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Em outubro passado se realizou em San José, Costa Rica, 
o congresso-oficina Qualidade e Impacto da Revista Iberoa-
mericana, organizado por Latindex e a Universidade de Costa 
Rica. Este congresso permitiu fazer uma análise crítica dos 
avanços neste campo a partir das oficinas de Guadalajara em 
1994 e 1997.

Houve marcada convergência de pontos de vista sobre 
alguns temas centrais, tanto entre os conferencistas plenários 
como nos debates. Particularmente, foi seriamente questionado 
o paradigma atual de qualidade de uma revista científica, cen-
trado no uso de um simples indicador numérico como o fator 
de impacto. Foi demonstrado que seu emprego para avaliar 
artigos, ou inclusive aos autores, é claramente incorreto e, no 
entanto, é uma prática extendida em nossos países, com forte 
influência em políticas de avaliação acadêmica. Como qual-
quer outra medida individual, o fator de impacto é insensível 
à diversidade das revistas, seus objetivos e valores, a especi-
ficidade dos campos do conhecimento e a natureza do público 
ao qual se dirige. Isto foi considerado de particular relevância 
para revistas que não são de corrente principal, como é o 
caso da grande maioria dos títulos iberoamericanos.

Foi reconhecida a importância dos serviços de infor-
mação criados em anos recentes na região. Conta-se agora 
com um registro amplo e de grande envergadura, que 
relata a enorme quantidade de 18.000 títulos (demasiados, 
segundo foi comentado) dos quais uns 3.500 são acessíveis 
via Internet. Também tem surgido numerosas hemerotecas 
online que oferecem acesso a uma seleção destes títulos, 
com serviços agregados, como contagem de visitas aos ar-
tigos. Os congressistas manifestaram particular agrado pela 
promoção de boas práticas editoriais por estes serviços de 
informação e foi ressaltado que os critérios de qualidade 
editorial estabelecidos pelo Catálogo Latindex têm sido 
adotados como base pelas principais hemerotecas online 
e por instituições que avaliam as revistas com diferentes 
fins. Recomendou-se a adoção dos parâmetros de qualidade 
como norma para toda a região e que seja mantida a pro-
moção das normas editoriais.

Uma boa prática em aumento é o uso do acesso aberto 
para a difusão das revistas eletrônicas, em particular me-
diante o sistema OJS, embora longe de serem aproveitadas 

plenamente, os recursos tecnológicos disponíveis e o uso 
de metadados é ainda escasso. A adoção de plataformas de 
acesso aberto pelas principais hemerotecas online facilita o 
trabalho de editores, ao tempo que proporciona um serviço de 
valor a autores e leitores. É previsto que o projeto Portal de 
Portais, de Latindex, ao oferecer uma via de entrada única a 
estas coleções online, aumentará o valor destes serviços.

Houve oportunidade de fazer uma revisão crítica dos 
principais problemas e carências que ainda afetam nossas 
revistas. Muitas têm dificuldades para receber material origi-
nal e de qualidade, não contam com sistema de arbitragem 
e corpo editorial adequados, são de circulação limitada e 
escassamente visíveis, estão sujeitas às transformações ins-
titucionais e problemas de financiamento, e muitas vezes 
dependem dos esforços individuais de seus editores. Não tem 
sido possível quebrar o círculo vicioso do qual tem se falado 
tanto. Considerou-se importante que cada país adote políticas 
institucionais de fomento às revistas, buscando elevar sua 
qualidade e reconhece-la mediante incentivos. Foi sugerido 
realizar esforços em cada disciplina para identificar títulos 
que pudessem fusionar-se para alcançar um melhor produto 
e se insistiu em que cada novo título (surgem quase a diário) 
deveria arrancar com clara idéia de seus objetivos e de como 
alcançá-los. Existem áreas importantes, nas ciências naturais 
e nas ciências sociais e as humanidades, onde os cientistas 
iberoamericanos têm algo específico que aportar. Nada me-
lhor que criar instrumentos de qualidade para dar a conhecer 
e difundir esta contribuição.

A fortuna fez coincidir o Congresso de Costa Rica com 
o terceiro seminário internacional Pensar em espanhol, no 
México, onde um grupo de destacados reitores destacaram a 
necessidade de promover a presença e influência mundial do 
pensamento em lingua espanhola, e incrementar a qualidade 
e difusão de suas criações científicas em diferentes campos. 
Nos agrada tal declaração, que levada à prática contribuirá a 
fazer de nossas publicações instrumentos para a promoção do 
melhor de nossa ciência.
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