
EDITORIAL

259JUNE 2020 • VOL. 45 Nº 6

sistema, seja nas ciências exatas e naturais ou nas ciências 
sociais, torna-se evidente que dita classificação não se refe-
re ao concepto original de múltiplos campos da ciência de 
Nature, Science e PNAS (embora é importante apontar que a 
primeira destas publicações começou, desde final do século 
passado, a publicar separadamente trabalhos em diferentes 
campos o aspectos das ciências), mas refere-se à presença 
de múltiplas disciplinas dentro de um determinado campo, 
aplicando as definições correspondentes incluídas na nomen-
clatura de campos da ciência e tecnologia da UNESCO. O 
mesmo se observa em Latindex, outro sistema que abrange 
as revistas científicas publicadas na Ibero-América.

A identificação de Interciência como uma revista no 
âmbito das ciências sociais, embora possa parecer surpreen-
dente, pode possivelmente ser entendida ao considerar que a 
publicação se declara “consagrada a estimular a investigação 
científica, seu uso humanitário e o estudo de seu contexto 
social, especialmente na América Latina e o Caribe, assim 
como fomentar a comunicação entre as comunidades cien-
tíficas e tecnológicas das Américas”. Além disso, o critério 
essencial para a admissão e subsequente avaliação dos ma-
nuscritos que lhe são submetidos, enfatizado desde sua fun-
dação, é o de pertinência para o desenvolvimento dos países 
da região e o subsequente bem-estar de seus habitantes, seja 
qual for o campo de conhecimento ao qual correspondam 
os conteúdos.

Ao longo de sua existência, Interciência tem se dedicado 
a publicar trabalhos que de uma maneira ou de outra contri-
buem para o desenvolvimento e bem-estar de nossas socie-
dades através dos resultados alcançados pelos investigadores, 
seja no campo das matemáticas e estatística, no das ciências 
básicas, da saúde, direito, da equidade, ou qualquer outro. 
Tudo isto, sempre que a revisão por duplas qualificadas 
garanta que a qualidade do material apresentado e aprovado 
merece sua publicação.

Miguel laufer
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A MULTIDISCIPLINARIDADE DE INTERCIÊNCIA

Interciência foi estabelecida há 45 anos como uma ver-
são trilíngue da revista Science da Associação Americana 
para o Avanço da Ciência (AAAS), que estaria dedicada a 
servir aos interesses e necessidades das comunidades cien-
tíficas de América Latina e o Caribe. De igual forma que 
seu modelo, Interciência foi concebida como uma publicação 
multidisciplinar, e assim permaneceu classificada por mais 
de 20 anos, desde 1978, no Journal Citation Reports (JCR) 
do Institute of Scientific Information (ISI).

Após a mudança de ISI para Thompson Reuters (hoje 
WoS de Clarivate), a revista não apareceu mais como multi-
disciplinar e passou a ser classificada no campo da Ecologia, 
embora sua orientação e seus conteúdos não tenham sofrido 
alteração alguma. A modificação foi o resultado de uma 
análise relacional das citações recebidas e das referências 
incluídas nos trabalhos publicados, que mostraram predo-
minância dessa disciplina no período analisado. Passou de 
estar ranqueada na média das revistas multidisciplinares 
listadas pela ordem de seu fator de impacto (encabeçadas 
por gigantes como Nature, Science e PNAS), a ser uma das 
últimas em Ecologia.

Interciência foi incorporada a partir do ano 2000 na 
base de dados de Redalyc (Rede de Revistas Científicas da 
América Latina e o Caribe, Espanha e Portugal) e no ano 
seguinte em SciELO (Scientific Electronic Library Online). 
Vale destacar que a revista tem se mantido no primeiro de 
estes sistemas regionais de informação científica, mas foi 
suspensa em 2009 no segundo meio citado. Oito anos após 
ter sido aprovada e incluída na coleção SciELO através de 
um acordo alcançado com as autoridades venezuelanas de 
ciência e tecnologia, foi requerido que a revista cobrisse as 
despesas de incorporação do material, para o qual nunca 
houve acordo e nem fundos disponíveis. Como resultado, foi 
suspensa; continua listada, mas o material publicado desde 
então não é publicado no sistema.

Em Redalyc, Interciência tem estado em dia por 20 
anos. Ai a revista aparece classificada como multidisci-
plinar (Ciências Sociais). Ao tentar interpretar o conceito 
de ‘multidisciplinar’ nas revistas listadas como tais neste 




