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RESUMO

O presente trabalho tem como meta traçar o perfil do Professor Pesquisador, líder de grupo de
pesquisa, no âmbito de uma Universidade, num cruzamento entre a área de Educação e a da
Comunicação Científica. O trabalho foi inspirado a partir do livro de Marli André acerca do
papel da pesquisa na formação de professores que, por força de nossas intenções, veio a ser o
professor universitário. Como o traço distintivo do Professor Pesquisador da Universidade é a
sua produção científica, o trabalho se pautou por uma tradição documentalista da
comunicação científica nos últimos cinco anos, em termos de canais de divulgação e autoria
por grandes áreas do conhecimento, a saber: Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências
Exatas e da Terra, Ciências Humanas, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências da Saúde,
Engenharias, Lingüística, Letras e Artes. As diferenças entre os grupos de pesquisa e as
especificidades de cada área remetem a diferenças na estrutura social da ciência. Tais
diferenças podem contribuir ou dificultar as relações de colaboração. Os resultados apontam
para a área da Saúde como a área que apresentou maior incidência de artigos completos
publicados em periódicos; Ciências Exatas e da Terra apresentaram maior incidência de
trabalhos completos publicados em anais de eventos, sendo essa comunidade a segunda maior
em termos de grupos de pesquisa na Universidade estudada. Estas mesmas Ciências Exatas
apresentam maior número de Iniciações Científicas concluídas e em andamento, bem como
maior número de graduandos envolvidos em projetos. O grupo das Ciências Sociais Aplicadas
é o grupo que apresenta grupos de pesquisa com maior número de pesquisadores envolvidos.
As Ciências Humanas é a área que apresenta o maior número de artigos completos publicados
em periódicos nacionais, enquanto as Ciências da Saúde apresentam o maior número de
artigos publicados em periódicos internacionais. Com relação à autoria, as Ciências Sociais
Aplicadas apresentam o maior número de trabalhos publicados em autoria única, enquanto
que as Ciências Humanas, contrariamente à revisão da literatura, apresentam o maior número
de pesquisas com autoria dupla. Ciências da Saúde são as campeãs em autoria tripla, enquanto
que Lingüística, Letras e Artes ficam com o maior número de trabalhos em autoria múltipla.
A relação entre ensino e pesquisa foi percebida pela co-autoria entre pesquisadores e
estudantes e se mostrou positiva para todas as oito áreas de conhecimento relacionadas. Os
dados coletados evidenciam que está nascendo um novo padrão de autoria nas Ciências
Humanas ainda predominantemente nacional, mas não mais autoria única como está
cristalizado na literatura de comunicação científica. O perfil do Professor Pesquisador da
Universidade ficou então delineado pela freqüência com que ele apresenta seus trabalhos à
Comunidade Científica, pelos canais de divulgação científica de que se utiliza e pela forma de
colaboração que oferece e da qual se serve, para produzir conhecimentos e iniciar jovens
estudantes na pesquisa.

Palavras-Chave: Produção científica; Autoria; Identidade do Professor Pesquisador;
Comunicação científica.

ABSTRACT

This aim of this work is to outline the profile of the Teacher Researcher, leader of a research
group within the University context, in a linking of the area of Education with Scientific
Communication. The work was inspired by a book by Marli André on the role of research in
the training of teachers who, for the purposes of this research, are university teachers. Given
that the distinct feature of the university teacher researcher is his scientific production, this
work was guided by the documentalist tradition of the scientific production of the last five
years, in terms of means of publication and authorship by areas of knowledge, namely:
Agrarian Sciences, Biological Sciences, Earth and Exact Sciences, Human Sciences, Applied
Social Sciences, Health Sciences, Engineering, Linguistics, Language and Arts. The
differences among the research groups and the specific characteristics of each area echo the
differences in the social structure of science. These differences can either contribute to or
hinder relationships of collaboration. The results show that the area of Health has the highest
incidence of complete articles published in academic journals; The Earth Sciences and Exact
Sciences showed a higher incidence of complete works published in annals of events, with
this community being second highest in terms of the number of research groups in the
university studied. The Exact Sciences also showed the highest number of concluded and
ongoing works in the area of initiation in scientific research, as well as had the highest
number of under-graduate students involved in research projects. The Applied Social Sciences
group was the one whose research groups had the highest number of researchers involved.
The Human Sciences was the area that presented the highest number of complete articles
published in national journals, while the Health Sciences had the highest number in
international journals. In relation to authorship, the Applied Social Sciences presented the
highest number of works published by a single author, while the area of Human Sciences,
contrary to the literature review, revealed the highest number of research projects with two
authors. The Health Sciences are the champions for research projects involving three authors,
while Linguistics, Language and Arts had the highest number of research projects with
multiple authorship. The relationship between teaching and research was perceived by the coauthorship between researchers and students and this proved to be a positive relationship for
all eight areas of knowledge studied. The data collected highlights the emergence of a new
pattern of authorship in the Human Sciences, which is still predominantly national, but not
longer single authorship, as has traditionally been the norm in the literature of scientific
communication. The profile of the University Teacher Researcher was then outlined by the
frequency with which he or she presents his or her works to the Scientific Community, by the
means of scientific publication he or she uses, and by the form of collaboration he or she
offers, making use of this collaboration to produce knowledge and encourage young students
to carry out research.

Key words: Scientific Production; Authorship; Identity of the Teacher Researcher; Scientific
Communication.
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1 INTRODUÇÃO

Pesquisar é preciso. Configura-se primeiramente o fato de que a pesquisa está
imbricada no processo social de comunicação. O século XXI é o famoso século da “era da
informação”. Guarda ligações profundas que na história têm suas origens no século XVII.
Este século marca a formalização da comunicação científica como forma de divulgar e
legitimar o conhecimento através do reconhecimento dos pares.
Como a ciência é mais do que o conhecimento pessoal, ela só pode consistir
do que puder ser comunicado de uma pessoa para outra. Os meios
disponíveis de comunicação humana determinam as formas e, em certa
medida, o conteúdo das mensagens que formam o conhecimento científico.
(ZIMAN, 1996, p. 25)

É certo que as formas de comunicação evoluíram e acompanharam o processo
natural da sociedade. Passaram das cartas aos periódicos e destes para as diversas publicações,
entre elas a eletrônica. Estes avanços permitem que as informações científicas cheguem ao
seu destino com muita rapidez.
Porém, para a ciência ainda é necessária a legitimação do conhecimento através
dos pares. No movimento de divulgação das pesquisas ocorre uma certa padronização. Os
interessados diretamente pelo tema específico recebem a informação tão logo ela seja
publicada. Para os outros a informação chega mais lentamente dependendo do interesse que
há pelo tema.
A pesquisa somente se justifica se houver a intenção explícita de comunicar seus
resultados. A ciência é um processo social. Segundo Ziman (1996) não cresce somente pela
acumulação. O ato de observar, criticar e esquematizar teoricamente o conhecimento
transmitido aos arquivos, não pressupõe que fique secretamente guardado. Implica em tornarse propriedade de livre acesso a todos os homens e, entre eles, os pesquisadores como
instrumento de geração para novos conhecimentos.
Os aspectos sociais, as relações e estratégias que envolvem a colaboração da
comunidade científica necessitam ser pesquisados para entender as particularidades de cada
área do conhecimento. Os fatores que influenciam as relações formais e informais quanto à
colaboração mostram-se ricos e possibilitam várias reflexões.
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Por outro lado vários autores ainda enfatizam a necessidade de união entre ensino
e pesquisa como é o caso de Demo (2001, p. 51-52) “O importante é compreender que sem
ensino não há pesquisa. [...] Se a pesquisa é a razão do ensino, vale o reverso: o ensino é a
razão da pesquisa.” Significa dizer que as bases da pesquisa estão na formação acadêmica
passando necessariamente pelo contato prático com a mesma.
A academia foi historicamente vista como instituição formal responsável pela
formação. Tem seu reconhecimento através da competência dos profissionais que forma nas
diversas áreas do conhecimento. Enquanto para a academia o reconhecimento se dá pela
competência dos profissionais que saem para o mercado de trabalho, no setor privado o
reconhecimento se efetiva na satisfação da clientela.
Atualmente há grande abertura no sentido de aproximar a pesquisa acadêmica de
outros setores da sociedade. Este movimento pode ser observado ao analisar os projetos que
recentemente têm sido aprovados no site do CNPq 1. Tal procedimento remete às questões
referentes ao conhecimento científico e como este é apropriado pela sociedade. O que
acrescenta para a sociedade e o conhecimento novo que traz.
Schwartzman (2002/2003) apresenta vasta discussão sobre o assunto, inclusive no
tocante aos investimentos destinados às pesquisas em áreas distintas do conhecimento.
Os dados quantitativos por hora apresentados sustentam as considerações
levantadas a partir da análise documental, referente aos líderes de grupos de pesquisa. Nesta
perspectiva, muitas variáveis devem ser consideradas para atingir o objetivo. Por esta razão o
trabalho foi organizado em seis capítulos.
O capítulo dois apresenta a justificativa, a pergunta de pesquisa e os objetivos
geral e específicos que norteiam a pesquisa.
O capítulo três traz o marco referencial e conceitual da comunicação científica.
Situa o processo de desenvolvimento histórico, canais de comunicação e a colaboração na
ciência permeada pela interação. Apresenta o estado da arte no tema. É o resultado do diálogo
desta pesquisadora com os autores, nos quais foram aquecidas e alimentadas as discussões.
No decorrer do capítulo, a pesquisa está inserida na perspectiva das Ciências Sociais.
No capítulo quatro apresentam-se o referencial, e procedimentos metodológicos
utilizados para a consecução dos objetivos propostos.

1

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
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No capítulo cinco, são apresentados e discutidos os dados. Neste sentido foram
elaboradas várias tabelas que fornecem informações quantitativas com o intuito de facilitar as
análises.
Finalmente, no capítulo seis apresentam-se os resultados deste trabalho, quanto às
formas de colaboração, autoria e canais de divulgação utilizados pelos pesquisadores líderes
de grupo. Trata-se das impressões finais após o longo caminho de leituras, coletas e análises
amparadas por longas reflexões.
Na seqüência são apresentados os capítulos anteriormente mencionados.

2 JUSTIFICATIVA

A comunicação é sobretudo um processo humano e está presente entre nós desde
os primórdios acompanhando a evolução da humanidade. O estudo do processo de
comunicação da ciência pelos pares na comunidade científica e a forma como ocorre a
integração das atividades de pesquisa e ensino no âmbito da uma universidade é o foco
principal desta pesquisa.
A comunicação científica foi objeto de estudo nas décadas de 70/80 e 90, com
vários autores nacionais e internacionais, a exemplo de Mostafa (1996) Targino (1993)
Miranda e Pereira (1996) e Crane (1972) enfatizando o processo de produção do
conhecimento científico sob a égide da abordagem empírico-analítica e o seu crescimento
exponencial. Suas bases estavam ancoradas na bibliometria, uma subárea da Ciência da
Informação; seu objetivo maior era o de mensurar a produção científica, através do uso de
indicadores de produção.
É neste sentido que Mostafa e Máximo (2003, p. 96) situam a bibliometria como
“[...] uma área da ciência da informação que grosso modo “mede” a ciência; baseia-se no
pressuposto da cumulatividade/dispersão da ciência, o que leva também a desdobramentos
sócio-culturais, se pensarmos que a produção científica é sempre uma produção cultural e
coletiva”. Velho (2001) enfatizava que “[...] boa parte do que se sabe sobre colaboração
científica foi investigado através do uso de técnicas bibliométricas.”
Para esta pesquisa, partir-se-á do referencial da pesquisa em Ciências Sociais e
Humanas que, conforme Arouca (2001), situa a pesquisa científica como parte integrante do
processo de conhecimento historicamente acumulado e culturalmente adquirido. Sendo assim,
a dialética está presente, fazendo o elo entre o pensamento e a experiência real, que também
retrata a subjetividade do homem e da natureza. No entender de Mostafa e Máximo (2003, p.
97) “[...] nós nos referimos ao outro para produzir conhecimento, no mesmo movimento em
que nos oferecemos a ele”. É o homem enquanto ser social mediado pelas interações.
A troca constante que ocorre no processo de comunicar os resultados da ciência e
como estes resultados são apropriados pela comunidade acadêmica, porém, carecem de
estudos. Neste sentido Schwartzman (1984) assinala:
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[...] embora a maior parte da pesquisa científica brasileira se desenvolva nas
universidades, ainda se sabe muito pouco sobre a verdadeira repercussão que
a pesquisa tem no ensino, ou sobre a influência que tem o ambiente
universitário sobre a pesquisa que nele se faz. Há, pois, um longo caminho a
percorrer para que a ciência da ciência se consolide no Brasil e comece a
distribuir de forma efetiva para o melhor encaminhamento da pesquisa
científica brasileira.

