunta para a 

criação de políticas educacionais estratégicas para os países da Comunidade Européia. 

Recomendações de “Open Acess” adotadas pelo Conselho do “ European University Association” em 

26 de março de 2008, na Universidad de Barcelona, España, foram definidas como parte das políticas 



muito semelhantes sobre o debate entre o acesso à produção científica resultante 

de financiamento público e os interesses comerciais das grandes editoras 

científicas. As premissas da entidade são:  

 

 que a universidade deve ser a guardiã do conhecimento decorrente da 

pesquisa científica como um “bem público”;  

 que os resultados da investigação financiada por fundos governamentais 

devem estar acessíveis o mais rapidamente possível; 

 que deve ser preservada a garantia de qualidade dos processos de revisão 

como condição prévia para publicações acadêmicas em modo de edição 

digital. 

  

 As conclusões do Conselho da União Européia (CUE) sobre o mesmo assunto 

não diferem em gênero ou em grau das recomendações do EUA para o tema do acesso 

livre para a produção de conhecimento científico. A entidade propôs, em 2007, um 

plano de ações cujo escopo era o de amplificar ao máximo o acesso de 

pesquisadores e estudantes à produção científica. Para isso incluía a defesa da 

melhoria das práticas de contratação pública em relação à informação científica 

e induzia explorar as possibilidades de financiamento de instituições de 

pesquisa e editoras científicas dos Estados-Membros, com a clara intenção de 

obter economia de escala dos processos editorais, além de uma melhor performance 

do uso de recursos públicos para a demanda agregada da comunidade científica. O 

ano de 2010 foi escolhido como o deadline para assegurar que os repositórios de 

informação científica estejam funcionando de modo sustentável e sejam 

interoperantes entre eles. 

 

 No Brasil as agências de fomento ainda não elaboraram um plano conjunto 

para reforçar uma estratégia nacional para estruturar o acesso à produção de 

conhecimento científico sem custo para o leitor, como forma de democratizar a 

disseminação da pesquisa acadêmica em termos globais e garantir um processo de 

                                                                                  
públicas dos países membros. 



internacionalização da pesquisa realizada aqui no País. 

 

 



 

Contraeditora Ciência Livre. Como Funciona? 

 

 Como equilibrar a necessidade de divulgação científica e os padrões de 

qualidade acadêmica fora dos critérios mercadológicos? A proposta que estamos 

desenvolvendo parte do conceito de “contraedição”, que será praticada pelo 

selo “Ciência Livre”. Entendemos por contraedição um modelo descentralizado de 

publicação de textos em formato eletrônico com uma avaliação interpares baseada 

na abertura, confiança e reputação dos agentes certificadores. Além de 

preocupar-se exclusivamente com a circulação do conhecimento acadêmico 

produzido, o modelo proposto retira a produção acadêmica do jugo dos critérios 

extrínsecos ao seu desenvolvimento, dando à própria comunidade universitária o 

poder e a responsabilidade de avaliar a qualidade de sua produção. Ele não prevê 

apenas um repositório de textos, mas uma metodologia de autoavaliação e 

autovalidação da produção. 

 

a) A edição, revisão e editoração do livro são de responsabilidade do autor, 

assim como o registro do ISBN. b) Uma vez publicado, o texto não poderá ser 

retirado do repositório. Quaisquer alterações são permitidas, mas a versão 

anterior continua disponível indefinidamente. c) O texto pode ser negociado com 

qualquer editora que se interesse em publicar no suporte papel, com a condição 

de que o arquivo digital permaneça disponível gratuitamente no repositório.  d) 

O download será gratuito em qualquer situação. 

Os pareceristas devem ser aprovados pelas instâncias apropriadas. A aprovação (e 

consequente publicação dos trabalhos) terá dois caminhos: 

a) Parecer próprio – Selo Ciência Livre. 

Um corpo de pareceristas convidados faz a avaliação do trabalho e determina sua 

publicação. Qualquer pesquisador com titulação mínima de doutor poderá se 

candidatar a emitir pareceres. Os pareceristas convidados terão o seu nome 

divulgado no site da Contraeditora, mas as palavras-chave a ele assinaladas 



serão omitidas para evitar o “encaminhamento” proposital de textos. Os 

pareceristas são sorteados eletronicamente no momento da submissão e o 

gerenciamento é automatizado, a partir de critérios previamente programados. 

