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¡MARLAS comemora seu quinto
aniversário!
MIDDLE ATLANTIC REVIEW OF LATIN AMERICAN STUDIES
(MARLAS)
MARLAS é uma revista científica internacional que cobre os desenvolvimentos em
estudos transnacionais, nacionais e regionais na América Latina, Caribe, culturas
hispânicas / latinas dos Estados Unidos e áreas relacionadas. Estamos orgulhosos de
celebrar a culminação do nosso quinto ano de publicação!
Com seus artigos sob o sistema duplo-cego de revisão por pares, e revisados por
acadêmicos internacionais, MARLAS oferece aos leitores o melhor da pesquisa atual
disponível no mundo por meio de novas evidências históricas e interpretações,
perspectivas únicas sobre eventos e avanços teóricos com implicações importantes
para acadêmicos que trabalham com os estudos latino-americanos. A revista apoia o
trabalho inovador em todos os campos, incluindo aqueles de natureza
multidisciplinar. Novas publicações de editoras nacionais e estrangeiras são
exaninadas e análises de obras importantes são incluídas.
Arte, cinema, literatura, novela, história em quadrinhos (Mafalda!), música, culinária
e outros produtos culturais são examinados por incorporar questões cruciais,
incluindo: migração, identidade, pertencimento, direitos humanos, definições de
gênero, continuidade e mudança, colaborações transfronteiriças (mesmo em uma
pandemia), narcotráfico e violência, multiculturalismo, memória não oficial e arquivo,
urbanismo e alcance digital.

MARLAS AOS CINCO ANOS
No momento que lançamos nossa edição de dezembro de 2021 queremos comemorar
com você o quinto aniversário de MARLAS. Fazemos isso com enorme orgulho pelas
realizações da revista. As contribuições de nossos autores, revisores e leitores e seu
envolvimento com a revista criaram novas perspectivas sobre os estudos latinoamericanos, pesquisas de ponta e trabalhos inovadores nas ciências sociais, humanas
e nas artes. Acima de tudo, um notável sucesso de MARLAS é o de levar ao público
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em todo o mundo as extraordinárias experiências de vida dos latino-americanos e
suas lutas diárias por democracia, desenvolvimento econômico e justiça social.

MARLAS & MACLAS
A história da MARLAS se confunde com a trajetória do Middle Atlantic Council of Latin
American Studies, organização fundada em 1979, e que publica esta revista. Por
trinta anos antes de nossa estreia online, MACLAS disseminou pesquisas por meio de
sua publicação impressa anual, Latin American Essays
(http://www.maclas.org/latinamericanessays).
No início da década de 2010, a liderança de MACLAS começou a considerar um novo
formato de periódico em sintonia com nossa era digital e alinhado com a missão
original de promover a pesquisa nos estudos latino-americanos. Uma comissão foi
nomeada para desenvolver opções e fazer recomendações para um novo modelo de
publicação. Após pesquisas e discussões com grupos focais entre os membros da
associação, MACLAS lançou a revista MARLAS, liderada pela equipe editorial atual,
durante seu congresso anual na Temple University, em 2016. Um ano depois, tivemos
o prazer de apresentar a primeira edição da revista no congresso MACLAS de 2017
na University of Virginia, Charlottesville.
MACLAS outorga um prêmio em memória do professor de economia, James H. Street,
da Rutgers University, para o melhor melhor artigo em suas publicações. O Street
Prize foi concedido duas vezes desde a conversão para MARLAS online:
Diego Rivera Hernández, (Villanova University), “Escrutinio internacional y
acompañamiento de las víctimas de Ayotzinapa: una lectura de los informes
del GIEI,” Middle Atlantic Review of Latin American Studies 2.1 (2018), pp. 8–
30.
Miguel Ángel Latouche (Universidad Central de Venezuela), “Venezuela e seu
labirinto: Mudança institucional e autoritarismo no socialismo do século XXI,”
Middle Atlantic Review of Latin American Studies 3.2 (2019), pp.1–26.
A congresso anual do MACLAS é sempre um evento estimulante e vibrante. Após dois
anos de reuniões virtuais, estamos entusiasmados porque, de 18 a 19 de março de
2022, nos encontraremos no The College of New Jersey em Ewing, NJ. Veja os
detalhes em: http://www.maclas.org.