Continuando com o raciocínio Velho (2001, p. 119) consta:
No contexto atual, a ciência deixou de ser valorizada simplesmente por
avançar o conhecimento e passou a ter sentido por seus resultados em termos
de impacto na sociedade e na produção. Isto implica uma teoria sobre a
maneira como os resultados da pesquisa são incorporados ao processo de
inovação, o que ainda é largamente desconhecido [...]

Para os dois autores, fica evidente que há pesquisa e que seus resultados são
divulgados, porém, ambos enfatizam a necessidade de aprofundar estudos específicos nesta
área. É o que se pretende fazer no presente trabalho.
Neste contexto, trata-se de uma pesquisa relevante para a Universidade e sua
Comunidade Científica, visto que até o presente momento não se dispõe de estudos
preliminares com este foco. Enquadra-se, segundo Beillerot (2001), na finalidade que visa à
produção de conhecimento através da análise dos processos de fatos e fenômenos estudados.
Buscando contribuir com a construção do conhecimento científico e ao mesmo
tempo entender como ocorre a disseminação deste conhecimento no âmbito universitário, é
que se lança a seguinte questão problema: Qual a identidade do Professor Pesquisador no
âmbito de uma universidade?
A questão acima conduz a outras questões que formam o conjunto que
proporcionará o entendimento da dinâmica da Comunidade Científica da Universidade à
medida que forem sendo respondidas. Cabe então perguntar: Quais os meios utilizados para
divulgar o conhecimento científico? Que forma de colaboração é utilizada pelos
pesquisadores? Como ocorre a integração entre o ensino e as pesquisas desenvolvidas?
Desta forma, para responder às questões formuladas foram elaborados os
seguintes objetivos que nortearão toda a pesquisa:
Analisar a produção científica dos pesquisadores, líderes de grupos de pesquisa, no
âmbito de uma universidade;
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Identificar os canais através dos quais os pesquisadores, líderes de grupos de pesquisa,
no âmbito de uma universidade, divulgam os resultados das suas pesquisas;


Apontar as características que distinguem o comportamento dos pesquisadores, líderes
de grupos pertencentes às diferentes áreas, quanto à autoria no âmbito de uma
universidade;


Averiguar como se desenvolve a colaboração científica entre os pares;
Na busca por cumprir os objetivos acima mencionados é que se desenvolverá este

trabalho, sob a égide do referencial teórico e metodológico, que propiciarão em conjunto às
reflexões, capacidade de entendimento das análises.

3 MARCO REFERENCIAL E CONCEITUAL

De acordo com Noronha (1998) as referências bibliográficas são necessárias para
identificar os pesquisadores cujos conceitos, métodos ou teorias serviram de inspiração ou
foram utilizados pelo autor no desenvolvimento de seu próprio trabalho, estabelecendo assim
um processo de referência e citação.
Este é o objetivo do presente capítulo. Ou seja, identificar o estado da arte quanto
aos estudos já efetuados sobre a comunicação científica e a dinâmica utilizada no processo de
divulgação do conhecimento.

3.1 A Comunicação Científica

Toda pesquisa envolve atividades diversas de comunicação. Meis e Leta (1996, p.
19) situam a ciência como processo histórico ao afirmar que desde a sua gênese, o homem,
nas mais diversas civilizações procurou entender os fenômenos naturais. “A busca deste
conhecimento deu origem à ciência, cuja história envolve a própria história da humanidade”.
Inicialmente o entendimento se processava através do empirismo, da lógica e observação, em
consonância com o sobrenatural.
Para os autores, o marco fundamental da ciência, como a entendemos hoje, de
forma institucionalizada, deu-se com Francis Bacon através do método científico propondo a
negação do empirismo, do sobrenatural e substituindo-os pela observação e classificação
como premissas para determinar as causas do fenômeno. Porém, o reconhecimento definitivo
do método científico para a ciência moderna, só ocorreu com a publicação da Obra de Renè
Descartes, “O Discurso sobre o Método”, em 1637.
Assim, negava também as afirmações de Aristóteles quanto à suficiência da lógica
e observação na interpretação dos fenômenos. A proposta era observação e interpretação
obtidas através de demonstração experimental. Os autores em questão, Meis e Leta (1996)
utilizam-se de dois indicadores: meios de transporte e explosão demográfica, para situar a
rápida evolução da tecnologia do homem após a institucionalização da ciência.
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O início do processo de institucionalização e comunicação da ciência no mundo
ocidental deu-se segundo Ziman (1981) Meadows (1999) e Stumpf (1996) no século XVII,
com a Revolução Científica, onde cartas particulares eram utilizadas pelos “homens da
ciência”, para informar colegas sobre os progressos obtidos. Desta forma, a comunicação era
restrita ao grupo de interesse para análise. Aos poucos, com o aumento da necessidade de
comunicar, surgiram as atas direcionadas a um público maior e posteriormente evoluíram para
as primeiras revistas científicas e à formação da “Royal Society”2, que desde seu início
priorizava a comunicação.
Os periódicos científicos3 datam da segunda metade do século XVII, e de acordo
com Meadows (1999, p. 7). “[...] significava uma formalização do processo de comunicação”
Ao consultar vários autores, percebe-se claramente que mesmo sob formas rudimentares,
sempre houve preocupação com a difusão do conhecimento, situando-o como processo
cumulativo que permitia aumentar o nível de conhecimento já existente, acrescentando novos
conceitos. Expressando esta idéia, Isaac Newton (apud MEADOWS, 1999, p. 8) citou: “Se
enxerguei mais longe foi porque me apoiei nos ombros de gigantes”.
Isto quer dizer que, implicitamente, já ocorriam trocas de informações e havia a
necessidade de se ter acesso às publicações científicas. Independente da época, os cientistas se
organizaram em grupos constituindo comunidades científicas coesas e inseridas na sociedade.
Com o passar do tempo, o livro como forma de publicação oficial, entrou em declínio, devido
ao alto custo e morosidade nas publicações que inviabilizava a prioridade da descoberta. Já se
sentia crescimento considerável na produção científica. As academias e sociedades
floresceram acentuando o interesse pela aquisição de novos conhecimentos.
Ao longo do século XIX, surgiram novas profissões que se institucionalizaram e
nutriram grande interesse pela divulgação. As indústrias já se beneficiavam das descobertas
ocorridas até então. Havia interesse de comunicar em periódicos para que os avanços fossem
úteis para a posteridade. O aumento do número de pesquisadores e conseqüentemente de
pesquisas assinalava o que presenciamos na atualidade, ou seja, a fragmentação do
conhecimento e a conseqüente especialização em determinada área.
No século XX o crescimento manteve-se acentuado. As publicações de periódicos
e revistas científicas passaram a ser publicadas pelas universidades e editoras comerciais. As
2

Criada em Londres (1662).
Referem-se a qualquer publicação que apareça em intervalos determinados e contenha diversos artigos de
diferentes autores. Fonte: (Meadows, 1999, p. 8).
3
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características das publicações sofreram alterações e com o objetivo de ampliar o alcance do
público leitor, era comum publicar o mesmo artigo em diversos periódicos.
Recentemente, nas décadas de 60/70 e posteriores, com a popularização dos
recursos de informática e editoração eletrônica, assistiu-se novamente a avanços sem
precedentes. As formas de comunicar a ciência evoluíram; as revistas eletrônicas são uma
realidade, bem com a internet, correio eletrônico, vídeo-conferências, listas de discussão e
telefones agilizam a troca de informação entre os pares com interesses afins. “Também a
história da ciência passou a descrever as “novas descobertas” muito mais como resultado de
processos históricos e ‘externos’ do que da genialidade de indivíduos.” Velho (2001, p. 118).
Neste contexto, é válido assinalar que através desta breve revisão histórica, é
possível perceber que a forma de organização da comunidade científica e sua dinâmica de
comunicação atual são reflexos dos encaminhamentos e decisões passadas. Para Mostafa,
(1996, p. 305) “O saber é sempre descontínuo e teórico à medida que as ciências segmentam e
recortam os seus objetos”.
O discurso de Lyotard (1973) quando enfatiza a legitimação do saber e pesquisa
através dos relatos para tornar públicos seus resultados, também assume que há uma crise dos
grandes relatos na pós-modernidade4. Vivemos com a fragmentação de saberes, com as
especificidades e os objetos de estudo são cada vez mais particulares. Porém, o saber
particular também traz o poder para transmitir e ser aceito na comunidade científica, e
conseqüentemente o reconhecimento que gera aumento de poder. O saber e o poder estão
unidos na produção da ciência.
A pós-modernidade traz embutido o declínio dos processos formais, porém na
comunicação da ciência ainda é necessária a comunicação formal para legitimar a verdade
momentânea encontrada naquele estudo. É a formalidade que imprime o crédito e o
reconhecimento. A palavra oralizada é volátil ao passo que a palavra impressa permite-se
servir de fonte de consulta e perpetuação.
As universidades são tradicionalmente os agentes responsáveis pela disseminação
do conhecimento. Esta difusão passa pelas políticas educacionais para que ocorra
permanentemente a apropriação do conhecimento produzido através da união das funções de
Ensino, Pesquisa e Extensão. Para Demo (2001, p. 44) “Não faz sentido dizer que o
4

Para Lyotard, a condição pós-moderna é uma necessidade de superação da modernidade, sobretudo da crença
na ciência e na razão emancipadora, considerando que estas são ao contrário, responsáveis pela continuação da
subjugação do indivíduo. Fonte: Dicionário Básico de Filosofia (1999, p. 85).
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pesquisador surge na pós-graduação, quando, pela primeira vez na vida, dialoga com a
realidade e escreve trabalho científico.”
Severino (2001, p. 14) vai além enfatizando que também existe a preocupação de
preparar pesquisadores e profissionais competentes e eficientes. Nas entrelinhas vislumbra-se
a necessidade de unir Ensino e Pesquisa.
A pós-graduação foi instituída com o objetivo de criar condições para a
pesquisa rigorosa nas várias áreas do saber, desenvolvendo a fundamentação
teórica, e reflexão, o levantamento rigoroso de dados empíricos da realidade,
objetivo das várias ciências, assim como o melhor conhecimento desta
realidade. Enfim, a ciência se faz em todas as frentes e não apenas se
transmite. Com isto se visa fundamentalmente à qualificação do corpo
docente de 3º grau, assim como a preparação de pesquisadores e
profissionais de alto nível.

