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Um debate necessário sobre políticas
científicas e de língua
• Vantagens da existência de uma língua franca: esbatimento de barreiras de acesso,
bem como visibilidade. Mas...
• Dificuldades colocadas aos falantes não nativos, assim como a subordinação
linguística, cultural, política e científica.
• Por isso, é necessário o debate sobre as políticas científicas e de língua. E, neste
debate, não podemos ignorar as responsabilidades dos editores de revistas científicas.

Um caminho de
compromisso (Serra,
2017)
A ciência é linguagem e poder
(Martins, 2017b) e nunca se age
como se quer, mas sim como se
pode, em condições concretas
de espaço, tempo e interlocução
(Martins, 2017a).

O caso de três revistas do campo da
Comunicação
• Comunicação e Sociedade, Revista Lusófona de Estudos Culturais e Vista optam por um
caminho de compromisso.
• Esta opção tem por base políticas editoriais do Centro de Estudos de Comunicação e
Sociedade.
• São casos excecionais entre as revistas portuguesas de Ciências da Comunicação,
entre as quais se regista uma tendência progressiva para publicações linguisticamente
híbridas (Martins, 2021).

A Comunicação e Sociedade é a
segunda publicação mais antiga da
área (1999).
É semestral e pretende aprofundar a
análise de fenómenos
comunicacionais.
Encontra-se em diversas bases de
dados nacionais e internacionais.

A Revista Lusófona de Estudos Culturais é uma
publicação semestral de Estudos Culturais
publicada desde 2013.
A Vista é uma revista científica de Cultura
Visual e de Artes Digitais, criada em 2015, que
segue a modalidade de publicação contínua.
Ainda estão a dar os primeiros passos no
processo de internacionalização e indexação.

Revistas bilingues, português e
internacionalização
• Aposta na indexação;
• Inclusão de autores, revisores, editores e leitores falantes de diversas línguas, sem descurar
a comunidade lusófona;
• Inclusão de editores estrangeiros;
• Downloads mensais também mostram viabilidade (6.085 Comunicação e Sociedade, 2.206
Revista Lusófona de Estudos Culturais e 526 Vista);
• Aposta em boas práticas editoriais e de ciência aberta, num permanente combate pela
qualidade.

Revistas bilingues e limitações
• Esbatimento de barreiras linguísticas, mas não acesso universal;
• Fluxo de trabalho muito mais demorado (fase de tradução);
• Custo adicional (autores e equipa envolvida na produção).

A definição de uma política de
publicação bilingue apresenta-se
como um combate na luta contra o
empobrecimento da língua.

Não se trata de apresentar um
modelo de acesso universal, mas de
propor um modelo que garanta
maior diversidade e inclusão. Esta
opção constitui um grande desafio,
dado que a produção de revistas
bilingues é muito mais dispendiosa e
exigente. Mas o caminho seguido
pelas revistas Comunicação e
Sociedade, Revista Lusófona de
Estudos Culturais e Vista constitui um
argumento a favor da sua
viabilidade.
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