OS ÊXITOS DE MARLAS, 2017–2021
MARLAS agora está se consolidando no campo dos estudos latino-americanos.
Publicamos artigos sobre uma ampla variedade de assuntos, com autores
trabalhando em vários países das Américas e da Europa. Esta é uma conquista
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possível graças à participação de nossos leitores e da expertise de revisores e
autores. Sempre somos gratos a MACLAS por seu apoio inabalável e apreciamos
muito nossa colaboração com a Associação de Estudos Latino-Americanos (LASA) por
integrar nosso periódico em sua plataforma digital, o Latin American Research
Commons. Este foi um acordo pioneiro que abriu o caminho para que otras revistas
e uma plataforma de publicação de livros alcancem um número maior de leitores por
meio de um modelo de acesso aberto em nível de diamante, o que torna novas
pesquisas de ponta, incluindo trabalhos publicados em vários idiomas do Sul Global
- mais amplamente disponíveis para estudiosos.
MARLAS também inovou com seus oportunos dossiês e edições especiais em 2017–
2021. Os dossiês trazem o melhor de dois mundos: análises baseadas em teorias e
relatórios de ativistas individuais. Nosso interesse em promover estudos com uma
visão de futuro que postulem novos quadros de referência para novas circunstâncias
foi sinalizado em “Shifting Frontiers of Citizenship” - o dossiê inaugural de MARLAS
organizado por Luis Roniger (junho de 2017, vol. 1.1) - e em uma edição especial
editada por Jeffrey Pugh e Patricia Rodríguez em “Contention & Nonviolent Action”
(junho de 2018, vol. 2.1).
Um terceiro dossiê que se concentrou na arte e na cultura visual do Caribe indiano,
editado por Christopher L. Ballengee e Darrell Gerohn Baksh (dezembro de 2020, vol.
4.2), trouxe ensaios interdisciplinares, desafiadores e atraentes, com a incorporação
de vídeos multimídia e trilhas sonoras.
Mais recentemente, publicamos dois dossiês sobre a COVID-19. Nos estágios iniciais
da pandemia, marcada por um alto nível de incerteza e em meio a graves
preocupações com a saúde pública, MARLAS recrutou especialistas para contribuir
com comentários para um dossiê seminal, editado por Ivani Vassoler-Froelich,
contendo uma avaliação abrangente da trajetória devastadora do vírus e seus efeitos
na vida dos latino-americanos (junho de 2020, vol. 4.1). Em seguida, publicamos
um número especial completo, dedicado aos amplos impactos da COVID-19 na região
(fevereiro de 2021, vol. 4.3), editado por Diane E. Johnson e Mario Siddhartha
Portugal Ramírez. A atenção à pandemia forneceu materiais concretos e urgentes
para pesquisadores e instrutores: dados e análises, e duas antologias de poesia
pandêmica original.

MÉTRICAS DA MARLAS*
Durante seus primeiros cinco anos, a revista MARLAS se estabeleceu como uma
importante contribuidora aos debates acadêmicos e publicações nos estudos latinoAgradecimentos pela ajuda inestimável na compilação de dados aqui relatados a: Jeff Pugh,
María Roof, Diane Johnson, Ivani Vassoler-Froelich, Chris Ballengee, Sophia Mann, e Jillian
Miller.
*
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americanos. Agora ela está indexada por Scopus, o Directory of Open Access Journals
(DOAJ), Hispanic American Periodicals Index (HAPI), EBSCO, MLA Directory of
Periodicals, CrossRef e EuroPub.
De 2017 a 2021, MARLAS publicou uma variedade de contribuições acadêmicas,
incluindo artigos de pesquisa, ensaios, notas de pesquisa, entrevistas, comentários,
notas editoriais, literatura criativa e resenhas de livros. Das categorias revisadas por
pares (artigos de pesquisa, ensaios e notas de pesquisa), as seguintes métricas
resumem os resultados da publicação MARLAS durante este período de tempo:
Total de envios revisados por pares: 126
• Humanidades / artes: 47
• Ciências Sociais: 47
• Edições / dossiês especiais: 32
Total de artigos revisados por pares publicados: 67
Taxa média de aceitação: 53%
Tempo médio de revisão desde o envio até a primeira decisão editorial: 89
dias
Tempo médio do envio à publicação: 180 dias