No Brasil5, a questão da pesquisa, segundo Gatti, (2002) tem seus primeiros
rudimentos no século XX, porém somente nos anos trinta, com a criação do (INEP)6, puderam
ser percebidos avanços sistemáticos no desenvolvimento de pesquisas. Nas Universidades
existentes na época, as atividades de pesquisa, praticamente inexistiam. Entre as décadas de
40 e 50, pesquisadores dos Institutos iniciaram atividades também no Ensino Superior,
formando vínculos, que na década de 60 auxiliariam na institucionalização da pesquisa com a
instalação dos cursos de Pós-Graduação, Mestrados e Doutorados, conferindo às
Universidades o status de instituições aptas a realizar pesquisas.
Durante todo o espaço de tempo compreendido entre a década de 30 e a
atualidade, as atividades de pesquisa estiveram relacionadas com a política de pesquisa e
investimentos. Schwartzman (1984) situava a ciência como atividade multi-disciplinar, pois
também é objeto de estudo “[...] que engloba desde a análise dos mecanismos de
financiamento da pesquisa até o processo de difusão de novas tecnologias na indústria e seu
impacto na atividade econômica”. Na base dos financiamentos estão as políticas que destinam
maior ou menor quantidade de recursos, de acordo com os interesses em determinadas áreas
em um certo momento.
Em estudo sobre a formação da Comunidade Científica no Brasil, Schwartzman
(1991) ressalta questões referentes a especificidade das áreas do conhecimento fazendo o

5
6

Para aprofundar conhecimentos ver Gatti, 2002.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
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contraponto entre as Exatas e as Sociais. Insiste na necessidade de se saber o que é produzido
nas Ciências Sociais
[...] que se pretendem mais acadêmicas e científicas; em que medida, por
exemplo, a incorporação dos estilos e procedimentos próprios da atividade
acadêmica (sistemas de peer review, revistas especializadas, cursos de pósgraduação, congressos científicos, etc.) produzem de fato resultados
significativos, ou não vão além da simples cópia dos estilos de outras
disciplinas para efeitos de prestígio e reconhecimento. (grifos do autor)

3.2 Colégios Invisíveis

Colégios invisíveis ou (invisible college) têm suas origens na formação de grupos
que se diferenciavam dos colégios universitários oficiais (Oficial University College) com
encontros regulares. Quando os colégios invisíveis contavam com muitos participantes,
desmembravam-se e davam origem às sociedades e academias científicas Stumpf (1996).
Ziman (1996) enfatiza que os integrantes do colégio invisível são pertencentes a
uma comunidade intelectual e não pela união de várias instituições. Seu objetivo primordial é
o de comunicar informações e conhecimentos. Meadows (1999) situa os colégios invisíveis
como integrantes das redes humanas que efetuam a comunicação através de canais informais.
Para o autor, as redes humanas são formadas hierarquicamente através da comunicação
informal.
Com os avanços da ciência e tecnologia, os colégios invisíveis atualmente têm
outra característica, pois os contatos e a colaboração entre pesquisadores nos canais informais
de comunicação acentuam-se através do correio eletrônico e listas de discussão que Meadows
(1999) chamou de clubes de informação. Estas ferramentas se prestam para o intercâmbio de
informações científicas bem como planejamento e coordenação da atividade de pesquisa,
aliados à rapidez de feedback.
O ponto forte dos colégios invisíveis é a união através de interesses afins. Para
Crane (1972) os colégios invisíveis formam um círculo social já que os participantes estão
ligados por um interesse comum independente da distância geográfica. A ênfase dos contatos
está centrada no estabelecimento de rede, na qual os pesquisadores estão inseridos, estejam
eles conscientes ou não desta conectividade....
..................
3.3 Canais de Comunicação

......... ........
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Nos esforços para produzir e difundir conhecimentos, a comunidade científica
através dos seus pesquisadores, mantém constantes atividades de intercâmbio. Para tanto,
vale-se de dois canais básicos de comunicação: os formais e os informais (MEADOWS, 1999;
e TARGINO, 1999). Para os autores, os canais de comunicação fazem o elo entre o
pesquisador e o público. Sendo assim, cada canal tem suas características próprias com o
objetivo de transmitir informações que são absorvidas através dos sentidos humanos.
Os pesquisadores buscam meios distintos de comunicação para fazer chegar ao
público os resultados de suas pesquisas. As publicações mais técnicas têm na comunidade
científica seu grupo de referência. Em compensação, aqueles que buscam contribuir na
solução de problemas objetivos buscam alcançar público distinto da comunidade científica
preferindo outros canais de comunicação. Inserido neste contexto, o uso dos canais de
comunicação depende do objetivo da pesquisa (básica ou aplicada), do tipo de público
(técnico ou leigo) e da abrangência (nacional ou internacional) Orozco (1998).

Os canais formais – apresentam a informação impressa e estão concentrados nos
livros, capítulos de livros, periódicos (eletrônicos ou não), relatórios e afins. Oferecem maior
durabilidade como fonte de preservação de informações. Alcançam público amplo, porém
trazem pouco retorno para o autor no sentido deste não ter controle sobre quem lê. Em
algumas áreas podem tornar-se obsoletos rapidamente. Na maioria dos casos apresentam
informações controladas e revisadas por membros de comitês editoriais.
Para Ziman (1981) a ciência depende da palavra impressa para manter registros
públicos das constatações (teorias, cálculos, observação), como referências a consultas
posteriores e ao mesmo tempo permitir críticas e refutações na busca pelo aperfeiçoamento.
Os periódicos como canais formais de comunicação sempre tiveram objetivos e
funções específicas que foram mudando de acordo com as evoluções. Se antes sua principal
função consistia em manter informados pesquisadores com interesses afins divulgando
resultados de pesquisas, atualmente segundo Mueller (2000) suas funções de acordo com a
Royal Society são mais abrangentes:

Comunicação formal dos resultados de pesquisas realizadas à comunidade
científica e afins. Esta função mantém-se desde os primeiros periódicos;
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Salvaguardar o conhecimento apontado, como forma de possibilitar
reflexões futuras sobre o conhecimento ali registrado;


Garantir a propriedade intelectual, já que o autor ao divulgar sua pesquisa
formaliza a descoberta científica;


Conservação do padrão de qualidade da ciência, pois a publicação requer a
aprovação de avaliadores conferindo confiabilidade por parte da
comunidade científica e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido.

Os canais informais – são efêmeros e pressupõem relacionamento social e
flexibilidade. É a relação interpessoal realizada pelos pares. Ocorrem em contextos de
conferências, congressos, seminários, simpósios, grupos de discussão, correio eletrônico e
porque não lembrar dos “chats”, que possibilitam a troca de informações simultâneas. Para
Café (2002) o principal canal informal utilizado efetiva-se através dos chamados colégios
invisíveis, grupos seletos e restritos de pesquisadores cujo objetivo é manter os pesquisadores
mutuamente informados sobre suas pesquisas.
Neste contexto, permitem intercambiar informações recentes, de modo rápido com
baixo custo, sem passar pela linearidade no sentido de destacar pontos de maior interesse.
Porém, a flexibilidade pode ser vista também como desvantagem pois dificulta a recuperação
da informação, seu acesso e divulgação perdendo-se facilmente em curto espaço de tempo.
Propicia a troca de informações ainda não reconhecidas pelos pares. A ciência necessita das
trocas informais para promover a interação entre pesquisadores. As publicações científicas em
periódicos eletrônicos situam-se entre os canais formais e informais. Se, por um lado atingem
público mais amplo, com possibilidades de leitura na tela, sem necessidade de impressão, por
outro, oferecem a possibilidade de acesso a informações recentes, que nem sempre passam
pela aprovação da comunidade científica.
Targino (1999) destaca que as restrições e limitações de acesso colaboram para a
formação do sistema exclusivista e fechado. Mais adiante, a mesma autora, apresenta
vantagens e desvantagens do periódico eletrônico. Entre as vantagens estão: agilidade na
busca de informações e facilidade de acesso; divulgação rápida de resultados das pesquisas,
oferecendo a possibilidade de publicar somente um artigo, o que não acontece no periódico
impresso; possibilidade de acesso a pesquisadores dispersos geograficamente, permitindo a
troca quase imediata entre os grupos; dispersão eficiente de informações conforme o interesse
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específico do pesquisador; novas formas de apresentação das informações permitindo juntar
som e movimento; redução de custos inerentes à encadernação e impressão; além da
possibilidade de compor bibliotecas virtuais. Entre as desvantagens estão as referentes aos
direitos autorais e falta de padronização, pois dificultam o controle bibliográfico no sentido de
preservar conhecimentos.
Visto sob a perspectiva eletrônica, o texto deixa de ser estático; quebra-se a linha
divisória entre autor e leitor. Não está mais restrito a um determinado momento. Irati (1998)
também enfatiza que a noção de autoria vem mudando com o advento da internet ligada ao
aspecto multifuncional vinculado à forma eletrônica de acesso. Targino (1999, p. 16) afirma
que: “[...] os periódicos eletrônicos devem ser visualizados como soluções complementares e
não competitivas, o que pressupõe a sua "coexistência pacífica"7 ao lado dos impressos, pelo
menos por algum tempo, com a prevalência de réplicas eletrônicas de versões impressas [...]”
A dinâmica da produção e divulgação do conhecimento está assim se alterando e
possibilitando o aparecimento de novas formas de interação. Partilha da mesma discussão
Meadows (1999) quando aponta para as diferenças quanto ao modo de lidar com os dois tipos
de publicação, impresso ou eletrônico, por parte dos pesquisadores.
Partindo-se da premissa filosófica sob a luz da teoria consensual de que a verdade
resulta do consenso das pessoas pertencentes a uma comunidade que a aceita como plausível ,
pode-se afirmar, segundo Strehl e Santos (2002) que a qualidade (verdade científica) de
determinado trabalho, está ligada à sua utilidade para a comunidade científica naquele
momento. Aqui está explícita a função social da ciência e, por conseguinte, das pesquisas. No
prefácio de Meadows (1999) a premissa também é valida “A comunicação situa-se no próprio
coração da ciência”.
O que se quer dizer é que as pesquisas necessitam ter seus resultados divulgados,
para acrescentar dados novos à ciência, no sentido de que tais conhecimentos possam
efetivamente servir de base para outros progressos. O progresso aqui, pode ser visto como
confirmação ou negação de pesquisas anteriores. Por este motivo, a verdade científica é
sempre parcial e momentânea. Ao ocorrer a negação, segundo Kuhn (1975, p. 219) ocorrem
então, as revoluções que fazem com que o paradigma atual entre em crise e dê lugar a um
novo; ou seja a quebra de paradigmas. “Um paradigma é aquilo que os membros de uma
comunidade partilham e, inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que
partilham um paradigma”.
7

(grifos do autor)
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3.4 A Colaboração na Ciência

A pesquisa é um processo de natureza social. Não há sentido aprofundar e gerar
novos conhecimentos se não houver a comunicação. Esta premissa básica é universal, pois
passa pelos autores da educação e também pelos da comunicação. Beillerot (2001) refere-se à
pesquisa como a essência centrada no esforço para encontrar o algo mais no campo da
informação/conhecimento. Para Algabli (1996) o conhecimento científico deve ser situado
como produtor de informação parcial, com capacidade de fornecer respostas eficazes aos
questionamentos, de forma temporária por meio das evoluções.
Em Demo (2001, p. 39) encontra-se:
[...] é necessária comunicação e a socialização do saber faz parte integrante
da sua produção, sem falar na ligação estrutural e histórica entre teoria e
prática. Se comunicação fosse mero discurso, não passaria de permuta de
signos em contexto apenas formal. Entretanto, para além disso, comunicação
é no âmago fenômeno político, de atores polarizados, competentes se
emancipados.8

O que se quer dizer é que um ser social emancipado não admite participar de um
“diálogo”, que na verdade se constitui num monólogo porque enquanto um fala, o outro
somente ouve. A interação embutida no ato de comunicar, faz com que haja a troca a partir
da qual compreende e é compreendido. Esse é também o procedimento de comunicar na
ciência.
Paralelo ao processo de comunicação, ocorre a colaboração entre os pares na
ciência, almejando o reconhecimento da comunidade científica. A colaboração científica está
presente desde os períodos mais remotos, embora em muitas épocas tenha sido altamente
elitista e exclusivista, como no caso dos membros das sociedades nos séculos XVII e XVIII
Meadows (1999) e Ziman (1981).
As colaborações constituem-se por excelência na função social do fazer ciência à
medida que a partir das colaborações ocorrem as interações entre os pesquisadores. Inserido
neste contexto, Melin e Person (1996) definem colaboração como uma intensa forma de
interação para efetivar a comunicação bem como compartilhar competências e recursos.

