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Resumo 

 

Os processos de produção textual vêm sendo investigados, entre outros, por meio dos estudos 

bibliométricos, os quais permitem análise e mensuração da produção científica, verificando 

sua importância a nível regional, nacional e/ou internacional, bem como o resgate e a 

preservação da memória científica de um autor, uma instituição e/ou um país. Este trabalho 

apresenta os resultados da pesquisa realizada na Biblioteca do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal do Ceará (UFC), objetivando analisar, à luz da bibliometria, a produção 

científica correspondente à década de 90 e aos professores dos departamentos de: Cirurgia, 

Saúde Comunitária, Análises Clínicas, Clínica Odontológica, Morfologia, Odontologia 

Restauradora e Farmácia, a fim de que tal empreendimento venha contribuir para a 

preservação e disseminação da memória científica da UFC. Objetiva especificamente: mapear 

a literatura científica desses docentes; verificar as características dessa produção no que diz 

respeito ao tipo de publicações e autores e trabalhos mais citados; estudar os padrões de 

comportamento dessa literatura no referente à transdisciplinaridade científica intra e entre 

departamentos e fora do âmbito da UFC. Para tanto, foram feitos estudos com relação a: (i) 

produção científica dos professores por tipo de documentos e por ano de publicação; (ii) 

ranking da produção científica dos professores por departamentos; (iii) professores e trabalhos 

mais citados por departamento; (iv) ranking da produção científica dos departamentos pelo 

ano de publicação; (v) periódicos onde os textos são mais publicados; e (vi) ocorrência de 

citações da produção científica dos professores. Os resultados mostram oscilações no número 

da produção científica dos departamentos estudados, o que espelha o descompromisso do 

governo brasileiro com relação às atividades de pesquisa. Percebe as citações como pistas de 

reconhecimento do autor perante seus pares e como uma teia polifônica formada de caminhos 

que podem levar também ao resgate da memória científica. Assim, fica a certeza da 

contribuição para a preservação e disseminação da memória científica da UFC.  

 

Palavras-chave: ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA; ANÁLISE DE CITAÇÃO; 

BIBLIOMETRIA; MEMORIA; MEMORIA CIENTÍFICA. 
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Résumé 

   

Les processus de production littérale viennent en étant enquêtés, entre autres, au moyen des 

études bibliométricos, qui permettent de l'analyse et de la mensuration de la production 

scientifique, vérifiant leur importance à niveau régional, national et/ou international, ainsi que 

le sauvetage et la conservation de la mémoire scientifique d'un auteur, une institution et/ou un 

pays. Ce travail présente les résultats de la recherche réalisée dans la Bibliothèque du Centre 

de Sciences de la Santé de l'Université Fédérale du Ceará (UFC), objectivant analyser, à la 

lumière de la bibliométrie, la production scientifique correspondante à la décennie de 90 et 

aux enseignants des départements de : Chirurgie, Santé Communautaire, Analyses Cliniques, 

Clinique Odontologique, Morphologie, Odontologie Restauratrice et Pharmacie, afin que telle 

entreprise vienne contribuer à la conservation et à la dissémination de la mémoire scientifique 

de UFC. Objective spécifiquement : mapear la littérature scientifique de ces professeurs ; 

vérifier les caractéristiques de cette production en ce qui concerne le type de publications et 

les auteurs et les travaux plus mentionnés ; étudier les normes de comportement de cette 

littérature dans l'afférent à transdisciplinaridade scientifique intra et entre départements et 

excepté du contexte de UFC. Pour de telle façon, ont été faites des études concernant : (i) 

production scientifique des enseignants par type de documents et par année de publication ; 

(ii) ranking de la production scientifique des enseignants par des départements ; (iii) 

enseignants et travaux plus mentionnés par département ; (iv) ranking de la production 

scientifique des départements par l'année de publication ; (v) périodiques où les textes plus 

sont publiés ; et (vi) présence de citations de la production scientifique des enseignants. Les 

résultats montrent des oscillations dans le nombre de la production scientifique des 

départements étudiés, ce qui reflète la descompromisso du gouvernement brésilien concernant 

les activités de recherche. Il perçoit les citations mange des voies de reconnaissance de 

l'auteur devant leurs paires et comme une toile formée de chemins qui peuvent prendre aussi 

au sauvetage de la mémoire scientifique. Ainsi, reste la certitude de la contribution pour la 

conservation et la dissémination de la mémoire scientifique de UFC. 

   

   

Mots-clé : ANALYSE BIBLIOMETRIQUE ; ANALYSE DE CITATION ; BIBLIOMETRIE 

; MEMOIRE ; MEMOIRE SCIENTIFIQUE. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Observando as turbulências e profundas mutações que caracterizam o cenário 

mundial nos dias atuais, quando novos paradigmas atingem de forma perturbadora a relação 

de forças e os conceitos políticos e econômicos de há muito assentados, parece-nos que uma 

única certeza se impõe: definitivamente, adentramos numa sociedade onde o conhecimento 

passa a ser exaltado como seu elemento-chave, sua mola motriz. Assim sendo, não seria uma 

tarefa muito difícil inferir que o mundo será, doravante e, cada vez mais, construído por 

aqueles que investem na educação, na ciência e no desenvolvimento tecnológico. É 

exatamente por esta razão que o sistema educacional tem sido referenciado como fator 

primordial para o desenvolvimento, sobretudo nos países emergentes, os quais acumularam 

exorbitante déficit, em relação aos países centrais, no campo do conhecimento científico e 

tecnológico, fato este que, em certa medida, explica sua enorme defasagem em termos 

econômicos e sociais.  

 

No objetivo de enfrentar e combater essa questão, o sistema de educação brasileira 

e, em especial, o ensino superior público, adquire papel de suma e fundamental importância a 

cumprir, pois é nele, essencialmente, que se desenvolve a atividade de pesquisa, em 

concomitância com aquela atividade básica, que é a formação de profissionais qualificados. 

Nossas universidades federais, empenhadas em um processo de expansão e aprimoramento, 

buscam, na medida do possível e de forma permanente, imprimir padrões de excelência nas 

suas ações. Em 2004, a Universidade Federal do Ceará – UFC, comemorou seu 

cinqüentenário, assim como o centenário de nascimento do Prof. Antônio Martins Filho. Em 

torno desta casa e da respeitosa figura do Reitor-fundador, bastantes foram as homenagens, as 

quais se multiplicaram durante todo o ano. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, foi 

realizada sessão solene especial, o mesmo acontecendo na Assembléia Legislativa do Estado e 

na Câmara Municipal de Fortaleza. Além disso, a Empresa de Correios e Telégrafos emitiu 

selo comemorativo, enquanto outras instituições e entidades representativas da sociedade civil 

manifestavam das formas mais diversas seu reconhecimento à Universidade.  

 

É, portanto, nesse contexto que a presente publicação vem revelar e discutir os 

resultados de uma pesquisa realizada (sua maior parte) na Biblioteca do Centro de Ciências da 

Saúde (BCCS) da UFC e no Portal de Periódicos da Comissão de Apoio de Pessoal de Ensino 

Superior (CAPES). Este trabalho corresponde, especificamente, a uma análise bibliométrica 
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da literatura científica produzida durante a década de 90 pelos professores lotados nos 

departamentos de: Cirurgia (DC), Saúde Comunitária (DSC), Análises Clínicas (DAL), 

Clínica Odontológica (DCO), Morfologia (DM), Odontologia Restauradora (DOR) e 

Farmácia (DEFA) do CCS da UFC.  

 

A bibliometria, enquanto método de investigação e mensuração da ciência, faz uso 

da análise de citações como uma de suas principais ferramentas, com a finalidade de medir o 

impacto e a visibilidade de determinados autores no âmbito de uma específica comunidade 

científica, possibilitando, dessa forma, verificar a relação autor-produtividade. Os indicadores 

bibliométricos possibilitam ainda perceber e mensurar as fontes de informação utilizadas 

como, por exemplo, o tipo de documento e os trabalhos mais citados. A partir da utilização 

destes indicadores, também é possível compreendermos a forma como acontece a 

comunicação científica em uma área do conhecimento, desenhando, assim, uma espécie de 

mapeamento da mesma, revelando teorias e metodologias consolidadas, além de se constituir 

como uma ferramenta para a construção da memória científica de um autor, um país e/ou uma 

instituição. Complementando, Lima (1984, p.61) afirma que os métodos e instrumentos da 

bibliometria “permitem análises quantitativas das propriedades, do comportamento e dos 

efeitos da informação ao examinar relações entre unidades produzidas, que evidenciam 

relações entre idéias, indivíduos, instituições, países e áreas de pesquisa”. Para Vanz (2004, 

p.18), as citações permitem a verificação de realizações científicas individuais, de um grupo, 

de uma instituição, de um país e, até mesmo, podem retratar a evolução da ciência em geral 

ou de um campo específico. Lima (1986, p.128), por sua vez, afirma que a bibliometria como 

área de pesquisa e como técnica tem alcançado resultados os quais possibilitam uma maior 

compreensão da forma, estrutura e volume da comunicação científica. Entendimento este que 

tem sua completude em Carvalho (1976 apud VANZ, 2004 p.21), para quem a bibliometria 

pode ser útil aos bibliotecários não só como uma orientação objetiva para planejamento e 

organização de serviços de bibliotecas e centros de documentação, mas, especialmente, como 

apoio na política de seleção e aquisição de coleções de documentos e nos meios de 

disseminação da informação. 

 

No nosso estudo, a bibliometria é utilizada como método para ajudar-nos a 

conhecer e estudar a prática da comunicação científica docente no âmbito da UFC, através da 

análise de citações da produção científica gerada por estes profissionais. Com isso, este 

trabalho pretende servir de contribuição para a tarefa de preservação da memória científica 
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desta universidade, uma vez que, ao mesmo tempo, resgata e estuda parte de sua produção 

científica. 

 

Nesse sentido e a partir das considerações expostas, este estudo tentou responder 

às seguintes indagações: Que tipo de publicações foram produzidas nesses departamentos na 

década de 90? Quais os departamentos e autores que obtiveram maior destaque no contexto da 

produção científica e das citações? Quais foram os periódicos em que mais publicaram? 

Como essa produção científica está sendo recebida pela comunidade científica, tanto em 

âmbito interno quanto em âmbito externo da UFC?  

 

Visando encontrar respostas para tais questionamentos é que estabelecemos o 

seguinte ponto como objetivo maior de nossa pesquisa: 

 

• Analisar, sob a luz da bibliometria, a produção científica correspondente aos 

professores anteriormente citados e à década de 90, a fim de que tal 

empreendimento venha contribuir, principalmente, para a preservação e 

disseminação da memória científica da UFC.  

 

Dessa forma, objetivamos especificamente: 

 

• Mapear a literatura científica desses docentes;  

• Verificar as características dessa produção no que diz respeito ao tipo de 

publicações e autores e trabalhos mais citados; 

• Estudar os padrões de comportamento dessa literatura no referente à 

transdisciplinaridade científica intra e entre departamentos e fora do âmbito da 

UFC. 

 

Com estes objetivos pretendemos suscitar discussões no tocante ao tema em lide, 

diante dos novos desafios da Ciência da Informação, especialmente, no que se refere à 

contribuição da bibliometria para as pesquisas referentes à produção, memória e 

representação da informação. Entendemos que, diante do caos informacional com o qual nos 

deparamos e com o valor que o conhecimento está adquirindo no mundo atual, é 

imprescindível para um organismo como as Universidades, que ao mesmo tempo gera e 
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consume ciência, não apenas a preservação de sua memória científica, mas também sua 

disseminação, respeitando, assim, o constante devir que o termo memória sugere. Por fim, 

consideramos que nossa pesquisa tanto pode ser considerada quantitativa, uma vez que 

trabalhamos sobre dados quantitativos, como qualitativa, já que também nos preocupamos 

com a reflexão e qualificação dos fenômenos, dos acontecimentos, dos fatos, proporcionando 

uma visão mais límpida dos mesmos, às interferências e influências do meio ambiente.  

 

Nos capítulos que se seguem, tentaremos primeiramente compreender o conceito 

de memória, o que será crucial para o desenrolar deste trabalho, uma vez que toda a trama 

desta leitura se construirá a partir deste entendimento. Assim sendo, o capítulo intitulado 

MEMÓRIAS NO PLURAL se dedicará a investigar a origem e o que representa, o que 

alude a palavra memória na bibliografia pesquisada, além de oferecer uma revisão sobre a 

temática da memória científica e da contribuição que os indicadores de ciência e tecnologia 

(C&T) podem trazer para a os estudos de memória científica. Ao final deste capítulo, 

conseguiremos visualizar claramente o quão abrangente pode ser o campo de estudo que 

envolve a temática da memória. É importante destacar que desde novembro de 2004 estamos 

nos embasando teoricamente com textos referentes a Bibliometria, Cienciometria, 

Informetria, Comunicação, Memória Científica, dentre outros. Certamente, o fato de já estar 

em contato diário com essas temáticas há um certo tempo e todo o trabalho, já empreendido, 

com a manipulação e leitura dos dados, levaram à escolha desse tema para a elaboração deste 

trabalho de conclusão de curso. Em seguida, abordaremos a questão da MEMÓRIA 

CIENTÍFICA DA UFC, neste que será o capítulo chave para entendermos a construção da 

ciência nesta Universidade. No momento seguinte, a METODOLOGIA, ou seja, os 

procedimentos metodológicos e caminhos percorridos durante o trajeto da pesquisa serão 

detalhados, sendo acompanhados destes que são na verdade o coração de qualquer trabalho de 

pesquisa: os RESULTADOS E DISCUSSÕES. Por fim, as CONSIDERAÇÕES FINAIS, 

que, discordando da titulação, não são últimas, finitas, acabadas – serão apresentadas. 
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2 MEMÓRIAS NO PLURAL 

 

Memórias no plural, como a própria expressão já invoca, tenta fazer uma espécie 

de “portrait” da memória na sua pluralidade de conceitos e entendimentos, o que não poderia 

ser diferente, uma vez que refletir, falar e escrever acerca dessa temática requer, antes de mais 

nada, uma compreensão da multiplicidade que a palavra memória traz embutida na sua 

essência. Halbwachs, cientista social que analisou de forma minuciosa a memória e suas 

dimensões individual, coletiva e histórica1, distingue duas memórias: uma pessoal e outra 

social. Segundo ele: 

 

“[...] a primeira se apoiaria na segunda, pois toda história de nossa vida faz parte da 

história em geral. Mas a segunda seria, naturalmente, bem mais ampla do que a 

primeira. Por outra parte, ela não nos representaria o passado senão sob uma forma 

resumida e esquemática, enquanto que a memória de nossa vida nos apresentaria um 

quadro mais contínuo e mais denso.” (HALBWACHS, 1990, p.55). 

 

Assim, o autor define esta última como uma memória coletiva, “[...] uma corrente 

de pensamento contínuo de uma continuidade que nada tem de artificial, já que retém do 

passado somente aquilo que ainda está vivo ou capaz de viver na consciência do grupo que a 

mantém.” (Ibid., p.80-81). 

 

Destarte, podemos entender a memória como uma grande colcha de retalhos ou 

receptáculo de recortes culturais, onde cada um ou cada grupo deposita o que está submerso 

nos seus desejos e nas suas vontades. Montenegro (1992, p.19) nos fala que “o processo de 

construção ou de produção opera em uma dimensão em que, partindo do real, do acontecido, a 

memória – como um elemento permanente do vivido –, atende a um processo de mudança ou 

de conservação.” Isso porque a memória coletiva de um determinado grupo tem, 

reconhecidamente, uma dimensão do individual, sendo ela, dessa forma, produto da 

elaboração subjetiva. O autor conclui seu pensamento explicando que:  

 

A reação ou a resultante do impacto da realidade sobre o indivíduo ou o grupo 

constituirá a marca que o caracteriza. Dessa forma, a memória tem como 

característica fundante o processo reativo que a realidade provoca no sujeito. Ela se 

forma e opera a partir da reação, dos efeitos, do impacto sobre o grupo ou o 

                                                 
1 Ver HALBWACHS, M. Les cadres sociaux de la mémoire. Paris: Librairie Félix Alcan, 1925; 

HALBWACHS, M. A memória coletiva. São Paulo: Vértice, 1990; HALBWACHS, M. La topographie 

légendaire des Évangiles en Terre Sainte: étude de mémoire collective.  2.ed. Paris: Presses universitaires de 

France, 1971; HALBWACHS, M. La mémoire collective chez les musiciens. Revue Philosophique, n.127, 

p.136-165, 1939. 
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indivíduo, formando todo um imaginário que se constitui em uma referência 

permanente de futuro. (Ibid., p.19-20) 

 

Por isso que, se tratando da (re)configuração, (re)constituição da memória social2 

ou coletiva de um tecido social arbitrariamente escolhido, é necessário haver uma seleção, 

uma ação que pince desse tecido os nós que irão representar futuramente esse grupo social. 

 

Contudo, nem sempre vamos poder ouvir o eco daqueles que já passaram. Falar de 

memória é também, impreterivelmente, falar de esquecimento, pois são faces da mesma 

moeda, assim como a vida e a morte. Le Goff (1982, p.4), em seu estudo acerca da memória, 

afirma com muita precisão que a memória coletiva tem se constituído como uma peça 

importante no jogo da luta das forças sociais pelo poder. De acordo com o autor:  

 

Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações 

das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades 

históricas. Os esquecimentos, os silêncios da história são reveladores deste 

mecanismo de manipulação da memória coletiva. (Ibid., p.4) 

 

Michael Pollak (1989, p.8), por sua vez, usa a expressão “zonas de sombras, 

silêncios e ‘não-ditos’” para designar uma época, um período, teorias e até pensamentos 

silenciados ou mesmo perdidos no tempo, os quais vieram se instalar como desdobramento de 

outros problemas, principalmente os de ordem ideológica. Pollak, dessa maneira, escancara e 

enfatiza, pelo viés da memória, a cultura dos dominados, dos excluídos, dos marginalizados, 

dos prejudiciais ao sistema, enfim, das minorias que, em razão de uma concepção majoritária 

dos grupos dominantes, têm suas memórias castradas da memória nacional, ou seja, da 

memória oficial, que, por sua vez, irá se contrapor à memória subterrânea desses grupos 

específicos.  

 

Com relação a este assunto, vejamos a seguir o que diz o poema “Perguntas de um 

trabalhador que lê”, de Bertolt Brecht, que retrata tão fortemente a disputa entre a memória 

oficial e a memória subterrânea: 

 

Quem construiu a Tebas das sete portas? 

Nos livros constam os nomes dos reis. 

Os reis arrastaram os blocos de pedra? 

E a Babilônia tantas vezes destruídas. Quem ergueu outras tantas? 

                                                 
2 James Fentress e Chris Wickhan (1994) preferem usar a expressão memória social ao invés de memória 

coletiva. 
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Em que casas da Lima radiante de ouro moravam os construtores? 

Para onde foram os pedreiros, na noite em que ficou pronta a muralha da China? 