Médias do tempo de resposta por ano:
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Dos artigos publicados na MARLAS em seus cinco primeiros volumes (sem contar o
número de dezembro de 2021), 48% eram de autoria feminina ou tinham pelo menos
uma mulher como coautora. Durante o mesmo período, 22% dos artigos publicados
tinham autores baseados em instituições do Sul Global.
Métricas de impacto:
Os artigos publicados na MARLAS desde a sua criação foram vistos 13.316 vezes e
foram baixados 12.222 vezes. A média foi de 99 leituras por documento e 91
downloads por documento. O documento mais lido (531 leituras) foi de Carla
Almeida, Ligia Lüchmann e Carla Martelli, “A pandemia e seus impactos no Brasil”,
um artigo de comentário no vol. 4, no. 1 (2020). O documento mais baixado (536
downloads) foi de Matthew Ford, “The Other Slavery at the Heart of America: Andrés
Reséndez, Indian Enslavement and Looking South to Amazonia”, um ensaio no vol.
1, no. 2 (2017).
Durante o período de 2017-2020, foram publicados 82 artigos citáveis revisados por
pares. O número de citações dessas publicações que aparecem no Google Scholar
totaliza 96.
MARLAS está atualmente indexada no Scopus, que calcula estatísticas de impacto
para a revista com base em citações dentro de periódicos encontrados no banco de
dados da Scopus. Durante o período de 2017 até o presente, a Scopus relatou 27
citações de 74 documentos que detectou e indexou, dando a MARLAS um CiteScore
Tracker para 2021 de 0,4 (média de citações / documento). O CiteScore para 2020
foi de 0,3, e a pontuação do Source Normalized Impact per Paper para 2020 foi de
0,255. Mais detalhes estão disponíveis aqui:
https://www.scopus.com/sourceid/21101038533.

MARLAS: O FUTURO
Estamos em dívida com muitas pessoas quando refletimos sobre os cinco primeiros
anos de MARLAS. Estendemos nossa calorosa gratidão a todos vocês por apoiarem o
nascimento e o crescimento de nosso precioso projeto. À medida que olhamos para
o futuro, esperamos aprimorar a revista com novas perspectivas, contribuindo para
uma compreensão bem fundamentada das políticas, culturas e sociedades latinoamericanas e da relação da região com o resto do mundo. Vemos MARLAS como um
espaço para apresentar e avaliar teorias e metodologias que explicam as variadas
experiências latino-americanas do passado e do presente.
A partir de 2022, podcasts vinculados a MARLAS serão hospedados em nosso site e
abordarão tópicos atuais em discussão. Apresentaremos a literatura criativa de
escritores emergentes. Usaremos tecnologia online para trazer a você mídias visuais
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e sonoras relevantes para nossos artigos. Um dos membros fundadores da revista,
Jeffrey Pugh, assumirá novas funções como co-editor-chefe junto com Ivani VassolerFroelich por um ano de transição, ao mesmo tempo que manteremos nosso
compromisso implacável com a qualidade extraordinária da revista. Saudações!

EQUIPE EDITORIAL DA MARLAS
C0-Editores-Chefes
Ivani Vassoler-Froelich, State University of New York at Fredonia
Jeffrey Pugh, University of Massachusetts Boston
Editora Associada para Ciências Sociais
Diane E. Johnson, Lebanon Valley College
Editora Associada de Humanidades e Arte
María Roof, Howard University
Editor de resenhas de livros
Greg Schelonka, Louisiana Tech University
Coordenador de divulgação
Jeffrey Pugh, University of Massachusetts Boston
Coordenador assistente de divulgação
Mario Siddhartha Portugal Ramírez, Universidade de Massachusetts Boston
Assistente Editorial
Taylor Marie Doherty, Universidade de Massachusetts Amherst
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