8

“Emancipação é o processo histórico de conquista e exercício da qualidade de ator consciente e produtivo.
Trata-se da formação do sujeito capaz de se definir e de ocupar espaço próprio, recusando ser reduzido a objeto.”
Demo (2001, p. 78).
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Atualmente é normal se observar que as pesquisas realizadas no meio acadêmico
por alunos bolsistas e portanto iniciantes no fazer pesquisa, são desenvolvidas com a
colaboração e supervisão de pesquisadores mais experientes. Esta colaboração confere
credibilidade a ela, quando da publicação de seus resultados. É o nome do pesquisador que já
alcançou reconhecimento na comunidade científica, através de suas pesquisas anteriores, que
efetivamente atribui veracidade e legitimidade ao que é publicado.
Para Katz e Martin (1997, p. 5-6) a colaboração é um processo social intrínseco às
formas de interação humana, permeada por vários fatores que podem ser :

Alteração nos padrões e níveis de financiamentos;


Anseios por parte dos pesquisadores em aumentar a popularidade,
visibilidade e reconhecimento científico;



Demanda gradual pela racionalização do poder científico;
Necessidade de mais instrumentos, em maior escala e cada vez mais
complexos;



Aumento da especialização na ciência;
Avanço das disciplinas nas quais o pesquisador necessita cada vez mais do
conhecimento de outros pesquisadores;



Profissionalização crescente da ciência;
Necessidade de adquirir experiência e treinar de forma efetiva novos
pesquisadores;



Desejo por trabalhar interdisciplinarmente entre as áreas;
Necessidade de trabalhar em estreita proximidade física com outros
pesquisadores para beneficiar-se das habilidades e conhecimentos
implícitos de outros pesquisadores.

Os mesmos autores fazem considerações sobre as esferas nas quais a colaboração
pode efetivar-se; ou seja entre indivíduos, grupos de pesquisa, departamentos, instituições e
setores nacionais ou internacionais. Assim, o estudo quantitativo da co-autoria através de
ferramentas bibliométricas, apesar das limitações conta com vantagens quanto ao tamanho das
amostragens e resultados estatísticos, além de ser prático para quantificar a colaboração.
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Kretschmer (1997) em seu artigo “Padrões de Comportamento em Redes de Coautoria nos Colégios Invisíveis”9 enfatiza que as relações inter-pessoais subjacentes na
estrutura das redes sociais é também a estrutura característica na co-autoria. Desta forma,
baseada no estudo empírico de Wolf (1996) levanta alguns pontos centrais que aqui se fazem
necessários destacar: primeiramente, a afinidade de um interesse comum propicia o contato
social que ocorre através das trocas contínuas.
Tais contatos ocorrem entre pessoas que também têm formação acadêmica
compatível com estes intercâmbios, por possibilitarem maior coesão. Em outra situação,
acontecem as trocas por interesse de uma das partes, como é o caso de um pesquisador
iniciante em contato com outro experiente. Há ainda uma terceira situação, em que ocorre a
ação combinada do tipo “unir o útil ao agradável”. As trocas são necessárias por conta de
algum interesse comum.
Em estudos anteriores da mesma autora (1994), tais padrões também foram
encontrados na co-autoria, “redes de citação”, aplicando-se aos colégios invisíveis. Ou seja,
os pesquisadores que têm igual número de publicações citam e são citados pelos pares com
relativa freqüência. A colaboração entre eles é maior do que o observado em situações onde
esta afinidade não ocorre.
Tal hipótese, de estrutura contrária, também foi comprovada nas instituições. Isto
significa que “os opostos se atraem”. Os interesses pelo reconhecimento científico, passam
também pela necessidade de manter parcerias que possam promover o reconhecimento social
que é mantido internamente na dinâmica da comunidade científica.
Em outros estudos Haan, Leeuw e Remery (1994) e Melin e Person (1996),
abordando a acumulação das vantagens e desvantagens da pesquisa em grupo e pesquisas em
colaboração com o uso de co-autorias respectivamente, sinalizam sobre as particularidades
dos grupos de pesquisa. Segundo Haan, Leeuw e Remery (1994) as pesquisas em grupo
sofreram incrementos, porém observou-se que os grupos se constituem ou se destituem em
diferentes estágios durante a realização de uma pesquisa.
Alguns no início, outros durante e ainda, enquanto alguns prosperam outros
desaparecem. Observou inclusive que alguns grupos se dissolvem sem deixar marcadas suas
contribuições para o progresso da ciência. No entanto, nem mesmo os grupos que conseguem

9

(tradução nossa)
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grande visibilidade com determinada pesquisa e que são considerados promissores pela
comunidade, têm continuidade, apesar de terem recebido reconhecimento.
Outra situação é a de que alguns artigos são duradouros e permanecem como
referências por várias gerações. Aqui a menção é válida para os clássicos que são conhecidos
e citados em suas áreas específicas e afins através dos tempos.
Toda a dinâmica da constituição do grupo e colaboração entre pesquisadores passa
pelas questões de poder que, vinculadas ao reconhecimento, agregam também reputação. A
questão central para Haan, Leeuw e Remery na pesquisa era: “Quais fatores determinam o
surgimento dos grupos de pesquisa?”10 As vantagens da acumulação através da literatura
consultada apontam para diferentes performances através do tempo entre os grupos de
pesquisadores e pesquisadores. Para Haan, Leeuw e Remery (1994) a pesquisa em grupo
exerce importante papel na ciência, que vai desde a obtenção de recursos para financiar as
pesquisas até o acesso à divulgação através das publicações. Atrai estudantes e possibilita o
ganho de recompensa e visibilidade pelos pares. Também propicia a disseminação de idéias.
Por outro lado ocorrem acumulações de vantagens por parte de alguns grupos em
detrimento de outros. Esta situação colabora para o aparecimento de oportunidades e futuras
recompensas que podem ser transformadas em recursos. Este processo gera competição e
desigualdades entre os grupos, que na busca pela “meritocracia”, tornam a ciência excludente
e altamente elitizada.
As diferenças entre os grupos de pesquisa e as especificidades de cada área,
remetem às diferenças na estrutura social da ciência. Tais diferenças podem contribuir ou
dificultar as relações de colaboração. Neste sentido Haan, Leeuw e Remery (1994)
mencionam que quanto mais alta é a posição de reconhecimento de um pesquisador ou de um
grupo, maior é a possibilidade de acumular mais reconhecimento.
Tal possibilidade perpassa pelo capital social, econômico e cultural. O capital
cultural inclui o conhecimento científico e habilidades. O capital econômico inclui os
incentivos às pesquisas. O capital social tem relação especial com as outras duas formas de
capital já mencionadas, pois, promove oportunidades de uso entre o capital econômico e o
capital cultural. Em termos gerais, trata-se da influência que o pesquisador com maior mérito
tem para dar aporte ao seu grupo.

10

(tradução nossa)
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Melin e Person (1996) observaram a pesquisa sob o aspecto da colaboração que
resulta em co-autoria. Para estes autores a colaboração é pré-requisito da ciência moderna. O
fato de mais da metade das publicações estarem enquadradas na co-autoria revela as muitas
formas das quais se constituem. Assim, podem ser entre pesquisadores da mesma
universidade, entre pesquisadores de outras universidades ou ainda entre instituições de
pesquisa.
Não faz sentido então, situar a universidade como a única produtora isolada de
conhecimento. A colaboração e a freqüente interação entre os pesquisadores forma o cerne da
prática científica. Nos estudos de Kretschmer (1994/1997) Melin e Person (1996) também foi
observado que na interação os pesquisadores não somente comunicam seus resultados e
relatos de pesquisas entre si, mas também trocam outras informações. Estas trocas de
informações não dependem somente de afinidades. Em muitos casos são efetuadas por pura
necessidade.
Tal necessidade pode ser a imperativa de estar em contato permanente com um
pesquisador mais experiente que no processo de troca agrega conhecimentos e
reconhecimento para um pesquisador especificamente ou para um grupo. Como já visto
anteriormente, é a comunidade científica com seus pesquisadores mais reconhecidos que faz
a legitimação de um conhecimento científico considerado novo .
Paralelo ao processo de colaboração nas pesquisas caminha a política científica,
que ainda segundo Melin e Person (1996) apresenta a tendência de incentivar a colaboração
em vários setores da sociedade moderna. Esta postura é conseqüência advinda da necessidade
de obtenção de fundos para custear tais pesquisas. A interação dos diferentes sistemas de
pesquisa como universidades, institutos e indústria geram colaboração. Ao falar
especificamente deste modo de colaboração destacam o termo co-autoria institucionalizada
que ocorre quando os autores são de várias instituições e departamentos diferentes entre
outros.
Neste sentido os autores confirmam a necessidade de que a colaboração científica
seja vista como indicador da produção científica. Uma ferramenta de auxílio já que o
crescimento científico não pode ser somente baseado no aumento do potencial humano. Ou
seja, é imprescindível ao pesquisador e sua equipe, ter equipamentos, espaço físico e recursos
financeiros que possibilitem dar andamento às pesquisas sem grandes surpresas.
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Algumas formas de colaboração nem sempre geram artigos em co-autoria e outras
não refletem uma colaboração real. Isto deixa implícito que algumas co-autorias são formas
de reconhecer benefícios que podem ter sido alcançados há algum tempo.
Para elucidar questões pertinentes à forma de co-autoria, a figura 1 mostra através
de esquema gráfico, alguns dos problemas que podem ser encontrados ao se tentar definir a
colaboração.
(Várias causas de colaboração)

(Várias formas de colaboração)

Various causes of
collaboration

Various forms of
collaboration

Co-authorships

Other causes of
co-autorships

Other effects of
collaboration

(Outras causas de co-autorias)

Fonte: Melin (1996, p. 365)
(tradução nossa)

(Co-autorias)

(Outros efeitos da colaboração)

Figura 1 (Formas de Colaboração e Co-autoria)