A grande Roma está cheia de arcos do triunfo, quem os levantou? 

Sobre quem triunfaram os césares? 

A decantada Bizâncio só tinha palácios, para os seus habitantes? 

Mesmo na legendária Atlântida, na noite em que o mar a engoliu, 

Os que se afogavam gritavam pelos seus escravos? 

O jovem Alexandre conquistou a Índia. Ele sozinho? 

César bateu os Gauleses, não tinha pelo menos um cozinheiro consigo? 

Felipe da Espanha chorou quando sua armada naufragou, ninguém mais chorou? 

Frederico II venceu a Guerra dos Sete Anos, quem venceu além dele? 

Uma vitória em cada página, quem cozinhava os banquetes da vitória? 

Um grande homem a cada dez anos, quem pagava suas despesas? 

Tantos relatos, tantas perguntas. 

 

Compreender a disputabilidade da memória, requer, dessa forma, o entendimento 

de que a sociedade não é homogênea e que existe disputas de poder internamente. Por isso, é 

necessário levarmos em consideração a correlação de forças e as relações de poder que estão 

imbricadas na sociedade: são disputas políticas, econômicas, culturais e ideológicas. Quantos 

artistas, pensadores, cientistas no mundo inteiro, por exemplo, não tiveram seus trabalhos 

impedidos de serem divulgados e admirados devido às suas posições contrárias aos regimes 

políticos instaurados em suas pátrias, sendo, assim, banidos da memória de sua época? Porque 

“[...] se este trabalho não está em nenhuma memória, não pertence a nenhum grupo, não tem 

existência reconhecida pela comunidade, ele na verdade não existe. É só um segredo 

indecifrável na gaveta e no coração de seu autor.” (SAYÃO, 1996, p.316-317) 

 

Todavia, conforme verificado na revisão de literatura, a comunidade intelectual 

vem se lançando, cada vez mais, à tarefa da preservação da memória, o que pode ser 

explicado, conforme Ferreira (1996, p.130), como uma reação fatídica às acusações de ser o 

Brasil um país sem memória, onde o esquecimento parece ser a vala comum em que 

repousam episódios e personagens, atores e ações. A autora prossegue explicando que:  

 

Os estudos e pesquisas têm recorrido com freqüência a entrevistas e depoimentos 

com pessoas diretamente envolvidos com os episódios, períodos e acontecimentos 

que se quer investigar. Ao fazê-lo recupera-se importantes atores sociais que ao 

saírem de cena, levam consigo para a vida privada, fragmentos de história que 

permanecem ocultos no âmbito de suas existências individuais. Esses depoimentos 

acabam por constituí-los em narradores modernos, os guardiões dos tesouros de seu 

tempo. (FERREIRA, 1996, loc. cit.) 
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Corroborando, Connerton (1999, p.41), ao dissertar sobre a memória pessoal3, na 

linha de pensamento usada por Halbwachs, nos fala que: 

 

Toda a recordação, por muito pessoal que possa ser, mesmo a de acontecimentos que 

só nós presenciamos, ou a de pensamentos e sentimentos que ficaram por exprimir, 

existe em relação com todo um conjunto de idéias que muitos outros possuem: com 

pessoas, lugares, datas, palavras, formas de linguagem, isto é, com toda a vida 

material e moral das sociedades de que fazemos parte. 

 

Assim sendo, podemos declarar que, no transcorrer da história, a memória teve e 

tem um papel significativo nos espaços socialmente construídos pelas diferentes formas de 

linguagem. Memória que Pierre Nora (1993, p.13) apresenta como “[...] a constituição 

gigantesca e vertiginosa do estoque material daquilo que poderíamos ter necessidade de 

lembrar”. 

 

Todavia, a memória, na sua capacidade de conservar e preservar determinadas 

informações, requer antes de tudo, conforme Le Goff (op. cit., p.1), um complexo de funções 

psíquicas, as quais auxiliam qualquer homem a atualizar impressões ou informações que se 

(re)apresentam como passadas. 

 

Muitos autores, ao estudarem os sistemas de auto-organização do indivíduo 

aproximam linguagem e memória exatamente pelo fato da linguagem representar essa forma 

de estocagem de informações. Henri Atlan (1972 apud LE GOFF, 1982, p.3) reflete a 

linguagem como forma de expressão da memória e como sua exteriorização dos limites 

físicos de nosso corpo. Para ele, antes de ser falada ou escrita, existe uma dada linguagem sob 

a forma de armazenamento de informações em nossa memória.  

 

Em concordância, Candau (1996 apud OLIVEIRA, 2002, p.97) nos fala desta 

questão da exteriorização da memória e do pensamento, por intermédio da linguagem: 

                                                 
3 Connerton (1999, p.25) afirma que “há, em primeiro lugar, a memória pessoal, a qual diz respeito àqueles atos 

de recordação que tomam como objeto a história de vida de cada um. Falamos delas como memórias pessoais 

porque se localizam num passado pessoal e a ele se referem. As minhas memórias pessoais podem se exprimir-se 

desta forma: eu fiz isto e aquilo, em tal e tal altura, em tal e tal lugar. Assim, ao recordar um acontecimento estou 

também preocupado comigo próprio. [...] Ao recordar que fiz isto e aquilo vejo-me a mim próprio, por assim 

dizer, de uma certa distância. [...] Estas manifestações da memória figuram significativamente nas descrições que 

fazemos de nós próprios, porque a nossa história passada é uma fonte importante da idéia que fazemos de nós 

próprios. [...] Através de recordações desta espécie, as pessoas têm um acesso especial a fatos sobre as suas 

histórias e as suas identidades passadas, uma espécie de acesso que, em princípio, não podem ter às histórias e 

identidades de outras pessoas e coisas.”  
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Por razões de métodos, é necessário distinguir a memorização puramente mental [...] 

de todas as outras formas de memorização que utilizam suportes materiais de uma 

grande diversidade: aqueles da escrita e da imagem – pedra, pergaminho, 

manuscritos [...] sem esquecer hoje a revolução documentária, a multiplicação dos 

arquivos públicos [...] ou privados, das bibliotecas, das redes e das “redes de redes” 

que constituem uma gigantesca memória virtual da qual não se calcular os efeitos. 

[...] É evidentemente a linguagem que, no início, permitiu esta exteriorização da 

memória humana e que, por esta razão, deve ser considerada como sua primeira 

extensão. 

 

Portanto, a memória pode ser descrita como a faculdade que temos de reter 

pensamentos, impressões e conhecimentos adquiridos ao longo de nossas vidas, podendo ser 

encontrada tanto no ato da recordação, lembranças, reminiscências, como na ação de narrar, 

referir, relatar. Ela é, assim, sinônimo de um complexo enigmático que ao se associar com 

estímulos internos e externos passa a constituir lembranças ou recordações, que, ao seu 

momento, serão tomadas, em alguns casos, como respostas ou soluções de problemas. Logo, a 

memória é tão abstrata quanto subjetiva. 

 

Conforme Chauí (1994, p.126), a memória na Grécia Antiga foi transformada 

pelos gregos em uma deusa, Mnemosyne, a deusa protetora das artes e da história. A deusa da 

reminiscência concedia aos poetas o valioso poder de voltar ao passado e de lembrá-lo para a 

coletividade, pois ela tinha a capacidade de trazer à mente dos homens as recordações dos 

heróis e dos seus grandes gestos, presentes na poesia lírica. O humano que tivesse registrado 

em obras a fisionomia, os gestos, os atos, os feitos e as palavras não poderia ser esquecido 

nunca, porque ao se tornar memorável, não morreria jamais. Dessa forma, a musa da poesia 

épica conferia imortalidade aos mortais. 

 

Mnemosyne, revelando ao poeta os segredos do passado, o introduz aos mistérios 

do além. A memória aparece então como um dom para iniciados e a reminiscência como uma 

técnica ascética e mística. Também a memória assume um papel de primeiro plano nas 

doutrinas órficas e pitagóricas. Ela é o antídoto do Esquecimento. No inferno órfico, o morto 

deve evitar a fonte do esquecimento, não beber no Letes, mas pelo contrário, nutrir-se da 

fonte da Memória, que é uma fonte de imortalidade. (LE GOFF, op. cit., p.18) 

 

O vaticínio da deusa pode ser atestado desde a sobrevivência dos poemas da 

Antigüidade clássica, passando pelas grandes narrativas épicas, até a literatura dos nossos 

dias.  Como já foi observado por Ferreira (1996, p.126), a literatura é a filha direta da 

memória, pois é naquela onde a reflexão sobre a memória e sua ação se apresenta 
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consubstanciada em sua forma mais pura. “Para Homero – se dizia – versejar era recordar.” 

(LE GOFF, op. cit., p.18). Acompanhar, por exemplo, as narrativas de Machado de Assis pela 

cidade do Rio de Janeiro há alguns anos, retratando passo a passo, gesto a gesto, detalhe a 

detalhe de uma série de personagens que caracterizavam o modo de vida de uma determinada 

cidade e época, nos faz perceber e compartilhar emoções, aflições e inquietações com a 

mesma intimidade com que nos sentamos em volta da mesa para saborear um café fresquinho 

com bolo de milho, na casa de um parente ou de um amigo antigo, durante as tardes 

interioranas das cidadezinhas de nossa infância.  

 

Ora, quando a memória abre as suas portas e janelas, quando se deixa contaminar 

por outras memórias, outras recordações, outros lugares de memória – espaços 

grávidos de memórias, memória-esquecimento – ela faz ressurgir como por magia os 

oradores e sons, uma anedota, uma piada, um objeto, uma fotografia, a voz dos 

personagens familiares, a lembrança de seu corpo, de seus gestos, uma paisagem de 

um sítio da infância, um odor quase carnal de um bolo, uma broa de milho ou... ‘les 

madaleines’ de Proust! Fragrância e sons: um magma de evocação que acorda os 

fragmentos do passado escondido e cristaliza um imaginário, jardim secreto que se 

torna às vezes uma crença, um ideal, um totem mumificado que, ao contrário das 

aparências, uma vez provocado pelo pensamento da diferença, fere como as larvas 

de um vulcão “adormecido” (LINS, 2000, p.9) 

 

A memória, dessa forma, vem ao encontro da afirmação de Chauí (1994, p.125) 

ao declarar que esta faculdade é a primeira e mais fundamental experiência do tempo, pois 

representa a capacidade humana de reter e guardar o tempo que se foi, salvando-o da perda 

total, através do resgate no tempo presente de referências situadas no tempo passado. Já para 

Lins (op. cit., p.9),  

 

A memória é feita de fragmentos dispersos e às vezes sem nexos, absurdos; 

submissa aos caprichos da reminiscência, elaborada pelo jogo da lembrança e do 

esquecimento, a memória é fugitiva. Ela surpreende e invade por baforadas, de 

forma sincopada, o sujeito que se lembra. A memória [...] é sobretudo uma história. 

É o modo pelo o qual o indivíduo mobiliza seu passado e atribui a este um sentido. 

A memória é o resultado do trabalho de reapropriação e de negociação que toda 

pessoa faz em relação ao passado fundador de sua identidade, ou de sua ilusão 

identitária. Mas a memória é também uma espécie de antecâmara da alteridade onde 

cada um constrói sua própria história e se confronta com a história dos outros 

membros da família, amigos, amantes, inimigos etc. 

 

Mas além da capacidade de capturar o passado no presente,  

 

[...] a memória também opera o registro do presente para que permaneça como 

lembrança, capaz de ser acionada. Essa lembrança é composta pelo arquivo de 

coisas que selecionamos. O que nos lança diante da constatação de que existem 

critérios que operam a seletividade da memória. Como o fazemos? Que parâmetros 
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operam as escolhas? O que estabelece as diferenças de indivíduo para indivíduo? 

(FERREIRA, 1996, p.130). 

 

Podemos perceber que a busca de respostas para estas e outras questões vem 

promovendo muitos debates, principalmente nos meios acadêmicos. Assim, as ciências 

humanas, percebem a possibilidade de adentrar na memória (seja ela coletiva, social ou 

individual) como campo proeminente de estudo, pois ela passa a ser revisitada, não como uma 

seqüência de fatos, imagens e acontecimentos, mas “como condição para que aconteça um 

relâmpago, o entendimento instantâneo do acontecimento, capaz de resgatar suas forças de 

atuação e fazê-las agir sobre o presente.” (Ibid., p.128). Assim sendo, a memória não pode ser 

considerada apenas lembranças, porque, conforme Ferreira (Ibid., p.126), “ela é a um só 

tempo a lembrança e seu relato. É a narrativa do que é memorado”.  

 

O complexo de funções psíquicas citado por Le Goff anteriormente faz com que a 

memória seja objeto de estudo da psicologia, da parapsicologia, da neurofisiologia, da 

biologia e, devido às “doenças” da memória, sendo a amnésia uma das mais conhecidas, da 

psiquiatria. Todavia, o estudo da aquisição, do apreendimento da memória está diretamente 

ligado ao que Le Goff (1982, p.1) chamou de “sistemas de educação da memória”, 

correspondentes às várias sociedades e em épocas diversas. Nas sociedades sem escrita, por 

exemplo, a memória coletiva estava fundada sobre a transmissão de certos mitos, e mais 

precisamente de certos mitos que dizem respeito à origem humana; a transmissão dos saberes 

ligados às práticas religiosas; e ao prestígio das famílias, a genealogia. Não se exigia rigor na 

manutenção das palavras que constituíam os relatos. E, é claro, sem essa exigência, a 

memória se apresentava livre e criativa. (Id., 1982, p.9-10). 

 

O surgimento da escrita, contudo, provoca uma profunda transformação na 

memória coletiva. As sociedades letradas vão conhecer a memória comemorativa e os 

documentos. A primeira surge nas construções de inúmeros monumentos: figurações e 

inscrições que traziam em suas essências o extraordinário esforço de não apenas celebrar, mas 

também o de perpetuar acontecimentos e personagens. Os documentos, por sua vez, trazem a 

origem dos registros num suporte especialmente destinado à escrita. Diversos foram os 

materiais utilizados para que se chegasse ao papel, tal como o conhecemos hoje. Segundo Le 

Goff (op. cit., p.11-12), ambas as formas de expressão da memória coletiva podem ser 

consideradas como monumentos, já que as raízes etimológicas da palavra monumentum 
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consideram como tal tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, podendo 

ser situados aí também os atos escritos. 

 

A memória coletiva mergulha, então, num período de expansão e acumulação 

vertiginosas, indo eclodir somente durante a Revolução Francesa (1789). Arquivos, museus e 

bibliotecas passam a conhecer um desenvolvimento e uma abertura similares, multiplicando-

se de forma intensa notadamente na Europa e nos Estados Unidos da América. (LE GOFF, op. 

cit., p.44) Esses organismos, ao lado dos cemitérios, das arquiteturas monumentais, das 

comemorações simbólicas, das autobiografias, entre outros, começam a ser percebidos como 

espaços da memória ou, de acordo com Nora (1993, p.13), “lugares de memória coletiva”. 

 

No século XX, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, com a aceleração do 

avanço científico e tecnológico, máquinas que ultrapassam o cérebro humano, no que diz 

respeito às operações remetidas à memória, são inventadas e reinventadas como, por exemplo, 

os computadores4 – memória eletrônica. 

 

Estudos no campo da Biologia também passam a ser metaforizados pelo conceito 

de memória: “memória biológica” ou “memória da hereditariedade” (LE GOFF, op. cit., 

p.53), cujas investigações remontam pelo menos ao século XVIII, mas que só foram obter 

resultados e descobertas mais esclarecedoras e explicativas, a partir do século XX, com a 

evolução da genética e da biologia molecular. Atualmente, por exemplo, as pesquisas do 

Programa do Genoma Humano mostram que a molécula de DNA5 age como um banco de 

informações genéticas do individuo, armazenando, dessa maneira, nossa memória genética. 

 

E já que estamos falando de espaços de memória, não poderíamos deixar de 

abordar aqui o caso fantástico da Internet, que, conforme verificado na literatura estudada, 

                                                 

4 De acordo com Máttar Neto (2002, p.105-106), o primeiro computador planejado foi denominado EDVAC, na 

Universidade da Pensilvânia, cujo funcionamento se daria a partir de 1951, mas o primeiro computador a 

funcionar realmente foi o Manchester Mark 1, em 1948, na Inglaterra. Surgiram em seguida as máquinas IAS, 

BINAC e EDSAC. Em 1951, os primeiros computadores digitais, como o UNIVAC e em seguida o IBM 701, 

tornam-se comercializáveis. O surgimento dos circuitos integrados (conjunto de transistores, resistores e 

capacitores construído sobre o chip – uma base de silício), em 1960, acelera a miniaturização dos computadores. 

Em 1970, surgem as memórias integradas em chips, RAM e ROM. E é a partir dos anos 1990, que são 

disponibilizados computadores com suporte de informação gráfica e textual e que se consolidam as redes de 

computadores, o uso do correio eletrônico (e-mail) e a publicação eletrônica. 
5 A estrutura do DNA (ácido desoxirribonucléico) é desvendada por James Watson e Francis Crick, em 1953, 

propondo um modelo em forma de dupla hélice. (MÁTTAR NETO, op. cit., p.20) 
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tem sido aludida como um dos mais instigantes e complexos “lugares de memória coletiva”. 

As nuances implicadas pelo ciberespaço6 levantam discussões, por exemplo, sobre a questão 

da propriedade intelectual e direitos autorais dos textos produzidos no território sem leis e 

demarcações da rede mundial de computadores, ou seja, a Internet. 

 

Enfim, é sob este espectro da pluralidade da memória (coletiva, social, individual, 

pessoal, subterrânea, oficial, comemorativa, eletrônica, biológica, entre outras) e tendo o 

avanço científico e tecnológico como pano de fundo que pretendemos adentrar agora na 

discussão da (preservação da) memória científica engendrado pela sociedade pós-industrial. 

 

2.1 Memória Científica 

 

A ciência pode ser vista como um processo sempre em 

desenvolvimento, um conhecimento nunca pronto mas 

sempre inacabado, em contínua elaboração, ampliação 

e revisão.  

Máttar Neto. 

 

Fazemos apelo aos testemunhos para fortalecer ou 

debilitar, mas também para completar, o que sabemos 

de um evento do qual já estamos informados de alguma 

forma, embora muitas circunstâncias nos permaneçam 

obscuras.  

Maurice Halbwachs. 

 

Máttar Neto, na citação acima, ao pensar a ciência como um processo em 

constante desenvolvimento, tem seu pensamento completado pelas palavras que Maurice 

Halbwachs usa para iniciar seu livro publicado postumamente como “A Memória Coletiva”, 

as quais nos revela, limpidamente, a figura do pesquisador/cientista, em uma busca incessante 

e (muitas vezes) desgastante por informações que o ajudem a validar seus pensamentos, 

teorias, hipóteses, o que lhe permitirá, por exemplo, a inserção em um determinado grupo de 

pesquisa.  