Assim, por exemplo, pode-se determinar que cada trabalho seja enviado a cinco ou 

mais pareceristas, aos quais estarão associadas palavras-chave que coincidam com 

aquelas informadas pelo autor no momento da submissão. Os pareceres são dados 

on-line e o sistema entende que, após o terceiro parecer positivo, o texto já 

está liberado para a publicação. O texto é publicado com o selo de qualidade da 

Contraeditora na capa, informando que foi aprovado e que sua qualidade é 

atestada pelo corpo de pareceristas. 

b) Parecer tipo “peer-review” – Selos locais 

 Instituições, grupos de pesquisa e associações poderão emitir um selo de 

qualidade próprio, submetendo os textos a seus próprios critérios de avaliação. 

Quando isso ocorrer, a instituição certificadora é quem empenha sua reputação 

atestando (por um corpo interno de pareceristas) a qualidade do material 

publicado, embora todo o procedimento siga automatizado como descrito acima. 

 

 A instituição que emitirá o selo deverá ser previamente cadastrada como 

parceira da Contraeditora. Exemplo: A Associação Nacional dos Programas de Pós-

Graduação em Comunicação (Compós) resolve ter um selo próprio e designa um grupo 

de pareceristas. Um autor pode optar por ter seu livro avaliado apenas por essa 

instituição e submeter-lhe o trabalho pelo site da Contraeditora Ciência Livre. 

Se o texto for aprovado, ele ficará publicado no repositório comum e exibirá, na 

capa, o selo de qualidade da Compós. Segue o fluxograma previsto para 

parametrizar a operacionalidade do sistema.  

Fase 1 -  Procedimento de cadastro e submissão 



 



Fase 2 -  Fluxo do procedimento de avaliação 

Fase 3 -  Fluxo do procedimento de publicação se 3 -  Fluxo do procedimento de publicação 



  

 Acreditamos que o sistema de selos locais é uma forma de legitimação 

horizontal da produção. Se uma instituição é creditada e goza de prestígio 

acadêmico, sua aprovação será suficiente para garantir a qualidade do texto 

publicado. Esse sistema acaba com o poder centralizado dos “conselhos 

editoriais”, que, muitas vezes, decidem a partir de critérios questionáveis. 

 Acreditamos que o sistema de selos locais é uma forma de legitimação 

horizontal da produção. Se uma instituição é creditada e goza de prestígio 

acadêmico, sua aprovação será suficiente para garantir a qualidade do texto 

publicado. Esse sistema acaba com o poder centralizado dos “conselhos 

editoriais”, que, muitas vezes, decidem a partir de critérios questionáveis. 

  

 O objetivo da Contraeditora Ciência Livre é discutir as possibilidades e 

os entraves de uma política pública de divulgação científica na área de 

comunicação sob a perspectiva dos caminhos abertos pelas mídias digitais. Parte-

se do pressuposto de que a divulgação do conhecimento produzido pela academia 

(muitas vezes com o aporte direto de verbas públicas) não pode ser restringido 

por interesses comerciais e que os novos formatos eletrônicos de edição e 

divulgação representam uma oportunidade para a ampliação do acesso a essa 

 O objetivo da Contraeditora Ciência Livre é discutir as possibilidades e 

os entraves de uma política pública de divulgação científica na área de 

comunicação sob a perspectiva dos caminhos abertos pelas mídias digitais. Parte-

se do pressuposto de que a divulgação do conhecimento produzido pela academia 

(muitas vezes com o aporte direto de verbas públicas) não pode ser restringido 

por interesses comerciais e que os novos formatos eletrônicos de edição e 

divulgação representam uma oportunidade para a ampliação do acesso a essa 

produção de caráter científico. 



 

 Há, entretanto, uma diversidade de questões políticas, interesses 

econômicos e marcos jurídicos que, por terem sido produzidos a partir de uma 

perspectiva que privilegia o livro impresso como suporte do conhecimento, devem 

ser enfrentados para um pleno desenvolvimento da divulgação científica 

comprometida com o interesse público. A essência da proposta de criação da 

Contraeditora Ciência Livre não invalida o conceito de que o autor de uma obra 

continua com o direito inalienável sobre ela,  ao contrário, preserva esse 

direito, mas retira da lógica da reprodução um ator intermediário, que não 

produz conhecimento, não é credenciador de conhecimento, se apropria 

comercialmente  e indevidamente da obra para estimular a escassez e preservar 

uma demanda viva e decide pelos critérios do mercado o que será conhecimento 

científico para uma determinada área: os editores comerciais. 

 

 O modelo do Ciência Livre é contrahegemônico em sua acepção e pretende 

acolher todos os pesquisadores em Comunicação Social pelo que produzem 

efetivamente. Isso tende a valer para as comunidades acadêmicas do Brasil e dos 

países de fala portuguesa e espanhola. Pelo menos esse é o escopo inicial da 

nossa proposta. Um outro modelo de divulgação científica para a Comunicação 

Social é possível. 
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