Temos, várias causas e formas de colaboração que podem resultar em co-autoria,
gerando outras causas de co-autoria e outros efeitos de colaboração. Sendo assim, a co-autoria
pode ser estudada sob várias formas, dependendo da ênfase dada a uma questão específica.
Isso desvela o quanto é delicado somente quantificar a co-autoria, até mesmo porque, é
formada por complexas relações de colaboração, e ao mesmo tempo indica quão rico é o tema
para o delineamento de novas pesquisas. Nesta linha de pensamento o autor assinala que
somente o estudo bibliométrico não consegue revelar as múltiplas facetas que envolvem o
trabalho de pesquisa colaborativo.
Ainda falando de colaboração, Schwartzman (2002 - 2003) em estudo recente
sobre a pesquisa científica e tecnológica e o interesse público no Brasil, nas áreas de pesquisa
nas Ciências Sociais, entre outras áreas, situa o país no contexto da colaboração. O Brasil é
um país em desenvolvimento e como os outros países com as mesmas características, apesar
da importância da vinculação entre a pesquisa científica e o setor produtivo, o principal
parceiro para tal, ainda se constitui no setor público, ao passo que nos países desenvolvidos a
integração ocorre mais intensamente e naturalmente com o setor produtivo.
A idéia de vincular pesquisa científica e setor produtivo já conduz
preliminarmente à necessidade de efetivar colaboração. A universidade não pode suportar o
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ônus de pensar-se como produtora isolada de conhecimentos. Há uma tendência muito forte
para a abertura na busca por novas formas de colaboração.
O governo brasileiro e o setor público através das políticas científicas financiam e
compram as pesquisas. Outro ponto é que o volume dos investimentos em pesquisa e
desenvolvimento por parte do setor privado é insuficiente para suprir as necessidades e
potencialidades dos centros acadêmicos que buscam manter-se na “fronteira do
conhecimento”.
Observando essas pistas, pode-se inferir que a ocorrência da interação entre o
setor público e as instituições de pesquisa é benéfica. Essa interação se traduz em benefícios
para ambos, fortalecendo o setor de pesquisa, gerando assim, reconhecimento e legitimidade.
Na pesquisa de Haan, Leeuw e Remery (1994) este aspecto também é levantado. Ocultado
pela colaboração há uma intencionalidade; um jogo de interesses que podem ser traduzidos de
várias formas.
Para Schwartzman (2002) no entanto, apesar dos interesses e da proximidade
necessários, nem sempre ocorre um relacionamento estável, podendo gerar dificuldades de
duas ordens:


Na primeira, ganha evidência a posição secundária que os pesquisadores
da América Latina têm em relação às sociedades e à distância que existe
entre eles e os centros de decisão.


Na segunda, no pólo oposto, encontram-se os regimes totalitários nos
quais os pesquisadores são reprimidos por políticas e ideologias
governamentais rígidas.

Situando as duas dificuldades colocadas, tem-se que a comunidade científica
brasileira enquadra-se na primeira dificuldade. A comunidade acadêmica com a ideologia de
que a ciência alavanca o desenvolvimento, inúmeras vezes esquece quanto o fazer ciência é
elitista quando busca o reconhecimento.
No seu entender as pesquisas sociais sofreram recentemente grande abertura para
novas frentes de pesquisa. “Na área da educação, o desenvolvimento das estatísticas
educacionais e dos novos sistemas de avaliação também abriram espaço para uma nova
geração de estudos e pesquisas.” (idem, p. 368). No âmbito acadêmico e científico os
pesquisadores têm maior autonomia e liberdade para desenvolver suas pesquisas, o que não
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ocorre no setor privado, mas, subjaz a necessidade de torná-las efetivamente passíveis de
aplicação pela sociedade.
O mesmo autor ainda acentua que desde os primórdios há no Brasil investimentos
em pesquisas e conforme dados do Ministério do Planejamento – exercício 2000, cerca de um
terço dos recursos destinados à Ciência e Tecnologia foram aplicados em programas de pósgraduação e bolsas de estudo. (Vide anexo 1). Na pesquisa básica11 estão as importâncias
destinadas ao atendimento dos Projetos de Pesquisa solicitados pela Comunidade Científica.
Os valores destinados ao financiamento de pesquisas giram em torno de cinqüenta
milhões de reais, ou seja, o equivalente a 1,7% do total que é distribuído pelo Programa de
auxílio à Pesquisa do CNPq. Os valores destinados para cada grande área do conhecimento
podem ser analisados no anexo 2.
Uma análise rápida sobre o anexo acima permite destacar as áreas de Engenharia e
Saúde como sendo as que recebem privilégios com volumosas quantias, enquanto nas áreas de
Ciências Sociais e Humanas, os investimentos disponibilizados são modestos. Tratam-se de
áreas diferenciadas quanto às características e necessidades. Ainda assim, segundo o autor é
válido destacar que a maioria dos pesquisadores, ou seja os recursos humanos, estão em
instituições acadêmicas. Destes, cerca de 90% dos Doutores listados nos grupos de pesquisa
do CNPq se concentram nas instituições universitárias.
Em outro momento Velho (1997) considera que em épocas passadas, os
financiamentos nas Ciências Sociais ocorriam em menor número do que nas outras áreas.
Falando-se especificamente de bolsas de pós-graduação, o quadro começou a mudar na
década de setenta e, desde a década de oitenta, as Ciências Humanas e Sociais são as que
recebem maiores porcentagens de bolsas. Os mestrandos e doutorandos nestas áreas
representam parcelas significativas. A produção dos pesquisadores já equivalia na época, a
aproximadamente 2,9% da produção científica nacional com repercussão internacional,
conforme dados fornecidos pelo SCI.
Falando sobre o desempenho das unidades de pesquisa, Schwartzman (1985)
alerta que as pesquisas desenvolvidas nas universidades, são orientadas para temas práticos.
Conservam e se desenvolvem de acordo com os modelos institucionais e organizacionais da
pesquisa acadêmica sem, na maioria das vezes, apresentar aplicações efetivas.

11

É entendido pelo Ministério como expansão e consolidação do conhecimento científico e tecnológico.

38

Os valores investidos, conforme anexos 1 e 2 acrescidos ao enfatizado por Velho
(1997) deixam à mostra os esforços do governo quanto aos financiamentos destinados à
pesquisa e formação de recursos humanos. Como pode ser observado no anexo 3 sobre os
Recursos do Governo Federal aplicados em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D), pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia, no período de (1996-2002), é possível constatar, que
apesar dos valores investidos sofrerem decréscimo a cada ano, os valores específicos
destinados ao CNPq (em destaque no anexo) são os mais volumosos.

3.5 A mediação e o Pesquisador

O pesquisador surge na formação do sujeito considerado na perspectiva HistóricoCultural, fundamentada por Vygotsky12, considerando que a cultura influencia a formação do
homem, e que nossas relações são relações sociais que se influenciam mutuamente. Sob este
ponto de vista, criam-se formas específicas para viver em sociedade, perpassando por
constantes adaptações, operacionalizadas pelas mediações.
Partindo-se desta perspectiva, o pesquisador forma-se durante o exercício da
profissão, interagindo com outros pesquisadores durante o seu processo de formação, mediado
pelo conhecimento teórico da academia e pelo conhecimento prático, disponibilizado através
do convívio com pesquisadores mais experientes, conforme sugerido por Lüdke (2001).
Vygotsky enfatizou o papel da linguagem e da aprendizagem no desenvolvimento,
centralizando a aquisição de conhecimentos através da interação do sujeito com o meio,
mediado pela cultura. O processo de formação de conceitos está ligado ao pensamento e
linguagem que, ao longo do desenvolvimento, formam as funções psicológicas superiores
como resultado de processos voluntários, ações conscientes e intencionais que dependem do
processo de aprendizagem.
Sendo assim, a mediação é a idéia central, pois, situa o homem enquanto sujeito
do conhecimento, mediado por várias relações que propiciam a significação dos objetos
operados pelos sistemas simbólicos, através de recortes da realidade e do mundo cultural que
rodeia o indivíduo. “Como seres humanos vivemos em um universo de signos, sendo nossa
12

L. S. Vygotsky (1896 - 1934) psicólogo Russo que apresentou as bases da psicologia histórico-cultural.
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conduta determinada não pelos objetos em si, mas pelos signos que se ligam aos objetos”
(Moll, 1996, p. 44).
Sobre o mesmo assunto Pino (2000, p. 59) afirma: “[...] o signo tem a propriedade
de ser reversível, ou seja, a de significar tanto para quem o recebe quanto para quem o emite
[...] opera no campo da consciência.” As palavras têm efeito sobre quem ouve e sobre quem
as pronuncia ao mesmo tempo.
O sistema simbólico dos seres humanos é operado através da linguagem que
permite a formulação de conceitos socialmente formados e culturalmente transmitidos. Seus
membros estão em constante

processo de recriação e reinterpretação de informações,

conceitos e significações. De acordo com Vygotsky, trata-se de um movimento que vai do
interpessoal para o intrapessoal.
É necessário considerar as formas de comunicação e a personalidade inerente a
cada um. Como corolário do exposto na teoria Vygotskyana Demo (2001, p. 39) também situa
a pesquisa como processo dialético quando afirma:
Pesquisar, assim, é sempre também dialogar, no sentido específico de
produzir conhecimento do outro para si, e de si para o outro, dentro de
contexto comunicativo [...] Pesquisa passa a ser ao mesmo tempo, método de
comunicação [...] Quem pesquisa tem o que comunicar. Quem não pesquisa
apenas reproduz ou apenas escuta. Quem pesquisa é capaz de produzir
instrumentos e procedimentos de comunicação. Quem não pesquisa assiste à
comunicação dos outros.

Nesse sentido, o sujeito estabelece a relação pela significação, já que esta transita
nas diferentes dimensões do sujeito (falar, pensar, sentir, criar, desejar, agir...). “Quando o
conteúdo das interações sociais é importante ou necessário, as pessoas se motivam a
estabelecer contextos sociais que favorecem a transferência ou aplicação de conhecimentos e
outros recursos” (Moll, 1996, p. 44).
A internalização ocorre em um processo dialético complexo, pois, quando
interagimos com o outro, passamos muito do nosso interior. Acontece sempre o caminho do
social para o interior e após as significações internas que são feitas de modo muito particular
por cada um, novamente para o social, em constante transformação. Deste modo, para Demo
(2001, p. 38) “[...] se a comunicação fosse óbvia, não haveria necessidade de interpretação, e
o diálogo seria apenas reprodução, como faz um alto falante”.
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Interagimos com o outro; evoluímos constantemente em conjunto. Construímonos nas relações sociais e através delas estamos inseridos permanentemente no processo
histórico cultural. A interação com o grupo e o outro social é fundamental pois através deste
movimento adquirimos a capacidade de atribuir significados e perceber movimentos.
Através dos signos, da palavra, da semiótica13 e dos instrumentos de mediação é
que ocorre a relação mediatizada. Isso significa que não é somente a presença física do outro
no contexto que estabelece a mediação. Há uma constante negociação interna com as
informações recebidas que permite reconstruir e desenvolver os significados. Para Pino (2000,
p. 59) “[...] é a significação que confere ao social sua condição humana.”
Por sermos seres históricos realizamos constantemente o movimento de retomar
acontecimentos passados e resignificá-los gerando novas aprendizagens. Idem (2000, p. 61)
destaca: “As formas humanas de organização social, em que a sociabilidade natural se
concretiza, são obra do homem e, como tal, obedecem as leis históricas que determinam as
condições concretas de sua produção. É o caráter histórico dessa produção que define o social
humano.”
A postura do pesquisador o situa como construtor de conhecimentos na busca pela
compreensão dos fenômenos. Há sempre um movimento social envolvido que engloba as
formas de organização. “[...] as relações sociais são determinadas pelo modo de produção que
caracteriza uma determinada formação social.” Ibidem (2000, p. 63).
Neste contexto voltar-se à pesquisa perpassa necessariamente pelo partilhar e
interagir com outros pesquisadores gerando colaboração. Tais atitudes permitem auxiliar na
concretização do progresso da ciência, à medida que propiciam respostas, criatividade e
percepção dos fatos. A ciência é um processo social e exatamente por isso, deve ser
socializada.
Aprofundando esta idéia, Gatti (2002) evidencia que a pesquisa em educação é
muito diversificada. Porém, o ato de pesquisar faz-se necessário quando se almeja a
construção de um corpo de conhecimentos, que supera o entendimento imediato na elucidação
ou compreensão da realidade observada, visando explicar consistentemente algum fenômeno,
amparado em referencial teórico. Este é o movimento de pesquisa que dá origem à ciência,
através da exploração de caminhos sob determinados critérios de escolha de dados e
13

Semiótica – Ciência geral de todos os sistemas de signos. Segundo o lingüista suíço Ferdinand da Saussure
(1857-1913) a semiologia estuda “a vida dos signos no seio da vida social” – Fonte: JAPIASSÚ (1996).
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interpretação, que possibilitam a compreensão das relações humanas e portanto, no campo das
pesquisas sociais.