 

A conclusão de um trabalho científico – metodologicamente falando, já que se 

tratando de ciência, parece-nos que nada pode ser dado como algo definitivamente concluído 

                                                 
6 “[...] palavra de origem americana, empregada pela primeira vez pelo autor de ficção científica William 

Gibson, em 1984, no romance Neuromancien. O ciberespaço designa ali o universo das redes digitais, como 

lugar de encontros e de aventuras, terrena nos conflitos mundiais, nova fronteira econômica e cultural. [Hoje,] 

designa menos os novos suportes de informação do que os modos originais de criação, de navegação no 

conhecimento e de relação social por eles propiciados.” (LÉVY, 2000, p.104, grifo do autor). 
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– não é tarefa das mais simples. As questões e/ou inquietações que perturbam 

intelectualmente o pesquisador fazem com que este se revolva a interrogar as diversas (às 

vezes, escassas, dependendo do assunto em questão) fontes de informação como bibliotecas, 

centros de documentação, museus, arquivos, bancos e/ou bases de dados, entre outros. Ele vai 

em busca de conhecimentos já construídos, vozes ou reflexões que lhe dissipem dúvidas ou 

lhe possibilitem alimentar o espírito questionador, culminando, assim, em um quadro 

polifônico de referências que passa a simbolizar uma (nova) estrutura de conhecimentos 

daquele estudioso. 

 

Porém, inicialmente, para evitar qualquer problema de interpretação, é 

conveniente lembrar aqui a pluralidade do termo “ciência”. Máttar Neto (2002, p.1), em tom 

de proximidade, nos confessa que a missão de definir ciência, devido ao seu próprio caráter, é 

uma das mais ingratas a que se propõem muitos trabalhos científicos, pois corresponde a uma 

conceituação que, indiscutivelmente, varia de forma considerável, dependendo da relação 

intra e extra-pessoal do indivíduo que se propõe a tal exercício com aquilo que lhe colocam 

ou aparece como ciência. Para o autor,  

 

Enquanto um filósofo pode classificar a ciência como uma dentre várias formas de 

conhecimento, para um cientista ela pode ser considerada o conhecimento por 

excelência. Para aqueles que se opõem aos progressos advindos da industrialização, 

a ciência é o terror da humanidade, responsável inclusive por nossa provável 

autodestruição. Um sociólogo, por sua vez, pode estudar a ciência como o resultado 

de forças socioeconômicas conflitantes, abordando os aspectos ideológicos que a 

constituem e envolvem. Já um leigo encara, em geral, muitos ramos da ciência como 

um bicho-de-sete-cabeças. E assim por diante. (MÁTTAR NETO, 2002, loc. cit.) 

 

Na verdade, pensamos que o mais adequado seria a utilização pluralizada do 

termo ciência, uma vez que não há uma única ciência, mas várias “ciências” divergindo e 

assemelhando-se em inúmeros aspectos. Todavia, o sentido da palavra ciência, empregada 

aqui, deverá ser compreendido como qualquer campo acadêmico de estudos, incluindo as 

áreas de humanas, exatas e biológicas. 

 

A busca de informações durante o trabalho de pesquisa mencionada no início diz 

respeito à própria natureza cumulativa da ciência e ao seu processo cíclico. A eleição de um 

determinado tema/assunto para discorrer ou estudar depende da condição de harmonia entre o 
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sentir, o pensar e o agir humanos7 que perpassa diretamente pelo armazenamento das 

experiências vividas. Estas, por sua vez, estão impregnadas e carregadas de significações que 

vão se transformando e se ajustando às diferentes situações – não podemos perder de vista que 

o homem ao nascer já é herdeiro de uma cultura e um saber pré-estabelecidos, todavia em 

constante (re)formulações. A imaginação criadora depende, essencialmente, dessa dinâmica 

simbólica, pois é a partir da transferência de sentido de um código para outro que o mundo vai 

se revelando em sua forma e conteúdo, tornando-se, assim, passível de ser observado e 

estudado.  

 

Entretanto, o produto final da criação, diferentemente do que a expressão sugere, 

jamais poderá ser tomado como algo acabado, concluído, finito. Na verdade, ele é 

(re)interpretado, (re)significado e (re)inventado tantas vezes quantas forem seus leitores, 

anexando-se ao acervo pessoal de cada um conforme sua visão de mundo, como se fosse um 

novo galho de árvore que, sendo fértil, dará frutos, cujas sementes serão lançadas, adubadas e 

transformadas em novas plantas. Essa é, pois, a dinâmica que perpetua o processo cíclico do 

fazer científico. A fundamentação e validação do pensamento que está sendo abordado é, 

nesse caminho, uma imposição do método científico8 e da natureza da fazer ciência, “[...] sem 

o que o pesquisador está condenado ao limbo da rejeição e do esquecimento, e o seu saber ao 

descrédito”. (SAYÃO, 1996, p.314)  

 

Qualquer discussão, por mais dramática e fervorosa que seja, depende de uma 

base de conhecimentos já pré-estabelecidos e preservados – seja na memória individual ou na 

memória coletiva –, as quais revisitamos constantemente num processo contínuo de 

(re)criação desses conhecimentos, (re)construção das lembranças, (re)leitura de nós mesmos e 

do mundo. Dessa forma, pesquisar pode muitas vezes se assemelhar a um ritual solitário do 

cientista à procura de informações que possam vir a definir, completar e/ou estabelecer as 

fronteiras para o seu trabalho de pesquisa. Logo, o pesquisador tem a constante necessidade 

de vasculhar, consultar o repertório intelectual sobre determinado(s) assunto(s), repetindo 

“[...] o mesmo gesto de quem mergulha na memória de seu grupo para reconstruir as 

                                                 
7 Tal harmonia, porém, não deve ser entendida aqui como sinônimo de calmaria, já que o processo de criação 

intelectual é regido na maioria das vezes por inquietações intrínsecas ao homem, deixando-o internamente, 

muitas vezes, em estado entrópico, mas sim como uma espécie de freqüência que se sintoniza nessas três 

faculdades. 
8 Máttar Neto (2002, p.30-31) chama de métodos os procedimentos utilizados para a observação da realidade, a 

constituição de hipóteses, as experiências para comprovar a veracidade dessas hipóteses e a generalização das 

teorias científicas. Mas, na realidade, será o objeto de estudo de cada ciência que acabará por determinar quais 

métodos específicos devem ser utilizados (e, por conseguinte, estudados) pelo cientista. 
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lembranças comuns e dessa forma manter íntegra a sua comunidade.” (Ibid., p.314) Mas a 

práxis do fazer científico também representa um tipo singular de diálogo, já que nem sempre 

um estudioso tem respostas imediatas acerca do valor de sua(s) obra(s): um autor pode aceitar, 

responder, discutir ou refutar o que foi escrito há mil anos, colocando, assim, a produção 

textual num movimento descontínuo de tempo e espaço, através, é claro de seu (pré)registro9.  

 

Estão aqui impressas, como podemos perceber, duas metáforas: a da memória e da 

comunicação científica. Uma depende essencialmente da outra, pois a ciência, que é 

cumulativa, tem que ter suas teorias comunicadas, discutidas e revisadas, mas para tanto é 

necessário que elas não se percam no tempo e espaço, por isso a importância da preservação 

da memória científica. 

 

Costuma-se dizer que a ciência surgiu na Grécia Antiga, mesmo sabendo que 

civilizações anteriores à grega já apresentavam consideráveis realizações científicas. É na 

Mesopotâmia e no Egito, por exemplo, que aparecem os primeiros sistemas de escrita e com 

eles as premissas de um pensamento científico. Porém, nestas sociedades primitivas, mito e 

ciência estavam ainda intimamente unidos, vindo a se desligar entre o final do século VII e o 

início do século VI a.C. com os gregos que passam a observar a realidade e a buscar 

explicações coerentes acerca da existência do universo e de si próprio sem que para isso fosse 

preciso recorrer à mitologia. 

 

Contudo, a ciência, tal como a conhecemos hoje, é, de fato, produto das 

sociedades modernas, uma criação dos últimos trezentos anos, desde quando a Europa pôs fim 

ao devastador período das guerras religiosas e saiu do medievalismo passivo e simbólico, 

vindo a renascer cientificamente, redescobrindo as idéias dos autores antigos e se 

estabelecendo numa vida de exploração comercial e industrial. (MÁTTAR NETO, 2002, p.5) 

 

A Revolução Comercial deu início a uma era de intenso desenvolvimento das 

ciências, que se tornou conhecida como Revolução Científica. Aquela eclode atrelada 

principalmente ao desejo de exploração do Novo Mundo, aliando-se, assim, à evolução dos 

estudos no campo da Astronomia e ao aperfeiçoamento dos instrumentos de viagem.  Nomes 

                                                 
9 Cf. PANICHI, Edina Regina Pugas. O texto em movimento. Íkala, revista de lenguage y cultura, v.7, n.13, 

ene./dic.2002. 
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como os de Copérnico10, Kepler11, Galileo12, Descartes13, Bacon14, Newton15, entre outros, 

marcam uma época decisiva na História das Ciências. Com a chegada da Revolução 

Industrial, notadamente marcada pela criação e pelo uso da energia, a ciência e a produção 

passam a se influenciar mutuamente. “[...] Os problemas técnicos da indústria passam a gerar 

constantes desafios às ciências, ao mesmo tempo que a indústria torna-se dependente dos 

progressos científicos.” (Ibid., p.13-14) A sociedade passa a assistir uma seqüência de 

inumeráveis descobertas e invenções, bem como à associação entre ciência e tecnologia 

(C&T) e ao uso cada vez mais prático do conhecimento científico. Este, por sua vez, torna-se 

disponível por meio da prática da comunicação científica, que atualmente vem passando por 

um processo radical de mudança em razão dos ambientes eletrônicos. Vejamos a seguir uma 

breve análise sobre a evolução histórica da comunicação científica. 

 

2.1.1 A comunicação científica: evolução histórica 

 

O processo de comunicação, conforme Meadows (1999, p.vii) já expressou em 

seu livro “A comunicação científica”, situa-se no próprio coração da ciência, visto que os 

cientistas necessitam divulgar suas pesquisas, para que os dados manipulados se transformem 

em informação, que, por conseguinte, irá se transformar em conhecimento. 

 

Não podemos determinar uma data exata para referenciar a primeira pesquisa 

científica e, com isso, a primeira comunicação científica. Contudo, se voltarmos aos 

primórdios dessa práxis, chegaremos, inquestionavelmente, aos gregos antigos que 

comunicavam seus estudos através da fala – ao promoverem, nos séculos V e IV a.C.,debates 

e discussões sobre suas questões filosóficas, na “Academia”, nos arredores de Atenas – e da 

escrita – através de Aristóteles, que com os manuscritos dos seus debates, influenciou 

primeiramente a cultura árabe e depois a Europa Ocidental. (MEADOWS, 1999, p.3) 

                                                 
10 Nicholau Copérnico (1473-1543) propõe a teoria heliocêntrica. 
11 Johannes Kepler (1571-1628) conjuga as descobertas de Copérnico e abre caminho tanto para a aceitação 

definitiva da teoria heliocêntrica quanto para a física desenvolvida por Newton. 
12 Galileo Galilei (1564-1642) é considerado o primeiro teórico do método experimental, que, conforme ele, seria 

dividido em: observação, análise, indução, verificação, generalização e confirmação.  
13 René Descartes (1596-1650) defenderá a razão como o princípio absoluto do conhecimento. 
14 Francis Bacon (1561-1626) desenvolve o que é considerada a primeira teoria moderna do método científico, 

indicando como etapas essenciais para o progresso da ciência: a observação e a experimentação dos fenômenos, 

a formulação de hipóteses, a repetição dos experimentos, o teste das hipóteses e a formulação de generalizações 

e leis. 
15 Isaac Newton (1642-1727) dá seqüência à linhagem astronômica Copérnico-Galileo-Kepler, funcionando 

como ponto de união entre racionalismo de Descartes e o empirismo de Bacon. 
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A invenção da imprensa, na Europa, no século XV, facilitou sobremaneira a 

comunicação científica, fazendo com que o documento escrito exercesse papel fundamental 

nesse processo.  Meadows (1999, p.3) aponta que a transição da comunicação manuscrita para 

a comunicação impressa se deu muito vagarosamente, pois aquela se destinava a um público 

reduzido e esta atingia a um público muito maior. A facilidade na reprodução dos textos 

impressos desencadeou o crescimento da produção média dos livros, causando um impacto na 

difusão das informações e iniciando um fenômeno de explosão bibliográfica em todas as áreas 

do conhecimento. Segundo o autor, “[...] estima-se que a produção média de livros por ano no 

mundo aumentou de 420, no período 1436-1536, para 5.750 durante os cem anos seguintes 

(1536-1636).” (MEADOWS, 1999, loc. cit.) 

 

Até meados do século XVII, a comunicação científica era constituída 

maciçamente por correspondências particulares, porque “era interessante para os 

pesquisadores que suas idéias circulassem por meio de cartas, para alguns grupos restritos, 

que pudessem analisar os resultados e, quando conveniente, testar os métodos utilizados, 

encaminhando posteriormente uma resposta.”16 (SOUZA; VIDOTTI; FORESTI, 2004, p.73) 

Porém, com o advento dos periódicos científicos – que se deu a partir de 1660, em razão da 

criação das sociedades científicas – o processo de comunicação científica sofre uma grande 

mudança. Tais publicações funcionavam inicialmente como meio para divulgação de resumos 

de livros e fatos da cultura em toda a Europa, o que fez com que os pesquisadores 

começassem a escrever mais artigos do que livros, até aquela época sua única forma de 

expressão. (MEADOWS, op. cit., p.7) 

 

A introdução do periódico, dessa forma, passa a significar a formalização do 

processo de comunicação científica, vindo a ser reconhecido como o canal formal de 

disseminação das pesquisas ao possibilitar que estas restem disponíveis por períodos longos 

de tempo e para um público amplo. Conforme Ziman (1979, p.33), as revistas científicas 

criadas por especialistas de diversas áreas do saber assumem uma função de suma importância 

na divulgação da literatura científica, pois seu caráter de publicação regular, além de 

proporcionar o agrupamento dos resultados de pesquisas e sua divulgação mais rápida, 

estimula novos trabalhos e, assim, promove a renovação e o avanço científico. 

                                                 
16 Estes grupos foram o alicerce sobre qual as sociedades e academias científicas surgiram, vindo a ser 

denominados, séculos mais tarde, de “colégios invisíveis”, isto é, grupos de pesquisadores que trocam 

informações entre si com grande freqüência. 
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Novas áreas científicas foram surgindo com o decorrer do tempo, ampliando a 

pesquisa científica e contribuindo para um aumento exponencial do número de cientistas e, 

consequentemente, da literatura científica. Os atuais meios de comunicação viabilizados pela 

tecnologia da informação (TI), especialmente no que diz respeito à Internet, aceleraram ainda 

mais o desenvolvimento da produção científica, uma vez que põe em questão fatores de 

extrema valia para a sociedade pós-moderna (ou sociedade da informação como é 

mundialmente conhecida) como o tempo e o espaço.  

 

De acordo com Meadows (op. cit, p.35), a comunidade científica tem mergulhado 

num período de evolução rápida causado pelo ambiente eletrônico, que Lévy (1999, p.92) 

identifica como ciberespaço, ou seja, “o espaço de comunicação aberto pela interconexão 

mundial dos computadores e das memórias dos computadores.”  

 

As tecnologias digitais de informação e comunicação em redes criadas no início 

dos anos 80 contribuíram sobremaneira para desenhar o cenário do ciberespaço, tornando-se 

um fenômeno econômico e cultural, à medida que inúmeras e variadas redes foram sendo 

formadas: redes mundiais de universitários e pesquisadores, redes empresariais, correios 

eletrônicos, comunidades virtuais e outras. A Internet, com a cooperação de milhares de 

centros informatizados no mundo, tornou-se o símbolo desse meio arrojado de comunicação e 

produção cultural. Conforme Lévy (2000, p.12), “[...] em 1994, mais de 20 milhões de 

pessoas, essencialmente jovens, estavam ‘conectados’”. 

 

Este espaço, como podemos vivenciar no nosso cotidiano, não elimina os 

anteriores, todavia: 

 

[...] supera-os em velocidade. É o novo motor da evolução. A riqueza não provém do 

domínio das fronteiras, mas do controle dos fluxos. Daí por diante reina a indústria, 

no sentido amplo de tratamento da matéria e da informação. A ciência experimental 

moderna é um modo de conhecimento típico do novo espaço [...] Desde o fim da 

Segunda Guerra Mundial ela passa a dar lugar a uma “tecnociência”, movida por 

uma dinâmica permanente da pesquisa e da inovação econômica. (Ibid., 2000, p. 24) 

 

Parece-nos que as atividades informatizadas estão destinadas a melhorar a 

produtividade nos próximos anos permitindo, destarte, que continue aumentando a quantidade 

de informações científicas em circulação. Meadows (1999, p.246) ressalta que a antiga 



 

 
32 

diferença entre comunicação formal e informal reaparece no meio eletrônico, todavia, com 

menos força, e salienta os aspectos positivos e negativos que isso acarreta: 

 

[...] Um aspecto negativo importante é que a qualidade da informação proporcionada 

torna-se de difícil avaliação. Um aspecto positivo importante é que a comunicação 

eletrônica é mais democrática, no sentido de que tende a atenuar as diferenças entre 

os participantes, e outro é que estimula a colaboração e o trabalho interdisciplinar. 

 

Harnad (1992 apud SENA, 2000, p.71) refere-se à idéia de criar em 1990 o 

Scholarly Skywriting, o qual tomou por base características do periódico impresso Behavioral 

and Brain Sciences que, após revisar e selecionar os artigos, presenteava os autores com o 

serviço de revisão aberta pelos pares (open peer commentary) convidando entre 15 e 25 

especialistas de diferentes áreas do conhecimento e países a escrever comentários a respeito 

da pesquisa. Segundo Sena (2000, p.71), essa é justamente a aspiração e a essência dos 

arquivos abertos (open archives) de e-prints17, especialmente os de preprints, trazendo um 

novo modelo de comunicação científica para este milênio. Assim, a Internet figura-se no 

âmbito da comunicação entre os cientistas como uma mídia de fácil acesso, assegurando 

rapidez no intercâmbio de informações com seus pares. A respeito dessa agilidade que coloca 

em evidência o contraste de tempo de produção e distribuição de revistas científicas impressas 

com as instantaneidade das publicações eletrônicas, Sena (ibid., p.72) afirma que: 

 

No contexto atual, tornou-se evidente a morosidade do processo de comunicação 

científica tradicional em face da rapidez com que algumas áreas do conhecimento se 

desenvolvem e promovem a divulgação dos seus trabalhos. Soma-se a isso a questão 

da transferência dos direitos autorais para os editores, o que nem sempre 

corresponde aos interesses dos autores. A importância do processo de revisão pelos 

pares (peer review) e o tempo que isso requer – algo muitas vezes limitador do 

processo de disseminação de novas idéias, favorecendo a formação de um círculo 

restrito de editores e autores – também figura entre os fatores apontados [...] como 

elementos preconizadores de uma mudança de paradigma para a comunicação 

científica, em que os arquivos abertos e automatizados de e-prints aparecem como 

um modelo “mais eqüitativo e eficiente para a disseminação dos resultados de 

pesquisas”. 

