
Revista Matéria é Caso de Inovação  

            Durante a recente realização da 59
a
 Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 

o Progresso da Ciência – SBPC –, de 08 a 13 de julho de 2007, em Belém, Pará, foi 

realizada uma Mesa Redonda sobre “O Papel das Instituições Científicas e Tecnológicas 

nas Atividades para a Inovação”. O caso de sucesso da Revista Matéria foi considerado 

um tema de análise sobre inovação. Isto porque a Revista Matéria, criada numa época 

em que a internet dava os seus primeiros passos, foi pioneira como uma revista 

científica concebida para existir somente num site da “grande rede”, nunca tendo sido 

impressa em papel para depois migrar para o ambiente virtual, como tem acontecido 

com as revistas científicas convencionais. Esta situação, peculiar para a época, obrigou 

a Editoria da revista a inovar de diversas formas, incluindo: 1) a criação de símbolos 

ainda não existentes para a programação em html; 2) a criação de um novo sistema de 

acesso restrito para a revisão de artigos, o SARRA, permitindo todo o “manuseio 

virtual” de artigos de forma independente por autores, revisores e editores; 3) a 

introdução de uma nova filosofia de artigos científicos, com textos principais resumidos 

e fazendo uso de hiperlinks para explicações específicas, desenvolvimentos 

matemáticos, montagens laboratoriais, etc. e ainda ofertando à comunidade científico-

tecnológica da Área de Materiais e suas áreas afins uma revista científica de qualidade 

de acesso gratuito. Vale ressaltar que a Revista Matéria também incentiva aos autores a 

publicarem na sua língua materna, com o objetivo claro de estabelecer uma cultura 

científica local em língua latina, como forma de aumentar a auto-estima dos(as) jovens 

pesquisadores(as) latino-americanos(as).  

            O sucesso deste esforço foi muito compensador, pois a revista tem atualmente a 

preferência de um número significativo de pesquisadores(as) latino-americanos(as), seu 

público alvo, faz parte da importante Coleção SciELO e atingiu no mês de junho de 

2007 a marca de 30.000 acessos por mês, cerca de 1000 acessos em cada um dos dias 

daquele mês. Este crescimento no número de acessos vem acontecendo numa curva 

fortemente ascendente ao longo dos meses deste ano de 2007 e também em comparação 

com os anos anteriores, quando se tem vivenciado também um aumento importante no 

número de artigos submetidos à revista, revisados e publicados. 

            O interesse da SBPC pelas inovações apresentadas pela Revista Matéria é um 

resultado da participação ativa e efetiva da comunidade científica latino-americana, seja 

como autor(a), seja como partícipe do processo de revisão de artigos por pares, seja 

como leitor(a). Aproveito a oportunidade para convidar-lhe a dar seguimento a esta 

participação ativa, convidando também outros(as) colegas seus a se agregarem a este 

esforço de construir e manter uma revista científica de alta qualidade. 

Cordialmente,  

Paulo Emílio V. de Miranda 
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Revista Matéria (http://www.materia.coppe.ufrj.br) 

(http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-7076/lng_pt/nrm_iso) 

e-mail: materia@labh2.coppe.ufrj.br  

Julho de 2007 

 

http://www.sbpcnet.org.br/eventos/59ra/
http://www.sbpcnet.org.br/eventos/59ra/
http://www.sbpcnet.org.br/
http://www.sbpcnet.org.br/eventos/59ra/pags/prog_cient_net.pdf
http://www.sbpcnet.org.br/eventos/59ra/pags/prog_cient_net.pdf
http://www.sbpcnet.org.br/eventos/59ra/pags/prog_cient_net.pdf
http://www.materia.coppe.ufrj.br/sarra/index.jsp?_msg=Usu%26aacute;rio+%2F+senha+inv%26aacute;lidos.&email=
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/lng_pt/pid_1517-7076/nrm_iso
http://www.materia.coppe.ufrj.br/
http://www.scielo.br/scielo.php/script_sci_serial/pid_1517-7076/lng_pt/nrm_iso
mailto:materia@labh2.coppe.ufrj.br