3.6 A Pesquisa e o Professor

Lüdke (2001) em pesquisa recente intitulada “A pesquisa e o professor de escola
básica”, realizada em escolas de nível médio da rede pública da cidade do Rio de Janeiro, no
período de (1998 – 1999) ouviu através de entrevista setenta professores. Seu objetivo era o
de reunir informações sobre a prática da pesquisa na escola, sua importância, viabilidade e
condições de realização.
Constatou que apesar da pesquisa fazer parte das formalidades da escola, inclusive
em alguns casos com incentivos financeiros, nem todos fazem pesquisa e quando fazem
perdem dados significativos no percurso. Dos setenta professores entrevistados, quase metade
já possuía o grau de Mestre ou estava cursando Mestrado; entre eles sete Doutores que
apontavam para suas pesquisas como prolongamentos das suas teses e dissertações, mantendo
o perfil acadêmico e portanto, sem ligações diretas com os problemas da escola.
Os que ainda não têm contato com a pós-graduação sentem–se despreparados para
a pesquisa. Verificou ainda que as condições para a prática da pesquisa são insuficientes e
trazem em seu bojo questões historicamente conhecidas, como a falta de valorização do
magistério e ausência de prioridade na educação por parte do governo.
Para Beillerot (2001) o termo pesquisa refere-se ao essencial, ao esforço para
encontrar o algo mais no campo da informação ou conhecimento. A mesma autora esclarece
que a partir da década de trinta, muito recentemente, a noção de pesquisa científica firmou-se
como um tipo de pesquisa específico no universo de outras pesquisas, inserido no âmbito das
universidades.
Neste âmbito desenvolvem-se diferentes pesquisas ditas científicas que se
diferenciam quanto à natureza de suas produções. Existem diferenças entre “fazer pesquisas”
e “estar em pesquisa.” A primeira implica procedimentos vinculados ao fazer, na busca por
caminhos que possibilitem a solução de questões através do estudo. A segunda trata do
processo de reflexão desencadeado ao encontrar problemas ou questões e do sentido que isto
tem. Trata-se em última instância do ato de refletir sobre a experiência.
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Para a autora, ao afirmar que se está encaminhando uma série de procedimentos
como pesquisa, faz-se necessária a presença de três critérios a saber:

Produção de conhecimentos novos como premissa básica, admitindo-se
que conhecimento novo é aquele aceito pela comunidade científica “mais
autorizada” para amparar tal julgamento em função do momento,
importância ou originalidade. Porém, o termo “novo” pode ser
parcialmente entendido quando há situações que para a comunidade
científica não seja considerado conhecimento novo. Neste contexto estão
as situações pedagógicas acompanhadas por professores, em que alunos
em formação buscam alternativas para solucionar problemas que
produzem conhecimentos novos para os estudantes e não necessariamente
para a comunidade científica.


Produção rigorosa de encaminhamentos trata-se do caminho percorrido
para investigar fatos, fenômenos e idéias. É a metodologia que orienta para
procedimentos que possam ser reproduzidos e principalmente aceitos pela
comunidade científica. Devem necessariamente obedecer aos critérios de
racionalidade e rigor científico.


Comunicação dos resultados partindo-se do princípio de que a pesquisa
tem o objetivo maior de comunicar os resultados obtidos. Presume-se que
passa obrigatoriamente pela comunicação, discussão crítica, verificação e
acumulação simultânea, para que possa realmente ser considerada
pesquisa. O objetivo é tornar conhecido o resultado da pesquisa,
independentemente do veículo escolhido. A pesquisa somente pela
pesquisa não é admitida.

A união das três condições citadas acima permite delimitar a pesquisa científica
no imenso meio das possibilidades da pesquisa, daquelas ligadas ao amadorismo. No meio
universitário é possível fazer pesquisa apesar de existirem pesquisas de diversas naturezas.
Cada área do conhecimento interessa-se por temas específicos, mas sempre levando em conta
os três critérios enfatizados por Beillerot (2001).
Esses critérios conduzem a novos critérios que levam à dimensão crítica e
reflexão sobre as fontes, métodos e modos de desenvolvimento da pesquisa, seguidos pela
sistematização e interpretação dos dados, à luz de teorias reconhecidas e atuais. Por outro
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lado, fazer ciência leva a pensar na cientificidade de uma pesquisa; a mesma só é considerada
científica quando divulgada e proclamada científica pelos membros da comunidade científica.
Fica implícito, que o professor pesquisador é aquele que produz conhecimento
novo, aceito pela comunidade científica e que divulga nos diversos canais o resultado da
pesquisa e a metodologia utilizada para chegar a ela. É o professor inserido no fazer e pensar
docente articulando conhecimentos teóricos e práticos que possam produzir mudanças, ou
pelo menos sugerir pistas a ser seguidas.
Para Demo (2001, p. 36)
Pesquisa deve ser vista como processo social que perpassa toda vida
acadêmica e penetra na medula do professor e do aluno. Sem ela, não há
como falar em universidade, se a compreendermos como descoberta e
criação. Somente para ensinar, não se faz necessária essa instituição e jamais
se deveria atribuir esse nome a entidades que apenas oferecem aulas. Ainda
que esse tipo de oferta possa existir em seu devido lugar, não pode ser
misturada com aquela instituição que busca a sua principal razão de ser na
pesquisa. Na ciência o primeiro princípio é pesquisa.

O autor situa o processo social como a necessidade de comunicação. Uma relação
que sempre envolve no mínimo dois sujeitos, que podem ser pesquisador e alunos inseridos
no contexto comunicativo, com o objetivo comum de produzir conhecimentos.

3.7 A Pesquisa na Produção Científica

A leitura é um fazer freqüente exigido na atualidade. Constitui-se enquanto fonte
de formação e informação, quer pela relevância, ou simplesmente pela capacidade de
integração social. A abrangência dos temas que tratam da produção científica e suas
implicações é ampla; seu estudo requer eficiente delimitação do assunto para que não se perca
em meio aos muitos caminhos possíveis de serem tomados durante o delineamento da
pesquisa. Este procedimento implica no foco específico da pesquisa e demonstra que o tema
atualmente retornou à evidência que fora conquistada há décadas.
Assim, Celis (2002) em pesquisa sobre a dinâmica da comunidade científica na
produção do conhecimento, centrou-se na:

Prática de publicação; e


Vínculos de colaboração;
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Para o estudo, selecionou os grupos líderes de pesquisa de dois países (Brasil e
Colômbia), na área da imunologia, ou seja pesquisa aplicada. A análise é tecida sob a luz da
sociologia da ciência e os comportamentos sociais que interferem nas relações de
colaboração. “A unidade de trabalho e de organização das comunidades científicas é o grupo”
Celis (2002, p. 21).
Na prática da publicação, identificou os fatores sociais que a influenciam,
enfatizando as características dos canais formais e informais de comunicação.
A mesma autora, observou a existência de tendências na publicação quanto ao
crescimento apresentado no período analisado como correspondente aos investimentos
financeiros direcionados à formação e especialização dos pesquisadores, em conjunto ao
fortalecimento e expansão dos programas de pós-graduação. Quanto aos tipos de documentos
publicados, constatou que o artigo é o tipo de documento com maior publicação, seguido
pelos resumos em congressos.
Sendo assim, alguns grupos adotam estratégias mais abrangentes com alto grau de
interdisciplinaridade na publicação dos resultados das pesquisas. Combinam rigor às linhas
tradicionais de pesquisa e flexibilidade, a fim de permitir a incorporação de novas linhas de
pesquisa. O caráter interdisciplinar traz embutido o fluxo de informações que formalmente ou
informalmente na colaboração científica, são fundamentais para geração de novos
conhecimentos.
Os resultados demonstram que houve incremento na publicação brasileira refletida
pela colaboração nacional ou local. Sob a ótica desses resultados configura-se a tendência de
maior colaboração na ciência, acrescida pela criação de espaços de discussão e reflexão,
visando seu fortalecimento.
A atividade social dos congressos e encontros abre espaço para

potenciais

colaborações futuras. É o corpo a corpo com o colega que abre espaço para a primeira
interação. A abrangência da publicação está ligada ao público que se quer atingir em todas as
áreas da ciência. A publicação nacional é utilizada normalmente como veículo de divulgação
das pesquisas de pesquisadores iniciantes ou grupos em fase de consolidação. As publicações
internacionais são reservadas a públicos maiores e distintos.
O trabalho em grupo é um fator importante para alcançar o reconhecimento
internacional.
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[...] os canais de publicação jogam um papel importante na prática de
produção dos grupos [...] não são escolhidos simplesmente pelo fato de
pertencer a uma determinada subárea do conhecimento. Outros fatores
influenciam esta escolha, tais como: a procura de maior reconhecimento
internacional; a busca de soluções para os problemas locais com base no
trabalho interdisciplinar (Celis, 2002, p. 86).

