
EDITORIAL

Hoje a Revista Brasileira de Botânica inicia a 
publicação do seu quadragésimo quarto volume.

Criada em 1976, por iniciativa da Diretoria da 
Seccional de São Paulo da Sociedade Botânica do Brasil, 
com a colaboração de um grupo de sócios pertencentes à 
Universidade de São Paulo – USP, Instituto de Botânica 
– IBt e Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 
que a estruturaram. Por problemas burocráticos legais, 
oriundos da própria existência da Revista, ela passou 
em 1981 a pertencer à recém criada Sociedade Botânica 
de São Paulo, onde permanece até hoje. No início, a 
nova Sociedade foi dirigida por botânicos da Unicamp, 
porém em seguida passou por sucessivas diretorias 
lideradas ou totalmente compostas por pesquisadores 
do Instituto de Botânica, como é a situação atual. Sua 
sede está localizada nas dependências do IBt que também 
abrigou, lado a lado, a sede da Sociedade Botânica do 
Brasil e de sua nova revista, a Acta Botanica Brasilica, 
até o início de 2010.

O longo período dos pesquisadores do Instituto 
de Botânica na direção dos destinos da Sociedade e da 
Revista esgotou todas as possibilidades dos mesmos 
continuarem nessa missão. Além disso, a dificuldade 
sempre presente para preenchimento dos cargos, a 
diminuição gradual de submissão de artigos em condições 
de publicação e a demora de muitos autores e de alguns 
assessores para adequá-los às exigências de qualidade 
científica passaram a preocupar os membros do Corpo 
Editorial. Esses fatores, somados às mudanças nos 
requisitos para avaliação de Programas de Pós-Graduação 
e na qualificação dos periódicos científicos, alertaram 
a Diretoria da SBSP para a necessidade de convocar 
os sócios para uma Assembleia Extraordinária, a 
fim de discutir e definir os rumos da Sociedade e, 
consequentemente, da Revista.

O início da publicação do volume 34 da Revista 
coincide com essa convocação. Mas, enquanto isso se 
decide, o Corpo Editorial e a maioria dos Editores de 

Área permanecem em atividade, buscando manter a 
periodicidade trimestral e a qualidade da Revista. Nesse 
sentido, em função dos acontecimentos, efetuamos um 
novo levantamento de artigos submetidos cujos prazos 
de retorno já se esgotaram, seja pelos autores, editores 
ou assessores, dando-lhes um prazo improrrogável para 
se manifestarem. Enquanto isso, concluímos a editoração 
do fascículo 34(1) contendo 10 artigos completos, 1 
nota científica e 1 coluna opinião. Desses, 5 artigos e a 
nota tratam de Plantas Vasculares, 4 artigos de Plantas 
Avasculares e 1 de Líquens (o quarto de uma série do 
autor, mas não da revista), sendo 6 redigidos em inglês, 
i.e., mais de 50% do total.

Chamamos a atenção para a Coluna Opinião, cujo 
texto foi solicitado por nós para dar continuidade a 
um tema de interesse geral sobre a maneira correta de 
redação de artigos científicos. Nele, o autor, Professor 
Tereziano, linguista especialista na produção de textos 
em Português, define e descreve o uso correto de algumas 
formas gramaticais. Comenta, ainda, o descuido com 
o idioma na preparação de textos científicos, que pode 
conduzir o leitor a interpretações errôneas ou levar a 
supor que o mesmo descuido pode ter sido cometido na 
execução do trabalho, na metodologia, apresentação e 
discussão dos resultados. É importante acrescentarmos 
que os Editores e Assessores da Revista procuram, dentro 
de suas possibilidades, sanar as falhas técnicas e de 
linguagem, mas que a obrigação de apresentar um artigo 
bem escrito, inovador e coerente em todos os aspectos, 
é responsabilidade única e exclusiva dos autores.

Para finalizar, esperamos que a Assembleia 
Extraordinária, agendada para o final deste trimestre, 
conte com a participação de todos os sócios, ou de sua 
grande maioria e, em particular, daqueles que têm ou 
tiveram artigos submetidos ou publicados na Revista, 
para que se manifestem quanto ao destino da Sociedade 
e dêem sua contribuição àqueles que vêm cuidado de 
seus interesses na SBSP durante todos esses anos.
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