 

Com a idéia e desempenho do arXiv, em 1991, Paul Ginsparg fez com que o 

Laboratório Nacional de Los Alamos, Novo México, viesse a ser o pioneiro na construção de 

arquivos abertos, tornando-se um repositório global de trabalhos não-revisados pelos pares 

nas áreas de Física, Matemática, Ciência da Computação e ciências não-lineares. (SENA, 

                                                 
17 Harnad (1994 apud SENA, 2000, p.72) explica que “antes de haver arbitragem e publicação, eles [os e-prints] 

são preprints, propriedades do autor. Depois da arbitragem, aceitação e publicação, eles são (em virtude do 

acordo de copyright), usualmente, propriedade do editor e chamados de reprints”. 
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2000, loc cit.) Para a autora, a experiência americana supracitada “[...] demonstra a 

viabilidade e utilidade dos arquivos abertos como ponto de convergência para comunidades 

de pesquisadores que se vêem sem fronteiras geográficas ou institucionais para o intercâmbio 

de seus resultados de pesquisas.” (Ibid., p.71) 

 

Eco (2000 apud SOUZA; VIDOTTI; FORESTI, p.74), por sua vez, manifesta a 

preocupação com os caminhos que estão sendo percorridos pelas sociedades na era da 

Internet: 

 

Pela primeira vez, a humanidade dispõe de uma enorme quantidade de informação a 

um baixo custo. [...] uma boa quantidade de informação é benéfica e o excesso pode 

ser péssimo, porque não se consegue encará-lo e escolher o que presta. [...] Como 

podemos garantir que um jovem iniciante consiga distinguir entre a informação 

verdadeira e a falsa? 

 

É certo que o desenvolvimento da Internet se deu de forma extremamente rápida, 

modificando a forma de acesso à informação e, por conseguinte, acarretando num período de 

transição na comunicação científica, em que o tradicional sistema de publicação, bastante 

rígido, transporta-se para um sistema de publicação eletrônica mais aberta e direta. Deve-se a 

isso, em parte, o crescimento acelerado do número de publicações e, logo, a explosão da 

quantidade de informações, explosão esta que obedece a uma lei de crescimento exponencial.  

 

Contudo, diante da quantidade, o que acontece com o fator qualidade? A fim de 

avaliá-lo, comumente, apelamos às citações, que, conforme Le Coadic (2004, p.209),  

 

[...] indicam a linha histórica do saber e refletem uma dívida intelectual. Elas servem 

para descrever a configuração das audiências que usam os textos científicos em um 

domínio determinado. Mas elas podem também ter utilizações desviantes e obedecer 

a outras motivações: citações-recompensa para agradecer ao seu superior, citações-

políticas para que o artigo seja aceito, para valorizá-lo, citação-álibe destinada a 

dissipar o ceticismo, citação-persuação, auto-citação.18  

 

Percebemos, assim, que a questão da explosão da literatura tornou-se ainda mais 

complexa com o advento dos novos formatos e canais de comunicação (e-mail, listas e/ou 

grupos de discussões, preprints, revistas eletrônicas, entre outros), expandindo, 

extraordinariamente, as opções de comunicação e diluindo as barreiras geográficas. O 

fenômeno tem provocado conseqüências profundas no que se refere, por exemplo, à 

                                                 
18 Retomaremos a citação como temática no próximo capítulo, cuja abordagem será feita no âmbito dos 

indicadores de resultado de C&T. 
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organização de centros de documentação e à preservação da memória científica dos países e 

instituições que produzem ciência. Nessa perspectiva, como jamais será possível reunir num 

espaço real e concreto tudo o que venha a interessar determinado assunto, já que todos os dias 

são geradas novas publicações (apesar de muitas vezes estas não trazerem nada de novo), é 

que podemos verificar que é mais viável centralizar todos os esforços no objetivo de garantir a 

acessibilidade. Esta, por sua importância, vem sendo bastante discutida no contexto da atual 

sociedade. Sociedade esta que traz em seu bojo o problema do caos informacional. A 

diversidade de fontes de informação se apresenta ao trabalho do pesquisador como uma lança 

de duas pontas, pois ao mesmo tempo em que se produz e se disponibiliza inúmeras 

publicações (seja em meio impresso, eletrônico ou outro), como fazer para acessar todas as 

informações sobre determinados eixos de pesquisa e, dessa maneira, estar constantemente 

atualizado? 

 

É sob este viés, que os países, percebendo a importância do conhecimento para o 

seu desenvolvimento sócio-econômico, começaram a se movimentar no sentido da 

organização, preservação e disseminação de suas pesquisas científicas, ou seja, de suas 

memórias científicas.  

 

2.1.2 Preservação da memória científica 

 

Como podemos notar, o fenômeno da explosão bibliográfica concorreu para 

instituir uma grande preocupação, tanto no que diz respeito ao acesso à informação, quanto no 

referente à preservação da memória científica. Verificamos, por exemplo, o número cada vez 

maior de bases de dados eletrônicas tanto internacionais como nacionais, bem como a criação 

e o aperfeiçoamento de sistemas de busca. Conforme Russo, Santos e Santos (2001, p.2), o 

MEDLARS (Medical Literature Analysis and Retrieval Systems), gerenciado pela base de 

dados da National Library of Medicine, foi o primeiro sistema de busca retrospectiva em larga 

escala, disponível para o público, surgindo em 1969. 

 

Vale sublinhar que o que torna possível a recuperação da informação num sistema 

de busca, ou seja, o armazenamento de grandes quantidades de informação, a capacidade de 

ordenar os dados com rapidez e efetuar buscas por palavras-chave (extraídas do título, do 

resumo, ou mesmo do documento integral do documento), é uma das vantagens propiciadas 

pela aplicação das tecnologias da informação e da comunicação (TIC’s) no processamento das 
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informações bibliográficas. Tal fato, portanto, vem ao encontro da desmistificação das TIC’s 

como aparato principal de exclusão social na atualidade. Além disso, podemos inferir que esse 

novo cenário da comunicação científica desenhado pelas TIC’s trouxe grandes benefícios para 

os cientistas, já que os pesquisadores dos países em desenvolvimento têm grandes 

dificuldades em acompanhar o andamento de muitas das principais pesquisas internacionais. 

Outra vantagem que podemos salientar é que este cenário pode colocar os cientistas dos 

países periféricos em proximidade com os cientistas e as pesquisas dos países desenvolvidos. 

 

No Brasil, a recuperação da produção científica nacional começou a ser 

promovida, a partir de 1954, pelo Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação 

(IBBD), através do Serviço de Bibliografia, que produzia o Sistema Automatizado de 

Bibliografias Especializadas (SIABE). Com isso, bibliografias brasileiras nos campos das 

Ciências Sociais, Zoologia, Agricultura, Botânica, Matemática e Física, Medicina e, ainda, 

sobre a Amazônia foram editadas. Tais bibliografias utilizavam índices KWIC (Key Words in 

Context) e KWOC (Key Words ouf of Context), para recuperação de dados contidos no texto e 

no corpo dos trabalhos. Oferecia-se o serviço de divulgação da literatura produzida em artigos 

de periódicos técnico-científicos, mas ele só foi realizado até o final da década de 1970. Já na 

década de 1980, começaram a ser implementadas iniciativas isoladas, dentre elas podemos 

citar: AGRÍCOLA19 (EMBRAPA); LILACS20 (BIREME); BIBLIODATA21 (FGV), entre 

outras. (RUSSO; SANTOS; SANTOS, 2001, p.2) 

 

Ao tentar levantar o número de cientistas ativos no Brasil, Russo, Santos e Santos 

(2001, p.2) encontra e um resultado variável, dependendo das fontes consultadas. De acordo 

com os autores, em 1993, um documento do Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) 

apresentava 8.580 pesquisadores; em 1994, outro trabalho, agora do Conselho Nacional de 

                                                 
19 AGRICOLA (AGRICultural OnLine Access) é uma base de dados bibliográfica criada pela National 

Agricultural Library e em cooperação com outras instituições. A produção da base de dados começou em 1970, 

mas os documentos datam do século XVI até a presente data. Descreve publicações sobre agricultura e 

disciplinas relacionadas, incluindo ciência animal e das plantas, entomologia, solo, recursos hídricos, economia 

agrícola, engenharia agrícola, produtos agrícolas, práticas alternativas de produção, alimentação e nutrição.  Cf. 

http://www.cnph.embrapa.br/paginas/biblioteca/base_dados_gerais.htm.  
20 A LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) registra a literatura científico-

técnica em saúde produzida por autores latino-americanos e do Caribe, e publicada a partir de 1982. É produzida 

de forma cooperativa pelas instituições que integram o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde (BIREME). Maiores informações acesse: http://www.bireme.br.   
21 Uma Rede cooperativa de Bibliotecas brasileiras que tem seus acervos representados no Catálogo Coletivo 

Bibliodata, realizam a catalogação cooperativa e compartilham produtos e serviços, visando a redução dos 

custos, além de promover a difusão dos acervos bibliográficos de suas instituições. Informações no site: 

http://www2.fgv.br/bibliodata/ 

http://www.cnph.embrapa.br/paginas/biblioteca/base_dados_gerais.htm
http://www.bireme.br/
http://www2.fgv.br/bibliodata/
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Pesquisa (CNP/MCT) apontava 21.541 cientistas; mais recentemente, em 2001, a Base 

LATTES, desenvolvida pela CAPES, armazenava 105.890 cientistas. 

 

Os autores continuam sua análise afirmando que, paralelamente, o universo das 

revistas científicas também varia de acordo com a fonte e a classificação das mesmas. O 

ULRICH’s22 de 2001 arrola 104.000 revistas técnico-científicas, já a base do International 

Serials Standard Number (ISSN), no mesmo ano, em 2001, armazenava 1.016.059 revistas. 

Porém, é necessário discutir resultados de pesquisas como a de Gibbs (1995 apud RUSSO; 

SANTOS; SANTOS, 2001, p.3), a qual conclui que 70% das revistas latino-americanas não 

estão indexadas em nenhum banco de dados; e de Sayão (1996, p.315), que afirma que 

somente 5% da produção científica dos países periféricos está presente nas grandes bases de 

dados internacionais. 

 

No banco de dados Web of Science23, onde está indexado um número de 

aproximadamente 8.000 revistas, nas bases Science Citation Index (SCI), Social Science 

Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A&H), foram indexadas, em 2001, 

apenas 21 revistas brasileiras, menos da metade do que a base Scientific Electronic Library 

Online, a SCIELO24, indexa atualmente: 57 revistas brasileiras. (RUSSO; SANTOS; 

SANTOS, 2001, p.3). Na opinião de Castro (1985, p.20), fatos como esses acontecem porque 

as revistas nacionais isolam a ciência brasileira do restante do mundo, uma vez que, sendo 

voltadas para o público brasileiro, são editadas em língua portuguesa, focalizando temáticas 

locais. Ora, mas como a maior parte da pesquisa brasileira é praticada no âmbito das 

universidades públicas, de acordo com Meis e Leta (1996, passim), e se a missão dessas 

instituições vem exatamente ao encontro do compromisso que elas têm para com a sociedade 

                                                 
22 O ULRICH's - Identifica cerca de 10 mil títulos de periódicos, de âmbito internacional, de todas as áreas. 

Edições impressas editadas bienalmente. Disponível em CD-ROM. 
23 Base de dados disponível para os pesquisadores de instituições brasileiras de pesquisa, por convênio Fundação 

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e Capes. Permite a recuperação de informações sobre 

os trabalhos publicados nos mais importantes periódicos internacionais, apresentando as referências 

bibliográficas contidas nos mesmos, informando ainda, sobre os trabalhos que os citaram (indicadores de uso). 

Abrange o período de 1974 até a época atual. 
24 Resultado de um projeto de pesquisa da FAPESP em parceria com a BIREME, a SCIELO pode ser entendida 

como uma biblioteca eletrônica que abrange uma coleção de periódicos científicos brasileiros correspondentes a 

diferentes áreas do conhecimento. Oferece links dinâmicos para o Curriculum Vitae dos pesquisadores 

cadastrados na Plataforma Lattes – formulário eletrônico para o cadastro de dados curriculares de pesquisadores 

e de usuários de C&T em geral, no Brasil –, que têm seus artigos publicados em periódicos da coleção, 

permitindo ao leitor o acesso à sua produção científica dos mesmos disponível na biblioteca eletrônica e 

informação de como referenciar os artigos. A partir de 2002, passou a contar com o apoio do CNPq. 
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na qual está inserida – que, por sinal, as financiam –, é evidente que a produção científica 

brasileira teria que refletir essa nacionalidade nos temas de pesquisa. 

 

Zancan (2000 apud RUSSO; SANTOS; SANTOS, 2001, p.3), em seu artigo 

intitulado “Quem sabe dos institutos do milênio?”, verifica que a classificação da produção 

científica brasileira no cenário mundial passou do 31º lugar, em 1973, para o 25º lugar, em 

1978, e, em seguida, para o 20º lugar, em 2000. O autor infere que este fato deve-se ao 

desenvolvimento da pós-graduação, cuja institucionalização se deu em 1968 pela Lei 5.540, a 

qual se tornou conhecida como a Lei da Reforma Universitária. 

 

Conforme Castro (1986, p.30), essa lei tinha como objetivos: a formação de 

professores para o ensino superior, assim como a preparação e qualificação de pessoal para 

empresas públicas e privadas, e; estimular estudos e pesquisas que buscassem o 

desenvolvimento do país. Oliven (2002, p.39) afirma que: 

 

Ao estabelecer a indissociabilidade das atividades de ensino, pesquisa e extensão, o 

regime de tempo integral e a dedicação exclusiva dos professores, valorizando sua 

titulação e a produção científica, essa Reforma [Universitária] possibilitou a 

profissionalização dos docentes e criou as condições propícias para o 

desenvolvimento tanto da pós-graduação como das atividades científicas no país. 

 

De acordo com Castro (op. cit., p.28), a região Sudeste pode ser apontada como a 

precursora da pós-graduação brasileira, porque em 1965, três anos antes da promulgação da 

Lei 5.540, algumas áreas como, por exemplo, a Física e as Ciências Biológicas já estavam 

estabelecidas e ofereciam programas de mestrado e doutorado; as Ciências Sociais contavam 

com um programa de mestrado e doutorado; e as áreas de Engenharia, Educação e as 

profissões agroindustriais ofereciam curso de mestrado. 

 

A nova lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que atualiza as diretrizes 

da Lei da Reforma Universitária para a graduação e a pós-graduação, prevendo variados 

níveis de abrangência e especialização nos estabelecimentos públicos e privados de ensino 

superior, foi aprovada no final do ano de 1996. (VANZ, 2004, p.46) 

 

A ciência, que especialmente no nosso país, é resultado da pós-graduação, é 

relevante como veículo para a mudança da dependência para a interdependência científica, 

tecnológica e, consequentemente, econômica e política. Conforme Witter (1989, p.29), é 
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exatamente esta perspectiva que justifica a preocupação com a análise, a avaliação e a 

reflexão sobre os cursos de pós-graduação. Segundo Castro (1986, p.28), quanto mais ativo e 

produtivo o ambiente científico, mais freqüentes e rigorosas são as rotinas de avaliação 

vigentes. De acordo com o autor, nos países que lideram o mundo da ciência há o culto de um 

emaranhado sistema de apreciação de propostas, instituições, grupos, pesquisas e cursos: 

 

Há duas grandes vertentes nos processos de avaliação. A primeira, mais usual, é a 

avaliação pelos pares, fortemente ancorada na reputação adquirida pelo avaliado. A 

segunda deriva-se de critérios mais quantitativos, desembocando na bibliometria e 

cientometria [ou cienciometria]. Previsivelmente, as alternativas mais interessantes 

parecem residir em combinações dos dois métodos. (CASTRO, 1986, loc. cit.) 

 

No Brasil, os cursos de pós-graduação são avaliados pela CAPES. Segundo Vanz 

(2004, p.46), trata-se de uma avaliação trienal, realizada por um comitê formado por sete 

consultores, sob presidência do representante da área a ser avaliada. Porém, é feito, por meio 

de um relatório enviado anualmente, um acompanhamento nos dois anos compreendidos entre 

as avaliações como forma de permitir às coordenações dos programas identificar e corrigir 

falhas, detectar indicadores de estagnação ou queda de desempenho do programa, e, ainda, 

como recurso para apresentar aos cursos os princípios orientadores da avaliação trienal, antes 

da realização desta. 

 

Na compreensão de Castro (op. cit., p.38, grifo do autor), 

 

O grau de excelência imputado a um curso, qualquer que seja o momento ou área do 

conhecimento, tem a ver com alguns critérios estáveis: competência profissional dos 

docentes (evidenciada por sua titulação ou qualificações equivalentes); dedicação 

efetiva dos professores ao curso, sobretudo daqueles que atuam no próprio núcleo 

disciplinar do programa (em oposição àqueles de áreas instrumentais ou domínios 

conexos), produção científica do curso (qualidade, volume, regularidade de artigos, 

livros, publicações em anais de congressos, relatórios de pesquisa).  

 

Dessa forma, o incentivo dado à pós-graduação faz com que as universidades 

brasileiras (notadamente as públicas) sejam reconhecidas como as grandes produtoras e 

difusoras do conhecimento e, assim, as principais responsáveis pela preservação da memória 

científica nacional.  

 

É, portanto, com essa conscientização e compreensão que nos lançamos aqui ao 

trabalho laborioso de estudar, numa perspectiva bibliométrica, a produção científica da 

Universidade Federal do Ceará. Para realizarmos este estudo, decidimos que nossa pesquisa 
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iria se realizar tomando por base recortes de tempo, espaço e sujeitos: o primeiro se refere à 

década de 90; o segundo à BCCS da UFC e ao Portal de Periódicos da CAPES; e o último aos 

professores (ativos e aposentados) dos departamentos de: Cirurgia (DC), Saúde Comunitária 

(DSC), Análises Clínicas (DAL), Clínica Odontológica (DCO), Morfologia (DM), 

Odontologia Restauradora (DOR) e Farmácia (DEFA). 

 

Porém, antes de iniciarmos a análise do levantamento dos dados, é extremamente 

relevante uma reflexão sobre a citação, bem como o entendimento do que seja a Bibliometria 

e a importância dos indicadores de C&T para a construção da memória científica. É o que 

veremos no capítulo a seguir.  

 

2.2 Contribuições dos Indicadores de C&T para a Memória Científica 

 

O conhecimento vem assumindo cada vez mais papel estratégico e de destaque no 

bom desenvolvimento econômico, político, social e cultural dos países. Nesse contexto, as 

instituições como universidades e institutos de pesquisas têm sido chamados a participar 

diretamente e efetivamente no processo de criação de políticas econômicas e na evolução 

social do meio onde estão inseridas, uma vez que os estudos (teóricos e práticos) 

desenvolvidos nesses ambientes podem vir a representar respostas mais diretas aos problemas 

locais, regionais, nacionais ou até mesmo internacionais. Destarte, surge a necessidade real de 

se avaliar a produção das pesquisas científicas e tecnológicas, muitas vezes, com a finalidade 

de se definir a alocação de recursos e auxiliar na geração de planos de ciência e tecnologia nos 

governos.  

