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Citação de Artigos Publicados na Biblioteca SciELO  

 
 A Biblioteca Científica eletrônica em Linha – SciELO, sigla do termo em inglês 
“Scientific Electronic Library Online” realiza a publicação eletrônica cooperativa de 
periódicos científicos na internet. Seu foco é a comunicação científica em países da 
América Latina e Caribe. A Revista Matéria, como integrante da SciELO, tem percebido 
um hábito de redação dos seus autores que merece uma avaliação crítica. Refiro-me 
ao fato de que grande parte dos artigos publicados na Matéria, assim como em outros 
periódicos apresentados pela SciELO, utiliza em seus textos majoritariamente 
referências bibliográficas de artigos publicados em periódicos do Hemisfério Norte. 
Isso é certamente função de que as revistas científicas européias, de parte da Ásia e 
norte americanas, tenham sido pioneiras, que acumulam muitos anos de experiência 
nesta atividade, que atingiram em muitos casos um elevado grau de qualidade, 
adquirindo boa reputação. Também é verdade que muitos pesquisadores latino 
americanos e caribenhos tenham tido, direta ou indiretamente, sua formação científica 
ligada a instituições e importantes pesquisadores daquelas regiões e que vantajosos 
laços de cooperação científica perdurem por tempo prolongado, atingindo gerações de 
pesquisadores do nosso continente. Por tudo isso, é normal que os trabalhos de 
pesquisa do Hemisfério Norte continuem servindo como importante referência para a 
ciência publicada nas revistas que integram a SciELO. Entretanto, é também muito 
importante que a nossa comunidade científica critique, avalie e referencie os 
resultados da nossa própria produção. Isso servirá para ajudar a elevar mais o nível 
da ciência que produzimos e também redirecionará os jovens pesquisadores da região 
para trabalhos científicos da própria região, eventualmente até facilitando futuros 
trabalhos cooperativos, sem qualquer visão exclusivista e mantendo, é claro, a 
vantajosa cooperação com outras regiões do mundo.  
 Em função do exposto, eu convido os autores de futuros artigos a serem 
publicados na Revista Matéria, a pesquisar com mais afinco o conteúdo já publicado 
anteriormente nesta e em outras revistas que fazem parte do acervo da SciELO e a 
utilizar também, tão livremente quanto o fazem com os trabalhos publicados no 
Hemisfério Norte, tais artigos como referências bibliográficas em seus textos. 
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