
 

 

 

 
Resumo

Com o fim de conhecer a cobertura que alcançam as revistas ibero-americanas nos índices Journal Citation Reports ( JCR ) 2012-

Web of Science e SCImago Journal & Country Rank ( SJR ) 2012-Scopus, ambos foram revisados durante a primeira quin - zena

de setembro de 2013 para localizar neles, o número de re - vistas ibero-americanas, identificar sua área de conhecimento e quartil

de localização. O número de revistas ibero-americanas em JCR ascende a 375, enquanto que em sjr é de 1,044. Apresentam

forte concentração na Espanha e Brasil; é por isto que para observar mais horizontalmente toda a região é proposto sua divisão

em três sub-regiões: Península Ibérica, Brasil e o resto da América Latina. A Península Ibérica e Brasil concen - tram mais de 60%

das publicações, enquanto que no resto da América Latina o peso de México, Colômbia e Chile implica invisibilidade para outros

países. Especialmente na América La - tina, a área com maior peso está inclinada para as ciências naturais e exatas, com sub-

representação das ciências sociais e humanas, cujas revistas locais/nacionais têm sido canais idôneos para difundir os resultados

da investigação. Embora muitos dos achados pudessem ser de interesse para a comunida - de internacional, a maioria abordam

problemas peculiares de cada país, onde meios locais são o canal natural e mais próximo para difundir e debater seus trabalhos e

iniciar um diálogo em suas comunidades, independentemente de temas e enfoques traçados na perspectiva internacional. O

posicionamento das revistas ibero-americanas nos índices de corrente principal é baixo, encontrando-se somente cinco revistas

espanholas no primeiro quartil de citação em JCR , enquanto que em SJR há 32, das quais 29 são editadas no Brasil e Espanha,

e as restantes no México, Argentina e Peru.
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