 

De acordo com Velho (1985 apud VANZ, 2004, p.24) a necessidade de avaliação 

e monitoração da atividade científica diz respeito a, no mínimo, três razões: a fim de assegurar 

que a ciência participe na consecução dos objetivos econômicos e sociais dos diferentes 

países; em decorrência do fato de que a disponibilidade de recursos para a atividade científica 

é limitada e compete com os demais setores de investimento público; e porque deixar a 

decisão de como alocar os recursos para ciência unicamente com os próprios cientistas 

implica parcialidade. Contudo, vale complementar que, em se tratando de países em vias de 

desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a necessidade de avaliação da ciência torna-se 

muito mais evidente e exigida, visto que a atividade científica é financiada quase que 

exclusivamente por recursos públicos. 



 

 
40 

A avaliação, por seu caráter, objetiva responder o motivo pelo qual as coisas estão 

acontecendo de uma determinada maneira e quais são os fatores que fazem diferença para a 

atividade científica. (VANZ, op. cit., p.25) Assim, os indicadores de C&T oferecem-se como 

uma importante ferramenta na monitoração e mensuração dos resultados dessas atividades. 

 

No que se refere ao conceito de indicadores científicos, Barré (1997 apud VANZ, 

2004, p.26) nos traz uma noção esclarecedora, afirmando que os mesmo são o conhecimento 

efetivo, o qual é colocado no centro dos processos de avaliação, previsão, análise estratégica, 

assessoria tecnológica, avaliação de tecnologia e formulação de políticas: 

 

Indicadores de C&T são conhecimento quantitativo sobre os parâmetros da atividade 

científica, tecnológica e de inovação, em nível institucional, disciplinar, setorial, 

regionais, nacionais ou pluri-nacionais. Tal conhecimento visa caracterizar e 

posicionar instituições, regiões e países em “mapa” temáticos, permitindo assim 

fazer estudos comparativos inclusive análise de tempo. (BARRÉ apud VANZ, 2004, 

loc. cit.)  

 

Já no que condiz aos trabalhos pioneiros que levaram ao progresso dos 

indicadores científicos, a maior parte deles foram empreendidos nos Estados Unidos. Porém, 

nacos como a Inglaterra, a França, a Holanda e a China também mostraram dedicação aos 

modelos para análise quantitativa. O Brasil, por sua vez, passou a se destacar na América 

Latina como o país que destina os maiores esforços financeiros e humanos à compilação de 

dados estatísticos sobre C&T. (Ibid., p.26) 

 

Nesse sentido, o MCT divulgou na Internet, no site 

http://www.mct.gov.br/estat/ascavpp/Default.htm, um documento intitulado “Indicadores de 

Ciência e Tecnologia”, no qual estão numerados os indicadores que dizem respeito a 

Produção Científica, Produção Técnica, e outros. Dessa forma, o MCT apresenta sete 

indicadores para a Produção Científica listados a seguir: 

 

• Artigos completos publicados em português em revistas técnico-

científicas ou periódicos de circulação nacional;  

• Artigos completos publicados em periódicos em outras línguas, que 

não o português, em revistas técnico-científicas ou periódicos de 

circulação internacional;  

http://www.mct.gov.br/estat/ascavpp/Default.htm
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• Trabalhos completos publicados em anais de eventos científicos, 

tecnológicos e artísticos;  

• Livros ou capítulos de livros;  

• Texto em jornais ou revistas (magazines), livro organizado ou edição e 

demais tipos de produção bibliográfica (partitura musical, tradução, 

etc.);  

• Resumos de trabalhos publicados em revistas técnico-científicas e 

periódicos especializados; e  

• Resumos de trabalhos publicados em Anais de eventos científicos, 

tecnológicos e artísticos. 

 

Já para os indicadores de Produção Técnica, o MCT propõe:  

 

• Software com registro ou patente;  

• Software sem registro ou patente;  

• Produtos tecnológicos com registro ou patente;  

• Produtos tecnológicos sem registro ou patente;  

• Processos ou técnicas com catálogo ou registro;  

• Processos ou técnicas sem catálogo ou registro;  

• Trabalhos científicos como consultoria, relatório técnico, elaboração 

de projeto, assessoria, serviços na área de saúde, etc.;  

• Apresentações de trabalho científico em congresso, conferência, 

comunicação, seminário, simpósio, etc; e  

• Outros tipos de produção técnica, como curso de curta duração 

ministrado, organização de evento, programa de rádio ou TV, 

editoração, cartas, mapas, etc. 

 

O MCT ainda considera como indicadores as seguintes publicações: 

 

• Teses;  

• Dissertações;  

• Monografias de conclusão de cursos de aperfeiçoamento ou 

especialização;  



 

 
42 

• Trabalhos de conclusão de cursos de graduação (TCC); e  

• Trabalhos de iniciação científica.  

 

Podemos perceber que estes últimos estão intrinsecamente ligados aos indicadores 

de produção científica, todavia são considerados, no conjunto de publicações resultantes da 

comunicação científica, um tipo de literatura científica que não conta com um sistema de 

publicação e distribuição comercial, sendo por isso denominada de literatura cinzenta. Cabe 

destacar que, na nossa pesquisa, nos limitaremos a estudar apenas os indicadores de produção 

científica propostos acima pelo MCT, bem como as teses e dissertações.  

 

No momento atual, a necessidade dos países possuírem seus próprios indicadores 

toma cada vez visibilidade. De acordo com Macias-Chapula (1998, p.134), por muito tempo, 

o foco das avaliações permaneceu orientado para medir os insumos (input), como, por 

exemplo, recursos financeiros e humanos. Mas, devido ao debate das relações entre o 

progresso econômico e social e o avanço da ciência e da tecnologia, ultimamente tem sido 

demonstrado um maior interesse pelos indicadores de resultados (output). 

 

De acordo com Bicalho e Ferreira (2003, p.5), os indicadores mais utilizados em 

pesquisas já desenvolvidas pela comunidade científica25, as quais visam avaliar o crescimento 

científico de uma certa instituição, ramo da ciência, periódico, país etc, são: o número de 

trabalhos publicados por tipo de veículo de publicação e o número de citações recebidas por 

cada trabalho publicado, chamado também de “índice de impacto”. Isto poderá ser melhor 

compreendido a partir das reflexões sobre a citação expostas a seguir. 

 

2.2.1 Reflexões acerca da citação 

 

A palavra citação é usada para designar o fato de um autor (citante) mencionar ou 

referenciar um outro autor (citado) ao transcrever partes do texto deste no interior da obra 

daquele. As citações acompanham a produção do conhecimento em todos os domínios e 

épocas, independentemente se em textos orais ou escritos. De acordo com Compagnon (1996, 

p.41), a citação é uma manipulação que é por si mesma uma força e um deslocamento, é o 

                                                 
25 Le Coadic (1999, p.33) define as comunidades científicas como “redes de organização e relações sociais 

formais e informais que desempenham várias funções” dentre as quais pode-se destacar a de comunicação, cujo 

papel consiste em afiançar o intercâmbio de informações acerca de pesquisas em andamento, colocando os 

cientistas em contato entre si; e a de regulamentação, ou seja, decidir o que é importante a ser publicado.  
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espaço privilegiado do trabalho do texto; ela lança e relança a dinâmica do sentido e do 

fenômeno. Do ponto de vista da racionalidade de uma apropriação, consideramos que as 

citações são uma forma de representação do conhecimento, uma vez que a representação pode 

ser entendida como a relação existente entre o objeto representado e o representante de forma 

que “o primeiro (o representante) repita, substitua ou apresente de outra forma o segundo (o 

representado)”. (GRAND dictionnaire de la psychologie, 1991, p.596). Nesse sentido, 

podemos perceber de uma forma muito sutil a amplitude do papel simbólico representado pela 

citação na representação do conteúdo de documentos.  

 

A citação é, desta maneira, passível de ser compreendida como o resultado “da 

interação, da relação dialógica, da interlocução, do processo de negociação entre o que está 

dentro e fora do texto” (SILVA NETO, 2003, p.8-9). Levando-se em consideração as teorias 

do discurso, podemos afirmar ainda que as citações são uma forma de representação 

polifônica, ou seja, uma espécie de diálogo cristalizado, onde várias vozes se entrechocam. 

Assim, entendemos que o processo de produção textual, seja ele literário, científico e/ou 

tecnológico, pode ser facilmente caracterizado, dentre outros, por estes diálogos polifônicos, 

constituídos através das citações entre os atores deste processo, os quais contribuem para que 

o texto possa ser esteticamente tecido e produza sentido.  

 

A citação encontra-se, dessa forma, entrelaçada com a dimensão da subjetividade, 

da interpretação, da atribuição de valor, intrínsecas aos processos de comunicação e 

informação. Ela é responsável pelo fluxo de informação e de comunicação entre a produção 

da literatura científica e tecnológica, independentemente se no âmbito local, nacional ou 

internacional. Compreender, portanto, as citações sob o signo polissêmico da representação de 

mundo, implica refletir o processo de construção científica por meio dessa malha que vai se 

construindo de forma abstrata e que, à medida que normalmente os autores vão citando e 

sendo citados, podem culminar muitas vezes na formação de “guetos” científicos. Um 

fenômeno observado nas práticas de citação, por exemplo, corresponde à freqüência de 

citação entre pesquisadores que trabalham em um mesmo departamento ou mesma 

universidade, “identifica-se, nesse caso, o comportamento in-house citation [...] traduzida no 

Brasil como citação doméstica.” (VANZ, 2004, p.37, grifo do autor)  

 

São muitas as razões para os autores citarem um ao outro ou se autocitarem: 

reconhecer o trabalho do autor, mostrar leitura básica, se sustentar em passagens polêmicas, 
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destacar trabalhos pouco disseminados ou desconhecidos, contestar trabalhos ou idéias de 

outros, homenagear determinados grupos de autores entre outras e se incluir nos grupos de 

pesquisa. De acordo com o que Alvarenga (1998, p.6) discute em seu texto sobre a 

bibliometria e a arqueologia do saber, o ato de citar perpassa sobre todo um prisma de 

implicações psicológicas, sociológicas, políticas e históricas, além de influências de outras 

naturezas, como o narcisismos (autocitações), influências entre autores e instituições, adesão a 

paradigmas vigentes. Na visão de Carvalho (1975 apud VANZ, 2004, p.38), 

 

Não se pode esperar que todos os autores sejam cuidadosos, objetivos e conscientes 

no memento de mencionar suas fontes de consulta. Alguns pecam por excesso, 

outros por omissão. Vários fatores podem influenciar os autores na escolha das 

citações de seus trabalhos. Há autores de renome num campo, que são citados para 

realçar o trabalho de quem o cita. Há autores que são escolhidos para que a 

responsabilidade em assuntos controvertidos seja dividida. Há citações que indicam 

o apreço a colegas, hostilidade a concorrentes ou obediência à política editorial. A 

possibilidade de um documento se citado dependerá também da acessibilidade, da 

procedência (país onde foi originalmente publicado), da língua, do tipo de material 

bibliográfico e da data de publicação. 

 

Bentes Pinto et.al. (2003, p.19) denomina esta relação entre o autor citado e 

aquele que o cita de “rede invisível do conhecimento  ou da ciência” que é constituída pelo: 

 

[...] conjunto de autores citantes e autores citados. Aqueles mais citados formam os 

“nós” da rede de difusão de informações sobre um determinado assunto, pois à 

medida que alguém lê um artigo, um livro ou um outro documente e percebe uma 

citação que lhe interessa, normalmente, busca o original do autor citado, e assim 

sucessivamente. O documento citado forma a rede de comunicação entre aqueles 

que têm interesses comuns por certos temas. Portanto, sem se aperceber, a pessoa 

citante é responsável pelo fluxo de informação e de comunicação entre aquele que 

cita e o que o lê. Dessa forma, a citação é que proporciona a dinâmica do texto 

sempre vivo e circulante. É ela que impede que o texto se vá com a partida de seu 

autor. Seja ela oral ou verbal é a citação que mantém viva a criação de um autor. 

 

Martín e Barredo Sobrino (2004, p.3) explicam a prática da citação como uma 

“transação intelectual”, onde o autor expressa seu reconhecimento de “dívida intelectual” para 

com a fonte de informação prévia. Mediante as referências citadas nos trabalhos científicos os 

investigadores estabelecem vínculos entre suas investigações em curso e trabalho prévio 

recopilado na literatura científica. Por sua parte, as referências fazem alusão dos trabalhos 

publicados anteriormente que servem de base à investigação em curso. “O cientista, além de 

desenvolver novas teorias e tecnologias, deve passar para frente o conhecimento que adquiriu, 

ajudando a formar novos especialistas”. (SCHELP, 2004, p.134-135).  
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A análise de citações, uma das ferramentas da bibliometria, relaciona o citante 

com o citado, mostrando o que foi publicado em determinada área do conhecimento, 

indicando ao leitor outras fontes de informação e destacando, na literatura analisada, os 

documentos mais produtivos em uma temática ou assunto específicos. Mas a análise de 

citações também nos oferece a oportunidade de estudar a construção dos diálogos polifônicos 

supracitados, à medida que vai desvendando os autores desse processo. Para Mello (1996, 

p.388), as citações são “[...] um importante indicador de desempenho científico, podendo 

contribuir para ‘entender a estrutura e o desenvolvimento da ciência’, assim como para 

identificar as regularidades básicas de seu funcionamento.” 

 

Vanz (2003, p.12), a partir de seu estudo realizado acerca dos artigos e 

comunicações publicados de 1972 a 2002 no periódico “Ciência da Informação” conclui que, 

depois da Lei de Bradford, a análise de citações está entre as temáticas preferidas dos 

pesquisadores nacionais. A autora continua nos falando que apesar do uso da bibliometria 

como método de investigação ter sido quase nulo durante certo período de tempo (fim dos 

anos 80 e início dos 90), ele “[...] reapareceu com força no fascículo dois do ano de 1998, com 

o número temático dedicado à SCIELO, onde a análise de citação aparece com destaque.” 

(VANZ, 2003, p.17) Na opinião dessa autora, a SCIELO pode ter incentivado a volta aos 

estudos bibliométricos em razão da necessidade de estatísticas da produção científica 

nacional, assim como dos requisitos inerentes ao desenvolvimento da metodologia própria. 

  

Outro motivo pode ter sido a maior divulgação dos índices produzidos pelo Institute 

for Scientific Information (ISI) através do Web of Science (WOS), disponibilizado 

às principais universidades brasileiras e Institutos de Pesquisa pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). O WOS disponibiliza de 

forma online toda a rede de citações e referências dos artigos publicados indexados 

pelo ISI, facilitando o trabalho dos que pretendem realizar, por exemplo, estudos de 

citação nestes periódicos. Não se pode esquecer também a necessidade premente de 

avaliação da produção científica nacional. A CAPES também pode ser responsável 

pelo aumento de interesse na Bibliometria a partir do momento em que a 

mensuração de universidades, pesquisadores e sua produção se tornou obrigatória. 
(VANZ, 2003, p.17)  

 

Ao usar o método de análise das citações, a bibliometria toma como fundamento 

básico o fato dos pesquisadores/cientistas formalizarem seu trabalho a partir de suas 

observações e conhecimentos pessoais aliados e/ou construídos sobre pensamentos expostos 

em obras anteriores, o que pode ser evidenciado nas listas de referências encontradas ao fim 

de cada trabalho científico. Em se tratando de trabalhos como monografia, dissertação de 

mestrado e tese de doutorado, os quais reclamam rigorosa revisão da literatura produzida, o 
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autor precisa deixar transparecer, através das referências bibliográficas, que está ciente da 

literatura existente a respeito da temática proposta. Neste caso, as citações teriam a função de 

mostrar familiaridade com o campo de estudo em questão, assim como o caráter cumulativo 

da ciência. Sobre este último, Meadows (1999, p.62) nos fala que: 

 

[...] os cientistas em geral precisam, ao realizar seus próprios estudos, estar cientes 

dos trabalhos recentes. Ao contrário, as informações nas Ciências Sociais com 

freqüência são menos facilmente codificadas, de modo que a literatura antiga 

continua sendo mencionada. As humanidades constituem um caso especial, pois a 

literatura antiga representa para elas muitas vezes a matéria-prima de suas 

investigações. 

 

A esse respeito, Braga (1974 apud VANZ, 2004, p.36) nos faz imaginar que a 

tendência de um determinado campo do saber em trabalhos antigos mais do que a literatura 

atual “[...] indica um tipo de ‘metabolismo humanístico’, onde é preciso digerir tudo o que já 

foi publicado, amadurecer o conhecimento adquirido para, então, se produzir novos textos, 

versando, aproximadamente, sobre os mesmos tipos de problemas.” Seguindo com este 

raciocínio, Levy-Leblond (1992 apud ROTH, 2000, p.3) é categórico ao dizer que uma 

ciência que ignora seu passado e hesita em lembrar seus fundadores está perdida.  

 

Assim sendo, percebemos que a literatura em lide comprova a hipótese de que as 

citações espelham a influência do autor citado no trabalho do citante. Entretanto, dependendo 

dos objetivos da análise de citação, alguns problemas podem surgir. Entre os mais 

importantes, Vanz (op. cit., p.43) aponta a exclusão de autores e periódicos provocada pelos 

índices de citação: “ao investigar o impacto de um trabalho, temos que considerar o periódico 

onde ele foi publicado. Periódicos de países em desenvolvimento, que não são indexados pelo 

ISI, não se tornam conhecidos e nem citados amplamente pelo fato de dificilmente chegarem 

às mãos de pesquisadores internacionais”.  

 

Os indicadores de resultados, como autores e periódicos mais citados, assim como 

outros temas inerentes à “Sociologia da Ciência”, como a vida dos pesquisadores, o mundo 

em que trabalham, a natureza do seu trabalho e as influências a que estão sujeitos, requerem 

instrumentos metodológicos tais como a Bibliometria, a Cienciometria, a Informetria e, mais 

recentemente com a popularização da Internet, a Webometria. Esses métodos são empregados 

em parte para analisar o tamanho, o crescimento e a distribuição da bibliografia científica, 

com o fito de melhorar as atividades de informação e comunicação científica; e, em outra 
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parte, analisar os mecanismos da investigação científica, considerada como atividade social, 

assim como a estrutura e a dinâmica dos grupos de pesquisa que produzem e utilizam a 

literatura científica. (VANZ, 2003, p.4) 

 

Durante o estágio da revisão de literatura, verificamos que os conceitos 

individuais correspondentes aos campos da Bibliometria, Cienciometria e Informetria, por 

exemplo, infelizmente, nem sempre são muito específicos ou claros, o que nos faz detectar a 

sutil existência de um certo caos terminológico na área. Os três termos são utilizados com 

bastante freqüência e, em muitos casos, contêm o(s) mesmo(s) objeto(s) de estudo(s), as 

mesmas metodologias e as mesmas definições. Porém, tentaremos expor a seguir algumas 

considerações acerca dos referidos indicadores de resultados em C&T. 