É visível que os novos pesquisadores são incentivados a apresentar seus trabalhos
aos pares em congressos nacionais. Visam consolidar as subáreas e, ao mesmo tempo,
aumentar as possibilidades de receber financiamentos das agências que apoiam a pesquisa.
Os vínculos de colaboração podem ser formados através do capital social dos
colaboradores, ou efetivam-se por meio de colaborações estratégicas, visando complementar e
ou suprir necessidades.
Seu estudo confirmou a tendência da autoria múltipla nas ciências de caráter mais
experimental. Tal ocorrência deve-se ao fato de envolver atividades de laboratório exigindo
coordenação e planejamento do grupo em conjunto. Por outro lado, a autoria múltipla implica
na ordem de aparecimento dos autores; “[...] é feita de acordo ao grau de contribuição
recebida por parte dos que participam do projeto”. (LINDSEY, 1980 apud CELIS, 2002, p.
94)
Quando a autoria múltipla envolve colaboração advinda de grupos de instituições
diferentes, a ordem de aparecimento dos autores é dada de acordo com as contribuições de
cada autor, ou ainda, de acordos feitos na fase inicial da pesquisa.
Aliado ao exposto acima, ocorre a existência de fatores que influenciam a
colaboração nacional, tais como:


Proximidade geográfica e identidade cultural que facilitam as relações
interacionais;



Consolidação da pesquisa na área;
Processo de aprendizagem decorrente da convivência dos pesquisadores,
revelando

colaborações

complementares

interinstitucionais,

contextualizando a pesquisa e as trocas decorrentes destas, através do
aumento do efetivo de pesquisadores.
Paralelo a esse processo desencadeiam-se os “jogos de poder” e a disputa pelo
reconhecimento social e científico que se traduzem nos financiamentos, proporcionando
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maior visibilidade aos grupos favorecidos. Na colaboração internacional também se fazem
presentes alguns fatores que influenciam tal prática.
O principal fator é o fortalecimento dos programas de pós-graduação nacionais e
financiamento de estágios realizados no exterior. Tal prática colabora com o fortalecimento
das relações internacionais que acabam por produzir co-autorias. Os laços institucionais
interdisciplinares compreendem distintas situações geradas a partir de vários estágios da vida
acadêmica, estendendo-se até a maturidade do pesquisador ou grupo de pesquisa no qual está
inserido.
Da mesma forma, Orozco (1998) em pesquisa abordando o sistema de
recompensa na ciência, suas especificidades e condicionantes em algumas áreas do
conhecimento, analisou os canais de publicação formais e informais utilizados pelos
pesquisadores selecionados. Tais pesquisadores pertencem a comunidades de três áreas do
conhecimento: Ciências Exatas, Ciências Biológicas e Ciências Humanas e Sociais.
A questão do paradigma científico defendido por Kuhn (1979) no qual afirma que
o cientista está atrelado a normas pré-estabelecidas e portanto paradigmáticas, constitui-se na
reflexão inicial. A comunidade científica exerce controle social sobre seus pares e que,
segundo Merton (1979 apud OROZCO, 1998), conduzem à aceitação implícita de normas e
valores obrigatórios. Tal aceitação é imprescindível para alcançar a interação com os pares a
fim de estimular a produção de conhecimentos
Em outro momento, foram enfatizadas as formas de colaboração e a co-autoria nas
publicações entre os pesquisadores nas diversas áreas do conhecimento. A análise também
consistiu na questão do gênero e reconhecimento científico, recaindo mais especificamente
acerca da participação feminina e como o sistema de recompensa se distribui para as
pesquisadoras.
A autora faz vasta reflexão sobre o referencial teórico que foca o tema e expõe:
A ciência normal é dada na medida em que a comunidade científica
reconheça seu modo real e seja capaz de encontrar resposta a suas próprias
inquietações. Daí se assume que os membros da mesma são conscientes de
que fazem parte do grupo e colocam esforços consideráveis para estabelecer
e maximizar o processo de comunicação de suas idéias através de fontes
formais e informais, nas quais acreditam com um elevado grau de “fé”.
(OROZCO, 1998, p. 2).
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Sob esse ponto de vista, destaca duas considerações a respeito do reconhecimento
científico comentadas a seguir.
É necessário que o cientista mantenha vínculos com colegas a fim de
disponibilizar seus resultados e ao mesmo tempo conhecer os avanços dos
outros. É a dupla finalidade garantindo a retroalimentação e fluxo de
informações recíproca e eficiente.
Os temas pesquisados não são necessariamente os de interesse do
pesquisador, mas aqueles que fazem parte das áreas de pesquisa que
recebem maior reconhecimento.
Esses comportamentos levam ao reconhecimento dos pares. Por trás estão os
jogos de interesse. Para Hagstron (1979 apud OROZCO, 1998) esse fenômeno é típico de
pesquisadores jovens que almejam alcançar rapidamente prestígio e espaço em uma
determinada comunidade. Sendo assim, o sistema de recompensa, é composto pelo
reconhecimento e pela produtividade científica.
O reconhecimento, por sua vez, perpassa pela análise da produção científica sob a
ótica da quantidade e qualidade de informação produzida. Pode ser epônico14; premiações
honoríficas, financiamentos, status profissional e visibilidade.
Tal processo está relacionado à interação que ocorre entre os pares, via de regra,
pelos canais formais e informais de comunicação. Esta interação traz implícita a
especificidade nas diferentes áreas do conhecimento, já que a comunidade científica é um
conjunto heterogêneo formado por muitas unidades.
Nesse sentido, a autora cita três razões que justificam diferenças no
comportamento de pesquisadores das Ciências Humanas e Sociais, em relação às Ciências
Exatas e Naturais. Tais razões estão inseridas no referencial mertoniano e amparadas por
Lindsey (1978), Lodahl e Gordon (1972), Reagan (1967), Hargens (1975).
As Ciências Sociais carecem de consenso quanto à teoria, metodologia e
treinamento de pesquisadores iniciantes. Sendo assim, as normas nem
sempre são descritivas e prescritivas, pois, “[...] a produção de dados
experimentais é mais rara que nas Ciências Exatas e Naturais”.
(HARGENS, 1975 apud OROZCO, 1998, p. 30)
14

O termo é usado quando o nome do pesquisador é mencionado para fazer referência ao seu próprio trabalho.
Ex.: Teoria de Marx – Marxismo.