 

2.2.1.1 Bibliometria 

 

A utilização das técnicas de medição da ciência tem apenas algumas décadas de 

existência, não estando assim completamente consolidadas. Vanti (2002, p.153) nos conta que 

embora Paul Otlet tenha usado o termo Bibliometria pela primeira vez, em sua obra intitulada 

Traité de documentatión, em 1934, quem realmente popularizou o uso dessa palavra foi 

Pritchard ao sugeri-la para substituir a expressão “bibliografia estatística” mencionada por 

Edward Wyndham Hulme, em 1922, numa conferência na Universidade de Cambridge, 

referindo-se à análise estatística de uma bibliografia de Anatomia Comparada feita por Cole 

& Eales, em 1917. E apesar de, em 1948, na Conferência da Aslib em Leamington Spa, 

Ranganathan sugerir aos bibliotecários que eles desenvolvessem a bibliotecometria, visto que 

as bibliotecas lidavam com grande quantidade de números, foi somente em 1969, no 

seminário anual do Documentation Research and Training Centre (DRTC), que o mesmo 

Ranganathan apresentou um trabalho de sua autoria com exemplos de estatística aplicada na 

biblioteconomia. Baseado neste trabalho, Neelamegham, no mesmo ano, em 1969 fez um 

esboço da aplicabilidade da bibliotecometria, ou bibliometria, como finalmente ficou 

conhecida. 

 

Há ainda três pesquisadores que merecem destaque dentro dessa disciplina em 

decorrência de suas importantes descobertas: Lotka – que com a enunciação da Lei de Lotka 

atenta para as características da relação autor-produtividade –, Zipf – que a partir da Lei de 

Zipf possibilita a medição da freqüência do aparecimento das palavras numa certa quantidade 
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de textos – e Bradford – que com a Lei de Bradford torna possível estabelecer o núcleo e as 

áreas de dispersão sobre um assunto em particular, mediante a medição da produtividade das 

revistas. Tais leis, em se tratando de fenômenos importantes ou de certas “regularidades” 

verificáveis na comunicação científica, são as mais conhecidas.  

 

Vale salientar também, no avanço do campo da bibliometria, a presença de 

Eugene Garfield, que, em 1954, propôs a criação de índices de citação, objetivando 

principalmente melhorar a recuperação da informação científica e introduzir uma forma 

alternativa para analisar artigos científicos, evitando as formas de representação baseadas na 

lingüística e na indexação. Essa era uma época em que a insatisfação com os serviços de 

indexação e resumo organizados a partir das disciplinas tradicionais era sentida de forma 

generalizada, pois, conforme Wormell (1998, p.210), “[...] todos eram publicados com 

excesso de atraso, a indexação era inconsistente e descoordenada, as políticas de seleção 

deixavam grandes falhas na cobertura [...]”. 

 

Todavia, parece-nos possível poder afirmar (na qualidade de usuários reais dos 

inúmeros sistemas de informações como os que perpetuam, principalmente, bibliotecas, 

museus e/ou arquivos) que, se não a maior, uma das principais vantagens da indexação de 

citações – isto é, sua capacidade de transpor o uso de formas lingüísticas comuns como 

palavras do título, palavras-chave ou cabeçalhos de assunto – ainda não foi percebida pela 

maior parte dos profissionais da informação. Corroborando com nosso pensamento, Wormell 

(op. cit., p.211) vem nos explicar que: 

 

[...] os índices de citação têm sido usados basicamente com propósito distinto do 

pretendido por seu criador [Garfield]. A idéia dos padrões de freqüências de citação 

(isto é, o fator de impacto das revistas), hoje amplamente empregada para estudos 

de avaliação, tornou-se a mais utilizada medida derivada da análise de citação, 

recebendo muito mais atenção do que o uso originalmente proposto para os índices 

de citação, qual seja, recuperar informações. 

 

Segundo Macias-Chapula (1998, p.134), a bibliometria é um conjunto de métodos 

quantitativos que desenvolve padrões e modelos matemáticos para medir os processos da 

produção, disseminação e uso da informação registrada, usando os resultados provenientes 

desse estudo para elaborar previsões e apoiar tomadas de decisão. Todavia, compreendemos 

que esse autor percebe o campo da Bibliometria sob uma ótica um tanto quanto restrita, 

porque ao mapear estatisticamente a estrutura do conhecimento de um campo científico, a 
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Bibliometria tanto faz uso de métodos quantitativos, como de análises qualitativas, já que isto 

permitirá o estudo dos padrões de comportamento desse conhecimento.  

 

Wormell (op. cit., p.211, grifo do autor), por sua vez, afirma que “atualmente, o 

campo da bibliometria como um todo inclui todos os aspectos quantitativos e os modelos da 

comunicação científica e do armazenamento, disseminação e recuperação da informação 

científica.” Entendemos que esse conceito de Bibliometria é muito mais amplo que as 

definições usuais do termo e tenta incorporar as demais orientações correntes, como suas 

aplicações à política científica, à biblioteconomia e à recuperação da informação. 

 

Vanti (2002, p.155) nos mostra em termos genéricos algumas das possibilidades e 

dos principais tipos de metodologias utilizados pela bibliometria. São eles:  

 

• Análise dos processos de citação e co-citação;  

• Identificação das revistas do núcleo de uma disciplina;  

• Estudo da dispersão e da obsolescência da literatura científica, da 

produtividade de autores individuais, organizacionais e países;  

• Mensuração do grau e dos padrões de colaboração entre autores;  

• Avaliação dos aspectos estatísticos da linguagem, das palavras e das frases; e 

• Avaliação da circulação e uso de documentos em um centro de documentação. 

 

Utilizaremos no nosso trabalho, principalmente: (i) a análise de citações e co-

citações (que serão presenciadas na ocorrência de citações por professores do mesmo 

departamento, dos outros departamentos do CCS e fora da UFC) e autocitações, abordadas 

aqui como representação do conhecimento; (ii) a identificação dos autores e obras mais 

citados, (iii) assim como dos periódicos mais utilizados pelos autores. 

 

2.2.1.2 Cienciometria 

 

No que diz respeito à gênese do termo cienciometria, tal conceito foi empregado 

originalmente para se referir “[...] à aplicação de métodos quantitativos para o estudo da 

história da ciência e do progresso tecnológico” (VANTI, 2002, p.153) na antiga URSS e 

Europa Oriental e alcançou sua máxima popularidade em 1977, com a criação da revista 
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Scientomerics. Segundo Vanti (2002, loc. cit.) Dobrov & Karennoi estão entre os primeiros 

autores a utilizá-lo, em uma publicação do All-Union Institut for Scientific and Technical 

Information (VINITI), em 1969. Entretanto, conforme Hood e Wilson (2001 apud VANZ, 

2004, p.29), foi Vassily V. Nalimav quem cunhou o termo na década de 60 para definir o 

estudo dos aspectos quantificáveis da literatura científica e tecnológica.  

 

De acordo com as palavras de Macias-Chapula (1998, p.134), 

 

A cienciometria é o estudo dos aspectos quantitativos da ciência enquanto uma 

disciplina ou atividade econômica. A cienciometria é um segmento da sociologia da 

ciência, sendo aplicada no desenvolvimento de políticas científicas. Envolve estudos 

quantitativos as atividades cientificas, incluindo a publicação e, portanto, 

sobrepondo-se à Bibliometria. 

 

Vanti (2002, p.154) explica que a cienciometria estuda uma determinada 

disciplina da ciência, tentando medir, mediante a análise de publicações, os incrementos de 

produção e produtividade dessa disciplina ou de um grupo de pesquisadores qualquer, a fim 

de delinear o crescimento de um ramo do conhecimento. Assim sendo, as técnicas da 

cienciometria e da bibliometria são similares, porém os objetos de cada uma são distintos e 

definidos por seus diferentes contextos. Spinak (1998, p.142), pontua que: 

 

A cienciometria aplica técnicas bibliométricas à ciência. O termo Ciência se refere 

às Ciências Físicas e Naturais, assim como as Ciências Sociais. Porém, a 

cienciometria vai mais além das técnicas bibliométricas, pois também examina o 

desenvolvimento e as políticas científicas. [...] Os temas que interessam a 

cienciometria incluem o crescimento quantitativo da Ciência, o desenvolvimento das 

disciplinas e subdisciplinas, a relação entre Ciência e Tecnologia, a obsolescência 

dos paradigmas científicos, a estrutura de comunicação entre os pesquisadores, a 

produtividade e criatividade dos pesquisadores, as relações entre o desenvolvimento 

científico e o crescimento econômico etc. 

 

Apoiando-nos em Van Raan (1997 apud VANZ, 2004, p.30), podemos ainda dizer 

que a cienciometria se interessa especialmente pelo desenvolvimento de métodos e de 

técnicas para o projeto, pela construção e aplicação de indicadores quantitativos; pelo 

desenvolvimento de sistemas de informação em C&T; e, finalmente, pelo estudo da estrutura 

cognitiva e sócio-organizacional dos campos científicos. 

 

Alguns autores como Zbikowska-Migon (2001 apud VANZ, 2004, loc. cit.) 

afirmam que a história da bibliometria e cienciometria se aproxima bastante da história da 

Estatística, dado que os seus surgimentos se deram gradualmente, quando os estatísticos 
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demonstraram interesse por dados relacionados à cultura, indo além de meros dados 

demográficos, econômicos e militares. O autor considera Frömmichen, em 1780, e Balbi, em 

1820, como os precursores da bibliometria e cienciometria, “[...] já que estes pesquisadores 

perceberam a possibilidade e a necessidade de pesquisas quantitativas sobre cultura e ciência, 

utilizando em suas pesquisas registros bibliográficos como base para avaliações e 

julgamentos.” (Ibid., p.30) 

 

Já no Brasil, Meis e Leta (1996, p.40) expõem que os estudos no campo da 

cienciometria tiveram início com o trabalho publicado por Morel e Morel, em 1977, no qual 

os pesquisadores se propõem a analisar, sob vários ângulos, a produção científica brasileira na 

literatura científica indexada pelo ISI26 durante o período 1967-1974, mapeando os autores 

mais citados, sua produtividade e distribuição por região, Estado e instituição. 

 

2.2.1.3 Informetria 

 

Com relação ao termo informetria, Brooks (1990 apud VANTI, 2002, p.154) 

afirma que este foi proposto pela primeira vez por Otto Nacke em 1979. Porém, Ruiz; Jorge 

(2004, p.1) fala que sua aceitação definitiva revolve para o ano de 1989, quando o Encontro 

Internacional de Bibliometria passou a ser chamado de Conferência Internacional de 

Bibliometria, Cienciometria e Informetria.  

 

De acordo com Wormell (1998, p.210) “[...] a informetria é um subcampo 

emergente da ciência da informação, baseada na combinação de técnicas avançadas de 

recuperação da informação com estudos quantitativos dos fluxos da informação.” Macias-

Chapula (1998, p.134) complementa ao proferir que a informetria estuda: 

 

[os] aspectos quantitativos da informação em qualquer formato, e não apenas 

registros catalográficos ou bibliográficos, referentes a qualquer grupo social e não 

apenas aos cientistas. A informetria pode incorporar, utilizar e ampliar os muitos 

estudos de avaliação da informação que estão fora dos limites tanto da bibliometria 

como da cienciometria. 

 

No que se refere ao universo de objetos e sujeitos que a Informetria estuda, esta se 

distinguiria claramente dos dois métodos mencionados anteriormente, visto que não se limita 

somente à informação registrada, podendo analisar também “os processos de comunicação 

                                                 
26 O ISI tem sede na Filadélfia, nos Estados Unidos. 
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informal, inclusive falada, e dedicar-se a pesquisar os usos e necessidades de informação dos 

grupos sociais desfavorecidos e não só das elites intelectuais.”(VANTI, 2002, p.155). 

 

Logo, a informetria pode ser considerada como um campo mais amplo que a 

Cienciometria, condição esta que permite englobar também a Bibliometria. Da mesma forma, 

entende-se que a Webometria, que será discutida adiante, poderia estar compreendida pela 

informetria, como está representado na FIGURA 1 abaixo. 

  

FIGURA 1 – DIAGRAMA DA INTER-RELAÇÃO ENTRE OS QUATROS SUBCAMPOS 

Fonte: Vanti (2002, p.161). 

 

2.2.1.4 Webometria (ou Webometrics) 

 

Cada vez mais a Web está se tornando um importantíssimo meio de comunicação 

para a comunidade científica, motivo este que fazem com que os estudos quantitativos se 

estendam a esse ambiente.  

 

As análises quantitativas, com os avanços tecnológicos, vêem-se facilitadas e ao 

mesmo tempo encontram novos e estimulantes campos de atuação è o caso dos 

estudos que estão sendo desenvolvidos atualmente sobre o conteúdo e a estrutura das 

home-pages na Web.[...] está nascendo uma nova área de interesse dentro da 

informetria: a webometrics. (VANTI, 2002, p.156) 

 

Vanti (op. cit., p.156) declara que a autoria do termo webometrics é dada a 

Almind & Ingwersen, mas que também se encontra na literatura a expressão cybermetrics – 
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nome da revista, cujo acesso se dá somente em formato eletrônico27, apresentada em 1997 

durante a 6ª Conferência Internacional de Cienciometria e Informetria, em Jerusalém. 

 

Entre os estudos que podem ser realizados no campo da webometria encontra-se, 

por exemplo: 

 

• Freqüência de distribuição das páginas no cyberespaço; 

• Evolução da presença de determinada instituição ou país na rede; 

• Proporção de páginas pessoais, comerciais e institucionais; 

• Crescimento ou perda de importância sobre um tema ou matéria; e 

• Citações entre páginas (ou, fazendo uso do neologismo para definir a citação 

entre home-pages, “sitação”): links, hyperlinks ou weblinks. 

 

Em concordância com tudo o que já foi dito acerca da Bibliometria, da 

Cienciometria, da Webometria e da Informetria, infere-se que os três primeiros são 

subcampos da Informetria, que por sua vez consegue abarcar os três conceitos dentro de si 

numa espécie de “guarda-chuva” como bem propôs Vanti (2002, p.161). Percebe-se ainda que 

há uma relação entre a bibliometria, a cienciometria e a webometria, dado que esta última 

aplica técnicas bibliométricas e cienciométricas para medir a informação na Web. 

 

Apesar de oferecer inúmeras possibilidades de aplicação dos dados28, os 

indicadores de resultados também são alvo de inúmeras críticas por parte da comunidade 

científica, principalmente no que concerne às análises tradicionalmente quantitativas. Por isso, 

“a tendência atual é o uso da metodologia qualitativa para contextualizar os dados obtidos 

com a metodologia quantitativa” (VANZ, 2004, p.32) no que se trata ao indicador de 

crescimento do conhecimento, cuja avaliação pode se dar em razão de trabalhos publicados. 

No entanto, há de se ter em mente que a quantidade de conhecimentos inseridos em cada 

                                                 
27 A revista pode ser acessada pelo seguinte endereço: http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics. 
28 Por exemplo: crescimento de qualquer campo da ciência, segundo a variação cronológica do número de 

trabalhos publicados; tendências do conhecimento entre as disciplinas; crescimento e consolidação de uma 

temática; envelhecimento ou atualidade dos campos científicos, segundo a vida média das referências; evolução 

cronológica da produção científica, segundo o ano de publicação dos documentos; a produtividade dos autores e 

das instituições, medida pelo número de autores por trabalho; impacto e visibilidade das publicações dentro da 

comunidade científica, medido pelo número de citações recebidas em trabalhos posteriores; análise e evolução 

das fontes difusoras dos trabalhos, por meio do fator de impacto das fontes; dispersão das publicações científicas 

entre as diversas fontes, como uma tese, que, após defendida, é dividida em inúmeros artigos; utilização de 

trabalhos próprios para a publicação em questão (autocitação); e políticas de aquisição e de descarte para 

bibliotecas e centros de informação. 

http://www.cindoc.csic.es/cybermetrics
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publicação, torna complicada sua mensuração, pois uma única pesquisa pode originar diversos 

artigos, cada um deles trazendo uma parcela do todo. Sabemos que esta é uma prática comum 

entre aqueles que trabalham com pesquisas. A CAPES, no Brasil, incentiva a divulgação 

científica ao exigir um número mínimo de publicações por docente e por instituições de pós-

graduação. Essa pressão que se evidencia sobre os organismos envolvidos com a pesquisa 

científica para que seja publicado sempre o maior número possível de trabalhos põe em 

fragilidade o indicador de crescimento do conhecimento. 

 

Outra questão inerente aos indicadores bibliométricos é que, conforme Vanz 

(2004, p.32), “[...] a comunicação informal entre os cientistas é ignorada pelos indicadores 

bibliométricos, pois estes se dedicam à comunicação publicada.” Sabemos que a comunicação 

entre os grupos de pesquisadores, ou nos chamados colégios invisíveis, é freqüente e, 

justamente devido ao seu caráter informal, não é citada como referência bibliográfica, o que 

poderia vir a alterar uma análise de citação. Contudo, consideramos esta crítica em parte 

inválida, porque “[...] os trabalhos mencionados no âmbito do colégio invisível no qual o 

pesquisador se insere serão citados em algum momento, fazendo com que os nomes que 

circulam nessa comunidade informal apareçam, evidenciando a relação entre estes 

pesquisadores.” (Ibid., p.32) 

 

Uma outra crítica abordada é pertinente ao fato dos indicadores científicos 

retratarem o tempo passado, “[...] ou seja, não podem ser usados para prever o futuro da 

ciência. Para aqueles que tomam decisões, é pouco útil descobrir dez ou vinte anos mais tarde 

que um grupo de cientistas que trabalhou anonimamente conseguiu resultados que tiveram 

impactos significativos na sociedade.” (Ibid., p.32-33) 

 

Todavia, apesar das implicações e dos problemas inerentes aos métodos de 

análises bibliométricas, estes já vem utilizados há alguns anos. Para Castro (1986, p.30), 

 

As vantagens da Bibliometria residem na diluição dos elementos de julgamentos. Os 

escores quantitativos são o somatório de muitos pequenos julgamentos e 

apreciações, realizados por muitas dezenas de pessoas. Há forte consenso na 

proposição de que todo produto da ciência acaba sendo comunicação de forma 

escrita. Assim, ao se monitorar a ciência no seu momento de publicação, temos uma 

imagem bastante adequada do seu fluxo. 
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Fluxo este que se torna verificável e passível de estudo por meio, dentre outros, da 

análise de citações que se torna um indicador confiável quando utilizado com bom senso. 

Portanto, podemos inferir que os indicadores quantitativos são ferramentas importantes para 

avaliação de C&T. É claro que o uso dos mesmos deve ser de forma equilibrada, balanceando 

análises numéricas e reflexões qualitativas sobre o objeto de estudo. 
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3 MEMÓRIA CIENTÍFICA DA UFC 

 

Como Universidade cultivamos o saber. Como 

Universidade do Ceará servimos ao meio. Realizamos 

assim o UNIVERSAL PELO REGIONAL 

Martins Filho 

 

Quando surgiu a idéia de uma Universidade sediada em Fortaleza, havia apenas 

cinco escolas superiores, dentre as quais: a Faculdade de Direito, criada em 1903; a Faculdade 

de Farmácia e Odontologia, criada em 1916; a Escola de Agronomia, fundada em 1918, 

oferecendo novas perspectivas à formação da mocidade cearense, quando começava a 

insinuar-se aqui e em todo o País o interesse pelas carreiras técnicas; a Faculdade de Ciências 

Econômicas, criada em 1939, sendo uma das primeiras da espécie a funcionar no Brasil; e a 

Escola de Enfermagem São Vicente de Paulo, fundada em 1943, como decorrência da atenção 

despertada para a necessidade de enfermeiras para a Segunda Guerra Mundial, da qual o 

Brasil participou. Foi somente, em 1944, que se fez sentir o anseio dos homens de 

pensamento do Ceará, como o ilustre médico Xavier de Oliveira29, por uma instituição que 

congregasse as escolas de ensino superior já existentes, objetivando o aperfeiçoamento do 

ensino e a melhor atuação das gerações vindouras na concretização das aspirações de 

progresso da população. Não se atentara de início para o valor das contribuições que uma 

Universidade poderia prestar à causa do desenvolvimento do Estado. Isso porque, de acordo 

com Martins Filho (1966, p.17), “[...] no espírito de muitos prevalecia talvez a idéia de que as 

Universidades eram centros de discussões mais ou menos bizantinos, alheios aos problemas 

da vida cotidiana dos povos. Atribuía-se-lhes uma função meramente cultural, a serviço de 

ideais desinteressados.” O que, aliás, pode explicar o surgimento tardio da instituição 

universitária no nosso país, pois, aqui não houve, como na maioria dos países hispano-

americanos, uma elite que aspirasse ao refinamento intelectual, fato este que fatidicamente 

pode ser percebido como resultante da ausência de uma “mentalidade universitária” por parte 

dos nossos colonizadores30, aliada às condições étnicas que influenciaram a nossa formação 

histórica. (MARTINS FILHO, 1966, p.17) 

 

                                                 
29 Sugeriu a criação da Universidade a ser sediada em Fortaleza. 
30  Em Portugal existia somente uma universidade, fundada em fins do século XIII, pelo rei D. Dinis. Foi apenas 

na segunda metade do século XVIII que o Marques de Pombal, através do subsídio literário e com a reforma 

completa que realizou na Universidade de Coimbra, abriu novos caminhos à causa da instrução e da educação. 

(MARTINS FILHO, 1966, p.185) 
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Em 1948, com a criação de mais uma importante unidade de ensino superior, a 

Faculdade de Medicina, a campanha pela criação da Universidade do Ceará fortaleceu-se 

ainda mais e passou a contar com o apoio e simpatia do povo. A idéia da futura Universidade 

caminhava a passos largos. Neste mesmo ano, o professor da Faculdade de Direito, Antônio 

Martins Filho, entregou ao Governador do Estado um anteprojeto devidamente analisado e 

aprovado pelas autoridades educacionais do País, faltando somente que o Chefe do Executivo 

encaminhasse à Assembléia Legislativa aquele documento, o qual, segundo o próprio Martins 

Filho (op. cit., p.18), “traduzia uma necessidade não só do Ceará, mas também do próprio 

Brasil, conforme acentuavam as considerações ali contidas”.  

 

Assim, tudo indicava que aquela caminhada estava prestes a ser concluída, porém 

um desentendimento entre a classe acadêmica e o Governador do Estado fez com que a 

criação da Universidade fosse adiada. Posteriormente, como conta o professor Martins Filho 

(1966, p.19): 

 

[...] prevaleceu a convicção de que o Estado se achava impossibilitado de arcar com 

a responsabilidade de manter uma entidade de tanta magnitude e, assim, só restava 

apelar para o Governo Federal, como única solução viável para o equacionamento e 

solução do problema. Seguiram-se novas campanhas e gestões a favor da criação da 

Universidade, notadamente através de palestras e conferências, artigos publicados na 

imprensa local e inquéritos realizados no seio da classe acadêmica, até que, em 

1953, dirigi-me outra vez ao Rio de Janeiro para tratar do assunto junto às 

autoridades competentes, já agora com o plano de uma Universidade Federal no 

Ceará. 

 

Finalmente, em 16 de dezembro de 1954, um sonho se torna realidade: é criada 

pela lei nº 2.37331 a Universidade Federal do Ceará, mais de 30 anos após ter surgido a 

primeira Universidade brasileira, no Rio de Janeiro. Vale destacar que o Prof. Antônio 

Martins Filho, considerado e respeitado como o fundador da UFC, assumiu a administração 

desta instituição durante quatro reitorados consecutivos (1955-1967).  

 

Atualmente, a UFC encontra-se dividida em três “campis”, ocupando uma área 

urbana total de 233 hectares. São eles: 

 

                                                 
31 “Sancionada pelo Presidente João Café Filho e referendada pelo Ministro Cândido Mota Filho, a Lei nº 2.373 

em seu artigo 1 e parágrafo único diz: 

‘Art. 1 – É criada a Universidade do Ceará com sede em Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, e integrada ao 

Ministério da Educação e Cultura – Diretoria do Ensino Superior. 

‘Parágrafo único – A Universidade terá personalidade jurídica e gozará de autonomia didática, financeira, 

administrativa e disciplinar, na forma de lei.’” (MARTINS FILHO, 1996, p.47) 
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• O campus do Benfica – onde estão instaladas a Reitoria e as pró-reitorias de 

Planejamento, Administração e Assuntos Estudantis, além da Superintendência 

de Recursos Humanos, do Instituto de Cultura e Arte, das Casas de Cultura 

Estrangeira, Centro de Humanidades, Faculdades de Direito, Educação e 

Economia, Administração, Atuária e Contabilidade. Também se encontram ali 

a sede do curso de Arquitetura, 14 residências universitárias e uma série de 

equipamentos culturais (Museu de Arte, Casa Amarela, Teatro Universitário, 

Rádio Universitária, Concha Acústica, Editora e Imprensa Universitária E 

Seara da Ciência); 

• O campus do Pici – o qual abriga os centros de Ciências, de Ciências Agrárias 

e de Tecnologia, as pró-reitorias de Graduação e Pós-Graduação, Biblioteca 

Universitária, Núcleo de Processamento de Dados, Restaurante Universitário, 

laboratórios e parque esportivo; e 

• O campus do Porangabussu – onde se encontram as faculdades de Medicina e 

Farmácia, Odontologia e Enfermagem, o complexo hospitalar (Hospital 

Universitário Walter Cantídio e Maternidade-Escola Assis Chateaubriand), 

Farmácia-Escola, laboratórios, clínicas e a Biblioteca do Centro de Ciências da 

Saúde – locus de nossa pesquisa. 

 

Fora dessas três áreas funcionam ainda o Instituto de Ciências do Mar (Labomar), 

no bairro Meireles, a Casa José de Alencar, em Messejana, e as fazendas experimentais, nos 

municípios de Quixadá, Pentecoste e Maracanaú. Além disso, vale sublinhar que o curso de 

Medicina possui duas extensões no interior do Estado: uma em Sobral, na Zona Norte, e outra 

em Barbalha, no Cariri.32 

 

Hoje, com a missão de formar profissionais de alta qualificação, gerar e difundir 

conhecimentos, preservar e divulgar os valores artísticos e culturais do povo cearense, a UFC 

vem tentando revelar-se à sociedade como instituição comprometida com os interesses 

maiores da sociedade a que serve e empenhada em avançar qualitativamente, de modo a 

alimentar continuamente sua credibilidade.  

 

                                                 
32 Para maiores informações, acesse: http://www.ufc.br/conhecaaufc/universidade.shtml 

http://www.ufc.br/conhecaaufc/universidade.shtml


 

 
59 

Nesse sentido, a Universidade vem desenvolvendo crescente esforço na formação 

de pessoal e no aparelhamento de algumas unidades em função dos programas de pesquisa a 

que se propõe. Esse esforço revela-se claramente através da produção científica dos docentes 

desta Universidade e da realização de eventos como os Encontros Universitários de Iniciação 

Científica, Iniciação à Docência e de Extensão, os quais acontecem anualmente desde 1981, 

promovendo a divulgação pública, formal e organizada dos resultados das pesquisas que vêm 

sendo desenvolvidas pelos alunos da UFC em parceria com seus professores. Vale salientar 

que a UFC oferece 333 bolsas para monitoria em cursos de graduação; 204 bolsas para o 

Programa de Ensino Tutorial (PET), 417 bolsas de Iniciação Científica (IC) do Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), 100 bolsas de IC da UFC e 

30 bolsas de IC da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico (FUNCAP), 

atingindo, dessa forma, uma parcela significativa de discentes. 

 

Sabemos que as atividades de geração de conhecimentos científicos e o uso 

inteligente dos mesmos, ou seja, aplicação tecnológica, são resultantes da investigação 

científica, atividade subjacente ao ensino da pós-graduação. Nesse sentido, é válido destacar 

que, conforme o Relatório Anual de Gestão 2004 da UFC (2005, p.72), no âmbito da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) o contingente de matriculados em 2004 foi da 

ordem de quase 2.940 (dois mil novecentos e quarenta) alunos, sendo 1.434 (um mil, 

quatrocentos e trinta e quatro) mestrandos e 407 (quatrocentos e sete) doutorandos. Cabe 

destacar ainda que o universo de bolsistas ativos na pós-graduação é formado por 345 

discentes (225 mestrandos e 120 doutorandos). Em 2004, foram 244 egressos de mestrado e 

68 de doutorado. Já no tocante à formação de jovens cientistas,  

 

É mister enfatizar que a produção de conhecimentos científicos e sua posterior 

transformação em ferramentas tecnológicas implicam, principalmente, na formação de 

recursos humanos de alto gabarito, através dos cursos de pós-graduação stricto sensu 

(mestrados e doutorados), bem como na consolidação de grupos de pesquisadores para 

incrementar o trabalho cooperativo de investigação e a produção de conhecimentos científicos 

e tecnológicos. Ainda de acordo com o Relatório... (2005, p.72), em 2004, a UFC contava 

com: 

 

• 246 grupos de pesquisa cadastrados no CNPq; 
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• 1.050 pesquisadores, dos quais 790 são doutores, atuando em 981 linhas de 

pesquisa; e 

• 1.724 estudantes e 203 técnico-administrativos envolvidos nos projetos de 

investigação científica. 

 

O referido Relatório (2005, loc. cit.) mostra ainda que a produção intelectual 

desses profissionais resultou, em 2004, em mais de 45 livros editados pela Editora da UFC. 

Foram publicados, ainda, 69 livros, 163 capítulos de livros, 434 artigos em periódicos 

indexados nacionais, 356 artigos em periódicos indexados internacionais. A participação em 

eventos científicos somou a incrível marca de 1.991, sendo 252 em congressos internacionais. 

Esses dados, é claro, marcam a relevância da geração de conhecimento e de recursos 

humanos, frutos da pesquisa científica e da atuação acadêmica, respectivamente. São estes os 

fatores responsáveis e que impulsionam o crescimento sustentável, sem os quais nos 

perpetuaremos como uma eterna colônia dos países detentores do poder econômico e militar, 

mas, sobretudo, do conhecimento científico e tecnológico.  

 

Portanto, nesses mais de cinqüenta anos decorridos, é notório o quanto esta 

instituição tem crescido e, consequentemente, se tornado um rico patrimônio científico e 

cultural, consolidando-se como Universidade de grande porte e contribuindo para o 

desenvolvimento socioeconômico do Estado e de toda Região. 

 

Nesse sentido, é que sentimos a necessidade de preservação dessa memória 

científica, a fim de que esse patrimônio não se perca, uma vez que este é um dos grandes 

problemas no mundo da pesquisa, principalmente, nos países em vias de desenvolvimento. No 

Brasil, por exemplo, a situação relativa à memória científica é um tanto quanto caótica e 

preocupante, porque, apesar da produção em ciência e tecnologia ter crescido de forma 

extraordinária nas últimas décadas, ocupando uma posição de liderança na América Latina, 

sentimos que ainda falta muito a se empreender em termos da sua preservação. É comum, nos 

dias de hoje, a consciência sobre a necessidade desse tipo de ação. Algumas iniciativas de 

grande importância, visando à preservação, já vêm sendo tomadas, todavia, são, ainda, de 

pequeno alcance.  

 

Na Universidade Federal do Ceará, a preocupação com a preservação da memória 

científica encontra-se nos trabalhos desenvolvidos pelo ex-Departamento de Comunicação 
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Social e Biblioteconomia33, através da pesquisa sobre o repertório bibliográfico da UFC, na 

década de 80. A partir do ano de 2000, foi iniciada uma pesquisa sobre a “Análise 

bibliométrica da literatura científica dos professores da UFC na década de 90” e, que, 

posteriormente, passou a se chamar, “Preservação da memória científica da UFC através da 

bibliometria”. Atualmente, este projeto encontra-se estanque, em motivo de sua idealizadora, 

Profa. Dra. Virgínia Bentes Pinto, do Departamento de Ciências da Informação, ter se 

ausentado da Universidade para a realização de seu pós-doutorado.  

 

Nesse sentido e com o entendimento que a recuperação da memória científica e da 

pesquisa da UFC, bem como a reunião do material bibliográfico são um esforço 

imprescindível que contribuem para o desenvolvimento sustentável, é que, a seguir, 

apresentaremos os procedimentos metodológicos assim como os resultados de nossa pesquisa. 

 

                                                 
33 O Departamento de Comunicação Social e Biblioteconomia corresponde hoje aos departamentos de: Ciências 

da Informação e Comunicação Social. 
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4 METODOLOGIA 

 

O percurso metodológico para o levantamento dos dados, deu-se da seguinte 

maneira: primeiramente, a partir da listagem dos docentes (ativos e aposentados) do CCS da 

UFC, foi realizado o mapeamento da literatura científica (livros e capítulos de livro, teses, 

dissertações, artigos de periódicos, trabalhos publicados em anais de eventos) gerada entre os 

anos de 1990 e 1999 pelos professores lotados no DC, DSC, DAL, DCO, DM, DOR e DEFA. 

Para a realização deste mapeamento, foi preciso separar essa tarefa em três momentos 

específicos: pesquisamos no sistema de informação da BCCS – espaço geográfico – todos os 

documentos correspondentes a livros, teses e dissertações de autoria desses profissionais. Em 

seguida, procuramos no cadex34 dessa biblioteca os títulos de periódicos que tinham 

publicações referentes ao período de tempo já mencionado. Como o número dessas 

publicações foi bastante elevado, mais de 500 títulos de periódicos, optamos por analisar em 

primeiro lugar as revistas nacionais (primeiramente as cearenses e em seguida as demais 

revistas brasileiras) e depois as internacionais. Cabe salientar que este demorado trabalho se 

fez necessário, porque no Brasil as bases de dados referenciais sobre a produção científica 

aqui produzida, praticamente não existem, salvo em algumas áreas do saber, além disso, a 

presença dos periódicos brasileiros indexados em bases de dados internacionais ainda é 

bastante reduzida. Num terceiro momento, estendemos nossa pesquisa ao Portal de Periódicos 

da CAPES35 – ciberespaço –, já que neste Portal podemos encontrar as melhores revistas 

científicas do Brasil e do mundo. Vale destacar que esse ambiente supriu muitas de nossas 

necessidades, pois o acervo da BCCS traz alguns problemas como o corte de assinaturas de 

determinadas revistas científicas. 

 

A análise de citações foi feita à medida que íamos encontrando os documentos 

primários (originais) dos professores, estivessem eles inseridos na categoria de literatura 

branca ou cinzenta 36. As referências coletadas foram transcritas para uma tabela simples, 

criada em documento do Microsoft Word, a qual contém colunas denominadas de: original, 

autocitação (AUTOCIT.), citação dentro do departamento (CIT. DENTRO DEP.), citação 

                                                 
34 Fichário de periódicos. 
35 Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (http://www.capes.gov.br). 
36 A literatura científica utiliza-se da literatura branca (comercializável) como, por exemplo, periódicos e livros; 

e da literatura cinzenta (dissertações, teses, relatórios de pesquisa, preprints, anais de encontros científicos, entre 

outros). 

http://www.capes.org.br/
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fora do departamento (CIT. FORA DEP.) e citação fora da UFC (CIT. FORA UFC)37, a fim 

de facilitar a conseqüente manipulação e leitura dos dados. Em seguida, sob a luz da 

bibliometria, foram feitos estudos com relação a seis indicadores gerais: (i) produção 

científica dos professores por tipo de documentos e por ano de publicação; (ii) ranking da 

produção científica dos professores por departamentos; (iii) professores e trabalhos mais 

citados por departamento; (iv) ranking da produção científica dos departamentos pelo ano de 

publicação; (v) periódicos onde os textos são mais publicados; e (vi) ocorrência de citações da 

produção científica dos professores. 

 

Completada esta etapa, passamos à estruturação quantitativa desses dados em 

gráficos e tabelas, para o que utilizamos o Microsoft Excel. Através da análise das citações 

dos trabalhos por professor e departamento, buscamos identificar a interdisciplinaridade das 

áreas, levando-se em consideração o ambiente interno e externo da UFC. Vale destacar que 

artigos com autoria múltipla foram considerados individualmente tendo a mesma importância, 

assim, cada citação foi computada tantas vezes quanto são os autores envolvidos num trabalho 

citado. É valido ainda salientar que a coleta de dados corresponde ao período de novembro de 

2003 a março de 2005, em razão de neste período ter participado como bolsista de Iniciação 

Científica no projeto de pesquisa “Preservação da memória científica da UFC através da 

Bibliometria”, tendo como orientadora a Profa. Dra. Virgínia Bentes Pinto, do curso de 

Biblioteconomia da UFC. 

                                                 
37 Ver ANEXO. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A expressão “produção científica” é definida por Castro (1992 apud 

PERCEGUEIRO; JESUS, 2003, p.214) como “[...] o resultado da atividade científica 

produzido num determinado espaço de tempo ou por pesquisador”. Em instituições como as 

universidades, a produção científica pode ser visualizada no conjunto de toda a literatura 

resultante da atividade de pesquisa, gerada no âmbito acadêmico, por aqueles que trabalham 

em prol do seu desenvolvimento, façam eles parte da comunidade discente, docente ou 

técnico-administrativa. Porém, como já foi expresso anteriormente, na nossa pesquisa nos 

delimitaremos a analisar a literatura científica dos professores lotados no DC, DSC, DAL, 

DCO, DM, DOR e DEFA do CCS da UFC.  

 

A produção científica estudada neste trabalho foi classificada de acordo com o 

seguinte formato: teses, dissertações – documentos que representam os resultados de estudos 

oriundos de atividades de pós-graduação (VANZ, 2004, p.16); publicações em periódicos 

como anais de evento, revistas científicas e jornais populares; e livros e capítulos de livros. 

 

Observemos então o que dizem os resultados concernentes à pesquisa. Durante o 

período de coleta de dados, identificamos um total de 886 documentos, sendo 22 teses, 30 

dissertações, 23 livros, 10 capítulos de livros e 801 trabalhos publicados em periódicos, 

conforme podemos visualizar abaixo na FIGURA 2. 

 

FIGURA 2 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PROFESSORES 
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Fonte: Pesquisa in loco 

 

De acordo com os dados apresentados acima, podemos inferir que o desempenho 

da produção científica da maioria dos professores dá-se por meio de publicações em 
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periódicos. Fato este que se mostra bastante natural, uma vez que em relação ao livro, 

dissertação ou tese, o periódico se apresenta como a maneira mais rápida de se publicar. 

Como vimos nos capítulos anteriores, as revistas científicas assumiram uma importante 

função na divulgação da literatura científica devido ao seu caráter de publicação regular, 

mostrando-se assim como um meio de divulgação mais rápida, o que estimula o 

desenvolvimento e a renovação da ciência. Além do mais, devemos levar em consideração 

que uma das características da ciência, principalmente àquelas ligadas a área da saúde, ao 

contrário da tecnologia, é a produção imediata dos resultados das pesquisas. Logo, isto faz dos 

periódicos a fonte mais importante para a publicação de caráter científico. Entretanto, Christa 

Berger, em entrevista a Vanz (2004, p.80), afirma que ainda permanece a tradição de 

publicação em formato de livro, pois, segundo ela, é isso o que todo pesquisador almeja, 

publicar suas pesquisas em um livro, detentor de um estatuto de verdade e resultado de 

trabalho com afinco. 

 

No que diz respeito ao tipo de produção científica por ano de publicação, também 

ficou evidente que esta se concentra em artigos de periódicos, apesar da constante oscilação. 

Podemos verificar, de acordo com a FIGURA 3, a seguir, uma redução acentuada da 

publicação periódica nos anos de 1990 e 1999 e a conseqüente elevação da produção de 

livros, documento este que reclama amadurecimento e tempo dos pesquisadores. Ainda nos é 

possível constatar que a produção de teses atingiu seu record em 1997, provavelmente em 

razão da política de qualificação do quadro de professores da UFC em decorrência das 

exigências impostas pela C&T. 

 

FIGURA 3 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PROFESSORES POR ANO 

Fonte: Pesquisa in loco 
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Além dos aspectos observados anteriormente, buscamos também identificar o 

ranking da produção por departamento, a fim de conhecermos qual o departamento que mais 

se destaca na produção do conhecimento. Em seguida, verificamos se os professores que mais 

se destacaram no contexto das citações, quais foram os trabalhos mais citados, e se estes 

pertencem àqueles departamentos que mais produziram. Os resultados encontram-se 

representados na FIGURA 4 e na TABELA 1, respectivamente. 

 

FIGURA 4 – RANKING DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PROFESSORES 

Fonte: pesquisa in loco. 

 

Nessa perspectiva, destacamos a produção do departamento de Cirurgia, com 313 

trabalhos. Podemos notar ainda que este departamento juntamente com os departamentos de 

Análises Clínicas, Farmácia e Saúde Comunitária obtêm considerável destaque em sua 

produção científica, o que era de se esperar, uma vez que todos contam com programas de 

pós-graduação e como já vimos durante a revisão de literatura, a pós-graduação é um fator 

chave para o desenvolvimento e crescimento da produção científica, o que está diretamente 

ligado ao sistema de avaliação da CAPES. 

 

As pesquisas baseadas na bibliometria também possibilitam que se apresentem 

indicadores quanto àqueles que mais obtiveram destaque no contexto das citações tanto em 

âmbito interno quanto externo a UFC. Assim, em que concerne ao índice de trabalhos que 

mais contribuíram para a construção de outros textos, os resultados da pesquisa mostram que 

os textos científicos se efetiva com diálogos polifônicos estabelecidos entre os autores através 

das citações. Os resultados estão apresentados na Tabela-1, a seguir: 
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TABELA 1 – PROFESSORES E TRABALHOS MAIS CITADOS POR DEPARTAMENTO 

DEPTOS. AUTOR /OBRAS MAIS CITADAS 

DC JUAÇABA, Sérgio Ferreira et.al. Conduta nas microcalcificações mamárias. In: 

OUTUBRO MÉDICO,7., 1992, Fortaleza. Anais... Fortaleza: [s.n.], 1992. p.194. 

DAL MARTINS, Ana Maria Costa. Alterações renais causadas pelo veneno da 

crotalus durissus cascavella e bloqueio farmacológico com indometacina, 

dexametasona e nifedipina. 1997. 114f. Dissertação (Mestrado em 

Farmacologia) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 1994. 

DEFA COELHO, Helena Lutescia Luna. Brasilian black market in paracetamol. The 

Lancet. v.344, oct.15, 1994. 

DSC PONTES, Cleto Brasileiro. A droga hoje. Fortaleza: Fundação Demócrito 

Rocha, 1990. 92p. 

DCO FONTELES, Cristiane Sá Roriz. Reatividade broncoalveolar e vascular à 

histamina no pulmão isolado do cobaio: efeitos de diversos tratamentos 

farmacológicos e imunológicos. Dissertação (Mestrado) – UFC, Fortaleza, 1994. 

DOR OLIVEIRA, Marcus José Fernandes. Nova opção para a melhoria das próteses 

adesivas indiretas: uma técnica própria. Rev. C. Odont. UFC. v.11, n.1, p.5-14, 

jan.1977/dez.1994. 

DM BRITO, Gerly Anne de Castro et.al. Role of pertussis toxin A subunit in 

neutrophil migration and vascular permeability. Infect. Immun. v.65, p.1114-

1118, 1997. 

Fonte: Pesquisa in loco 

 

A partir destes dados verificamos que a literatura dos professores dos 

departamentos pesquisados está contribuindo firmemente para a produção de outros estudos, o 

que demonstra a qualidade e atualização das pesquisas desenvolvidas na UFC. 

 

Em relação ao ambiente onde os professores do CCS mais publicam, destacamos 

os Anais de eventos científicos e a Revista Brasileira de Análises Clínicas, de acordo com o 

que expressa a FIGURA 5. Nesse ranking, lamenta-se a ausência de periódicos científicos 

internacionais, o que reflete a dificuldade de projeção desses trabalhos na comunidade 

científica global. Entretanto, é impossível negar, no contexto nacional, a respeitabilidade, o 

renome, a importância e o alcance de revistas científicas como a Revista Brasileira de 

Análises Clínicas, a Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, a Revista de 

Medicina da UFC, entre outras, assim como de jornais populares como O Povo e o Diário do 

Nordeste – FIGURA 5. 
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FIGURA 5 – FONTES ONDE OS TEXTOS SÃO MAIS PUBLICADOS 
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Fonte: Pesquisa in loco 

 

Comprovamos, dessa forma, a necessidade que os pesquisadores, aqui 

representados pelos professores do CCS, têm de comunicar o andamento e os resultados de 

suas pesquisas, a qual é feita através da literatura científica. Esta se utiliza de canais formais 

de divulgação (periódicos, livros), ou literatura branca, e da literatura cinzenta (dissertações, 

teses, relatórios de pesquisa, preprints, anais de encontros científicos, entre outros). 

Evidenciamos, dessa forma, a importância dos eventos científicos (congressos, simpósios, 

jornadas, seminários, colóquios, fóruns, reuniões, encontros) no ciclo da comunicação 

científica. Vale assinalar que estes eventos se oferecem como possibilidades de contatos 

pessoais entre membros de uma mesma comunidade científica e, ainda, como oportunidades 

em que o pesquisador pode submeter seu trabalho à avaliação dos pares – uma das 

características da atividade de pesquisa, juntamente com a chamada confiabilidade científica. 

Os Anais, nome dado à literatura gerada desses encontros, podem conter os resumos ou 

trabalhos na íntegra e ser disponibilizados na forma impressa ou em meio eletrônico.  

 

Outro indicador referente à produção científica dos departamentos diz respeito ao 

monitoramento da literatura publicada por ano e por departamento durante a década de 90.  

Esses dados podem servir de base para investimentos em pesquisas nos departamentos cuja 

produção ainda está insipiente, por isso reafirmamos que o trabalho de construção da memória 

científica de uma instituição que se afirma também pela geração de conhecimentos, como é o 

caso da UFC, contribui sobremaneira para o desenvolvimento de políticas científicas. 

Passemos então à observação da FIGURA 6, a seguir. 
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FIGURA 6 – RANKING DA PRODUÇÃO DOS DEPARTAMENTOS POR ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

Fonte: Pesquisa in loco 

 

Os dados mostram que entre os intervalos de tempo dos anos de 90 a 91, 93 a 94 e 

97 a 98 a produção científica da maior parte dos departamentos ascendia para logo em 

seguida, nos anos de 91, 95 e 99, respectivamente, declinar, refletindo, dessa maneira, uma 

queda, uma baixa no número de publicações científicas desses departamentos. 

 

Se compararmos a FIGURA 6 – ranking da produção dos departamentos por ano 

de publicação – com a FIGURA 3 – produção científica dos professores por ano –, 

perceberemos que nesta última também ocorre fenômeno semelhante, visto que os anos de 94 

e 98 registram pico de produção científica no tocante a artigos de periódicos. É obvio que isto 

deixa margens para inúmeras inferências, leituras dentre as quais poderíamos destacar a que 

nos sobressai com maior pulsação, o que corresponderia ao fato de 94 e 98 serem anos de 

eleições presidenciais e isso estar diretamente relacionado com investimentos em C&T. 

 

Em suma, o que podemos inferir é que tal oscilação na produção científica desses 

departamentos pode ser explicada em função da conjuntura de investimentos do governo 

brasileiro à pesquisa desenvolvida no âmbito de uma universidade que não está, nem de perto, 

localizada no eixo sul-sudeste (regiões onde o investimento à pesquisa é maior), o que espelha 

a falta de compromisso para com o desenvolvimento do País. 
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O desenvolvimento da ciência como sistema reside na produção e fluxo de 

informações, até que estas se transformem em conhecimento, servindo, desta maneira, como 

um insumo para novas publicações. Por isso, Meadows (1999, p.vii), no contexto da produção 

científica expõe a comunicação como etapa vital desse processo, colocando-a no mesmo 

patamar de relevância da pesquisa, uma vez que a esta só cabe reivindicar a legitimidade deste 

nome quando houver sido analisada e aceita pelos pares. Assim, transformar o conhecimento 

produzido em informação acessível para a comunidade científica e, é claro, para a sociedade 

de um modo geral – não se pode negligenciar o fato de que a maioria das investigações 

científicas é financiada com fundos públicos –, ou seja, comunicar o andamento e os 

resultados de suas pesquisas é uma obrigação que os cientistas estão compelidos a cumprir. À 

medida que as informações vão fluindo, seja pelos canais formais ou informais da 

comunicação científica, vai se percebendo a construção do conhecimento científico com seus 

padrões e suas funções. Se adentrarmos nesses padrões, perceberemos a constante presença de 

citações na produção de trabalhos científicos, técnicos ou artísticos. Bentes Pinto et al (2003, 

p.5) ressalva que “as citações acompanha a produção do conhecimento em todos os domínios 

e épocas, independentemente se em textos orais ou escritos”. 

 

Okubo (1997 apud Macias-Chapula, 1998, p.134) aponta três objetivos para a 

publicação dos resultados de pesquisa: divulgar descobertas científicas, salvaguardar a 

propriedade intelectual e alcançar a fama. Esta última pode explicar perfeitamente um dos 

porquês do altíssimo número de autocitação constatado na nossa análise de dados: 83% 

(FIGURA 7). Mas também entendemos que esta opera como uma forma de divulgação dos 

trabalhos científicos, motivada, muitas vezes, pela falta de produção em determinada 

disciplina do conhecimento ou pela necessidade dos autores ratificarem sua própria produção 

científica. Todavia, vale lembrar que estas são apenas suposições, pois não foram feitas 

entrevistas com os docentes para compreendemos os reais motivos que fazem com que esses 

profissionais se autocitem. 

 

Além disso, observamos que 5% citam tanto professores de outros departamentos 

como seus colegas de departamento. Entendemos que estes resultados ratificam nosso 

pressuposto de que há um diálogo entre profissionais de áreas afins e uma subseqüente 

interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento. As citações feitas por autores de fora da 

UFC ficaram em torno de 7%. Este índice, embora pareça pequeno, na realidade vem mostrar 
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o reconhecimento do que é produzido no CCS, ou seja, é o indício da qualidade e da seriedade 

do trabalho dos docentes desta universidade. 

 

FIGURA 7 – OCORRÊNCIAS DE CITAÇÕES DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS 

PROFESSORES 

 

Fonte: pesquisa in loco. 

 

Dessa forma, as citações podem ser entendidas como sendo o reconhecimento de 

novos campos interdisciplinares do conhecimento e também da consolidação das áreas de 

pesquisa incipientes ou não. Essas reflexões vêm ao encontro de Ziman (1979, p.40) quando 

afirma que a citação “cumpre funções que permitem ascensão do cientista para efeito de 

promoção, reconhecimento e conquista de poder em seu meio”. Além disso, a teia produzida 

pelo processo de citação, encerra em si mesma a idéia de inúmeros caminhos que, ao se 

cruzarem, nos levam ao resgate e, conseqüente, preservação e disseminação da memória 

científica.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Acreditamos que os indicadores quantitativos é uma ferramenta bastante 

importante na prospecção sobre C&T, embora nossa pesquisa tenha proposto estudar apenas a 

produção científica dos professores do DM, DEFA, DAL, DSC, DOR e DCO do CCS da 

UFC. A análise de citações realizada no presente estudo permitiu identificar pontos que 

merecem ser discutidos entre a comunidade científica deste Centro, bibliotecários da 

instituição e todos aqueles envolvidos e compromissados com o desenvolvimento da atividade 

de pesquisa nesta Universidade. Assim, algumas considerações são relatadas a seguir: 

 

A importância da comunicação científica através de periódicos ficou evidenciada 

nos resultados apresentados. Resta saber se as estatísticas de empréstimos desses documentos, 

bem como dos livros, teses e dissertações encontrados na BCCS apresentam percentuais 

semelhantes. Nesse sentido, as análises aqui relacionadas podem servir de subsídio para 

tomada de decisão por parte da biblioteca especializada do CCS. Deixamos ainda a sugestão 

para manutenção e até ampliação das assinaturas de periódicos científicos, uma vez que a área 

da saúde é marcada pela rapidez e atualização das informações. Recomendamos ainda por 

parte das bibliotecas o incentivo para utilização do Portal de Periódicos da CAPES, 

ferramenta de renome para a pesquisa nacional, disponível nas bibliotecas da UFC. 

 

De acordo com a revisão de literatura, podemos concluir que um dos pilares da 

ciência é o princípio da “revisão pelos pares”, o qual determina que um determinado trabalho 

só adquire caráter científico quando outros atestam seu valor. Já o impacto destes textos sobre 

o mundo científico é medido pelo número de vezes em que eles são citados por outros 

cientistas. Pois o grau de importância de um trabalho científico é medido por meio de seu 

efeito multiplicador, ou seja, pelo número de citações que um(a) cientista(a) obtém após ver 

os resultados de seu trabalho estampado nas páginas de uma determinada publicação. A partir 

disso, podemos observar o poder da prática de citação no fazer científico.  

 

Nesse sentido, os dados coletados durante o período da pesquisa nos permitiram 

verificar que a literatura dos professores dos departamentos pesquisados está contribuindo 

firmemente para a produção de outros estudos, o que demonstra a qualidade e atualização das 

pesquisas desenvolvidas na UFC. No referente ao ranking da produção científica por 

departamento, destacamos o DC, com 313 trabalhos, ao lado do DAL, DEFA e DSC como 
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àqueles que mais produziram durante a década de 90, provavelmente em detrimento de seus 

programas de pós-graduação. Comprovamos, ainda, a importância da comunicação científica 

para a evolução da própria ciência. Vimos que os professores estudados dão significativa 

importância tanto à comunicação formal como a informal, pois eles têm bastantes trabalhos 

apresentados em encontros científicos, os quais reclamam a oralidade tanto ou mais do que a 

escrita. 

 

Podemos também perceber as citações como pistas de reconhecimento do autor 

perante seus pares ou às comunidades que desenvolvem pesquisas interdisciplinares, bem 

como uma trilha de infindáveis caminhos que, ao serem percorridos, percebemos tanto a 

polifonia atuante no fazer científico como a oportunidade de resgate da memória científica de 

um autor, uma instituição, um país. Nesse contexto, inferimos que o elevado número de 

autocitação constatado na nossa pesquisa (83%) pode ser explicado em razão se mostrar para 

os autores como meio de divulgação e ratificação de seus trabalhos científicos. Todavia, 

ressaltamos que não foram feitas entrevistas com os professores para conferirmos as 

verdadeiras razões que fazem com que esses profissionais se autocitem. Em resumo, podemos 

concluir que as citações são a representação do reconhecimento de novos campos 

interdisciplinares do conhecimento e também da consolidação das áreas de pesquisa 

incipientes ou não.  

 

Os dados mostram ainda que, entre os anos de 1990 e 1999, há bastante oscilação 

no número da produção científica desses departamentos. Tal fato pode ser explicado em 

função da política do governo brasileiro no que diz respeito aos investimentos direcionados à 

atividade de pesquisa desenvolvida nas universidades públicas. Estas, por sua vez, têm que ter 

visão e ações bastante empreendedoras, uma vez que trabalham sem condições como já é do 

conhecimento público, pois a mídia está constantemente mostrando o estado em que se 

encontram tais instituições. Ações empreendedoras como, por exemplo, a preservação de sua 

produção científica, são fatores determinantes para o desenvolvimento social, uma vez que 

possibilita tomada de decisões administrativas e/ou formulação de políticas científicas. Assim, 

parece evidente a importância de preservar a memória científica da UFC, seja como estoque 

de conhecimento útil à sociedade, seja como elemento necessário para análises prospectivas, 

seja como elemento formador de uma identidade nacional. Compreendemos que de nada 

adianta produzir conhecimentos se eles não estão disponíveis ao alcance do público 

interessado, seja de indivíduos, seja da coletividade. É claro que essa disponibilidade pode se 
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manifestar de várias maneiras, porém, tem como premissa comum a preservação dos 

resultados dessa produção.  

 

Nesse contexto, torna-se evidente a importância de nossa pesquisa, já que esta 

também vem ao encontro do resgate de parte da produção científica da UFC. Assim sendo, 

fica a certeza da contribuição para a preservação e disseminação da memória científica dos 

professores do CCS e, conseqüentemente, para o enriquecimento científico desta 

universidade. 
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