48

A especificidade inerente a cada ciência. As Ciências Sociais estão
inseridas e permeadas num contexto social que envolve a reflexão sobre a
realidade sócio-econômica, política e cultural. Envolve subjetividade. Nas
Ciências Exatas e Naturais, não há preocupação com os comportamentos
sociais na realização das experiências. Porém, a autora faz ressalva para o
argumento acima, pois o pesquisador das Exatas também está inserido em
contextos sociais. Tais contextos, provavelmente afetarão direta ou
indiretamente suas pesquisas através de fatores externos ao mundo
acadêmico.
Os avanços tecnológicos e industriais das Ciências Exatas recebem apoio
da sociedade através das instituições científicas. As Ciências Humanas
também recebem benefícios indiretos, ainda que sejam momentâneos. Os
resultados das pesquisas expressam-se através dos “[...] pontos de vista
políticos e ideológicos dos cientistas para focalizar o trabalho científico”
(OROZCO, 1998, p. 31) o que implica implementar estratégias que
permitam transformar a realidade social.
As diferenças comentadas acima permitem identificar características de
comportamento em comunidades científicas distintas (Exatas e Humanas), no tocante ao
sistema de comunicação. Isso permite situar as diferenças em dois pólos.
Enquanto o pesquisador das Exatas, em um pólo, troca intensamente com seus
pares e, por ser seu foco de estudo predominantemente técnico e especializado, o interesse é
limitado a grupos seletos de pessoas capazes de compreender a linguagem utilizada; no outro
pólo, o pesquisador das Humanas, além de manter comunicação com seus pares, também,
preocupa-se com o “público leigo”, pois suas pesquisas são desenvolvidas em contextos
sociais.
Para a autora, esse comportamento se reflete na publicação. O pesquisador das
Humanas, que trabalha com a realidade social, provavelmente optará por publicar em nível
nacional ou local, porque seu tema trata desta realidade. Conseqüentemente, a linguagem será
adequada de modo a permitir o entendimento por pessoas externas à comunidade científica.
Em contrapartida, o pesquisador das Exatas publica em nível internacional, pois,
suas pesquisas estão inseridas no âmbito “universal”. A linguagem utilizada tende a ser mais
técnica e especializada, dirigida a um segmento de público específico. Desta forma, Velho
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(1997 apud OROZCO, 1998, p. 32) “[...] a linguagem própria de cada área de conhecimento
pode favorecer a utilização de determinados canais de comunicação científica, e, ao mesmo
tempo, dificultar a utilização de outros”.
Essa diferença também é clara quanto aos canais formais utilizados para publicar.
Assim, o pesquisador das Humanas valoriza o livro, por permitir descrição e detalhamento
sobre um tema específico. Porém, a publicação de artigos em revistas também é freqüente por
permitir o intercâmbio e atualização rápida de informações.
O pesquisador das Exatas, por sua vez, publica em revistas especializadas
considerando-as eficientes enquanto veículo de comunicação. Com respeito à colaboração,
nas Ciências Exatas há acentuada incidência, devido ao trabalho ser desenvolvido por etapas
que seguem rotinas que necessariamente devem ser cumpridas para que o trabalho alcance o
sucesso desejado.
Cabe destacar que nas Humanas a pesquisa em grupo apresenta ocorrência menor,
pois cada pesquisador tem experiências diferenciadas carregadas de subjetividade, que
interferem na interpretação dos dados. Sob o ponto de vista da autora, o uso de um canal
específico de publicação, seja ele formal ou informal por parte do pesquisador, depende do
público que deseja atingir.
Se, o público é formado por colegas, a publicação ocorrerá através de revistas
especializadas e linguagem técnica. Mas, se o público a ser atingido é o leigo, certamente a
publicação ocorrerá em livros de caráter didático, revistas menos técnicas, revistas nacionais,
ou artigos em jornais que contemplem ampla divulgação.
Castro (1986) concentrou seus estudos sobre os canais de divulgação nos artigos
em periódicos, livros e comunicações em congressos, considerando a produção mundial
comparada à produção científica brasileira através de consulta às bases de dados
internacionais (ISI) e nacionais (CAPES). Observou as áreas do conhecimento, instituição e
ocorrência dos canais escolhidos para divulgação. Suas análises confirmaram o que vinha
sendo enfatizado na literatura sobre as áreas do conhecimento. Entre elas, que o livro é o
canal mais utilizado nas Ciências Humanas, destacando seu caráter didático.
Witter (1997) situa a produção científica em campo amplo que envolve pessoas,
associações, agências financiadoras e cursos de pós-graduação. Neste contexto, os últimos
têm seu fazer científico sob duas frentes: o fazer científico e a formação de professores e
pesquisadores que atuarão na pós-graduação. Assim, organizou o livro intitulado “Produção
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Científica” com mestrandos em biblioteconomia e ciência da informação. Algumas delas
originaram dissertações de Mestrado, porém, não foram identificadas como tal.
No livro de Witter alguns capítulos se referem às produções científicas vinculadas
a um periódico específico; em outros, o foco principal recaiu sobre a análise do curriculum
vitae de somente um pesquisador relacionado com sua produção individual. O espaço de
tempo contemplado em cada análise sofreu variância considerável.
Assim, Moura (1997), identificou a produção científica gerada pelos
pesquisadores de um instituto, no período de cinco anos. A produção científica foi
categorizada em artigos, em periódicos, eventos científicos, livros, publicação interna, tese de
doutorado, tese de mestrado, trabalhos de graduação. As categorias foram analisadas também
quanto ao idioma (nacional ou estrangeiro). Constatou que, no geral, as publicações em
português apresentam maior ocorrência. Os pesquisadores utilizam a comunicação de eventos
para divulgar os resultados de suas pesquisas. Os relatórios e resumos, normalmente em
português, estão ligados às pesquisas em andamento. Nos artigos publicados, a ocorrência
maior está na publicação em inglês em outros países.
Lourenço (1997), outro autor do livro de Witter, efetuou o levantamento da
produção científica nacional em automação de bibliotecas, via base de dados Biblioinfo. Um
dos aspectos analisados foi a autoria em cada publicação. Aqui, a preferência maior é pela
publicação em anais de eventos e similares seguidas pela publicação em periódicos
especializados. O aspecto autoria tem na produção individual sua maior concentração, com
mais de 50% do total, seguida pelas duplas e triplas.
Em outra pesquisa do mesmo livro, Moreira (1997) analisou os artigos publicados
em um periódico no período de seis anos, segundo a autoria, sexo e departamentos de uma
instituição. Assim, entre os professores que mais publicam, estão os do sexo masculino, que,
apesar de serem maioria, não apresentam diferenças significativas quanto ao número de
publicações do sexo feminino. A autoria individual ocorreu em quase 100% dos casos, pois
somente um artigo foi produzido em colaboração. Os vários departamentos da instituição
analisados publicam em média dois artigos anuais.
Santos (apud WITTER, 1997) em análise de periódico na área de química, detevese especificamente no tipo de trabalho publicado, sexo, autoria (única ou não), e abrangência
(nacional ou internacional). A produção científica foi dividida em artigos científicos, notas
técnicas, artigos de divulgação, artigos de revisão, artigos em educação, assuntos gerais. O
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artigo científico é o que apresenta maior ocorrência totalizando 55,5% dos trabalhos
publicados. Ao verificar a categoria de autoria dos trabalhos, as duplas são as que
predominam, mas, em praticamente todas as categorias há equilíbrio. Os autores são a maioria
do sexo masculino, com 74,9% do total de autores. O idioma é o português alcançando 89,6%
da totalidade de artigos analisados.
Ohira (apud WITTER, 1997) objetivando analisar a produção técnico-científica e
artística dos docentes e técnicos de uma universidade situada na região sul brasileira, recorreu
ao catálogo de produção científica pertencente ao Sistema ACAFE, cobrindo o período de
cinco anos. Em seu estudo apresenta outra distribuição da produção científica e literária
compatível com a escala que abrange comunicação semiformal, formal e superformal. Da
categoria semiformal são integrantes comunicações em congressos e similares. Celis (2002)
também comenta a apresentação de trabalhos em eventos como sendo canais semiformais por
serem apresentados oralmente e submetidos a debates. Na categoria formal estão inseridos os
artigos de periódicos, teses e dissertações. Da categoria superformal, fazem parte as
publicações secundárias, folhetos e livros. (OLIVEIRA e ARAGÃO, 1992 apud OHIRA,
1997). Esta categorização extrapola a classificação de canais formais e informais de
comunicação já cristalizadas na literatura especializada. Permite assim, tecer outro olhar sobre
a produção científica e seus canais de divulgação.
Quanto aos Centros analisados, o Centro da Ciência da Educação obteve a
segunda maior participação com 11,34% dos trabalhos. A diferença para o primeiro Centro é
significativa, já que a produção do mesmo atingiu 79,9% do total. Nas publicações, os dados
indicam que os pesquisadores preferem comunicar suas pesquisas em congressos e similares,
45,36% (semiformal), seguida pela publicação de artigos e periódicos, 30,95% (formal). Esta
é uma característica específica da instituição objeto de estudo já que, a maioria dos estudos
nacionais, aponta a publicação em periódicos como sendo a de maior preferência entre os
pesquisadores.
Camargo (apud WITTER, 1997) a exemplo de outros autores como Santos (1997)
e Moreira (1997) também analisou a autoria e tipologia de documentos publicados. Observou
que a maior média anual para o período analisado, é o de publicação de artigos e que a mulher
tem participação significativa na produção científica. O tipo de autoria predominante é a
múltipla ou coletiva, com destaque para a autoria em duplas nos artigos de revisão. Nos
artigos científicos é expressiva a autoria com quatro autores. A autora justifica que o estudo
confirma a tendência encontrada na literatura mundial, de que a ciência é cada vez mais
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colaborativa. Nesse caso especificamente, a instituição propicia o desenvolvimento de
trabalhos em equipe.
O artigo de Pécora (apud WITTER, 1997) inaugura no livro citado a série de
artigos gerados a partir da análise do curriculum-vitae de um pesquisador docente no período
de cinco anos. Na produção científica escrita, a resenha de livros é a mais utilizada, porém,
também publica em jornais e revistas seus artigos científicos. A divulgação da produção
científica informal, com apresentações de trabalhos em eventos, mostrou-se expressiva.
Moura (1997) da mesma forma, identificou o tipo de produção e abrangência da
produção científica de um pesquisador. Este, especificamente divulga o resultado de suas
pesquisas em eventos científicos (conferências), com maior ocorrência para as de âmbito
internacional. Normalmente sua produção não origina documentação formal. As ocorrências
de artigos em periódicos são de abrangência internacional. Segundo a literatura especializada,
a comunicação informal, como é o caso desse pesquisador, é coerente porque permite a rápida
disseminação de informações e inovações.
Estudos semelhantes são os de Ohira (1997) analisando a produção de um
pesquisador isoladamente, Freitas (1997) e Carvalho (1997) focando o tipo de publicação.
Apesar de serem informações obtidas através da análise dos currículos de três pesquisadores
distintos, os resultados comentados a seguir são respectivamente:
A primeira autora, analisou a produção dos últimos quatro anos. Os trabalhos
apresentados em congressos com publicação em anais, foram os de maior ocorrência,
seguidos pelas publicações em periódicos. A autoria mostrou-se representativa, com mais de
50% de autoria múltipla.
A segunda autora, analisou o período de quatorze anos e constatou que a
pesquisadora concentra as publicações especificamente nos eventos, onde a co-autoria atinge
63,15% dos trabalhos publicados. Essa pesquisadora não publicou nenhum artigo científico.
Na seqüência, através de entrevista semidirigida, constatou-se que a pesquisadora trabalha
com pesquisa experimental.
A terceira autora, analisou a produção científica dos últimos seis anos de
pesquisadora com vasta experiência na área, com dedicação exclusiva para desenvolver
atividades de Ensino e Pesquisa. Na produção científica formal, os anais somam mais de 50%
das publicações, seguidos pelas publicações em periódicos
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Contrapondo essas pesquisas de análises individuais de currículos de
pesquisadores, a literatura apresenta também análises macro, comparando a ciência brasileira
no cenário internacional. É o caso de Meis e Leta (1996) fazendo uma espécie de inventário
sobre o que se tem e o que seria necessário à ciência brasileira. Buscam entender a ciência
brasileira comparando-a, quando possível, à ciência dos países desenvolvidos. Para cumprir
tal objetivo, traçam o perfil do surgimento, organização e institucionalização da ciência desde
os primórdios.
Nesse livro pode-se ler que o Brasil é o país da América Latina que mais publicou
no período de (1981 – 1993). A produção de artigos científicos sofreu aumento progressivo
em todas as áreas do saber, exceto nas Ciências Humanas. Ao traçar a tendência da ciência no
Brasil e no mundo, através da análise dos dados coletados, sugere que a distribuição dos
artigos científicos brasileiros publicados, assemelha-se ao perfil encontrado no mundo,
inclusive nas Ciências Humanas.
Conforme o estudo de Meneghini (1992 apud MEIS e LETA, 1996) somente um
terço da produção científica está publicada em periódicos internacionais. Os dois terços
restantes são publicados em periódicos nacionais. Porém, a pesquisa de Meis e Leta (1996)
aponta para a tendência de crescimento dos artigos publicados em periódicos internacionais,
indicando que o público externo atingido é maior. Tal fenômeno foi observado em todas as
áreas do saber.
Quanto à colaboração destacam aumento gradual de artigos científicos brasileiros
feitos em parceria com autores de outros países. Ao comparar estes dados com os mundiais
de Lecler e Gagné (1994 apud MEIS e LETA 1996) tem-se que o grau de colaboração do
Brasil é praticamente o observado no mundo. O aumento de trabalho em colaboração mantém
equilíbrio com o crescimento da produção científica em algumas áreas do saber.
Outro ponto a considerar é o de que a maioria das instituições analisadas, quanto à
produção científica, concentra-se na região sudeste. Nas outras regiões a produção científica é
mais discreta. Segundo os autores, a centralização da ciência em regiões com maior densidade
populacional é uma característica mundial, quer seja o país desenvolvido ou não.
É relevante salientar que apesar de passado tempo considerável após o término da
pesquisa, as análises indicam que nas Humanas, grande parte dos pesquisadores publica suas
pesquisas em livros e teses redigidas em português. Sendo assim, ocorre prejuízo no cenário
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internacional, pois, os principais sistemas bibliométricos internacionais não consideram tais
publicações em suas classificações.
Em suma, apesar de já haver passado tempo considerável após a conclusão das
pesquisas citadas acima, é possível perceber que as mesmas tratam da produção científica sob
vários enfoques distintos. Os paradigmas estão em evidência, já que retratam o fazer científico
e as contribuições que cada área oferece.

3.7.1 Comparação das Fontes de Pesquisa na Produção Científica

A análise desenvolvida por Witter (1997) e seus colaboradores é típica e
documental, contemplando índices bibliométricos de significância comuns à área. Vez por
outra, ocorrem reflexões já que algumas pesquisas foram acompanhadas por entrevistas ou
preenchimento de questionários, porém de baixo teor teórico. São análises institucionais
envolvendo o corpus de revistas, de cadastros institucionais e de currículos pessoais.
Mostafa (2002, p. 19-20), em revista da USP15 chamada Comunicação &
Educação identifica ali, uma “versão” da cienciometria:
Os temas bibliométricos passaram por certa vulgarização em fins da década
de 80 e agora na década de 90. Vulgarização no sentido de popularização. Já
não são tão nobres para serem temas exclusivos de dissertações. Por
exemplo, Produção científica é um livro que reúne 20 pesquisas realizadas
em sala de aula por alunos de Mestrado da PUC de Campinas. Nenhuma das
pesquisas se refere às leis bibliométricas stricto sensu. Não se usa a
expressão “bibliometria” em nenhuma delas. Nem se está atrás de saber se
tais distribuições são do tipo bibliométricas. São uma espécie de versão da
Bibliometria. São análises quantitativas da produção científica dos autores.
(grifos do autor)

Já o livro de Meis e Leta (1996) é uma análise de comparação entre países,
portanto, mais abrangente. Traçam a história da produção científica deixando pistas que ainda
necessitam ser contempladas nas análises futuras. Em alguns momentos percebe-se que os
padrões mencionados ainda estão vigentes e permeiam toda a evolução que assistimos.
Certamente, a autoria e a produção científica também acompanharam o processo de evolução
e contribuíram assim, para tornar a ciência mais colaborativa.

15

USP – Universidade de São Paulo
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As autoras com as quais iniciou-se esse subcapítulo, Orozco (1998) e Celis
(2002), por serem teses de doutorado apresentam um alcance teórico maior em suas
produções, sob a égide das reflexões sociológicas amparadas por rico referencial teórico que,
ora confirmam suas constatações e ora deixam explícitas as particularidades de cada área da
ciência. Ambas mostram que o tema já há muito discutido, merece considerações e novas
reflexões que não se pretendem aqui finalizar.

4 METODOLOGIA

4.1 Situando a Pesquisa

Compreensão, significado, contexto e interpretação são palavras-chave na
pesquisa em Ciências Sociais. As leis gerais não são adequadas para abarcar o complexo
movimento da sociedade.
Sendo assim, a pesquisa é delineada pelo encaminhamento que o pesquisador dá
aos procedimentos de coleta de dados e que, automaticamente, se encaixa em determinado
paradigma. O destaque não deve situar-se no modelo de paradigma, mas sim na qualidade,
coerência, relevância e tratamento adequado que os dados e a pesquisa terão para a
comunidade científica.
A questão central é levantar dados que possam servir para responder os
questionamentos. Por isto, a escolha de técnicas de coleta de dados adequadas é
imprescindível. Neste sentido Gamboa (2000, p. 64)
As técnicas da pesquisa científica, sejam quantitativas ou qualitativas, não
podem ser entendidas em si mesmas, sua compreensão está no método.
Técnicas e métodos não estão separados. É o processo da pesquisa que
qualifica as técnicas e os instrumentos necessários para a elaboração do
conhecimento. As opções técnicas dependem dos caminhos a serem
percorridos e dos procedimentos a serem desenvolvidos.

Segundo Hébert (1990) para que uma pesquisa possa ser considerada científica,
deve estar embasada em critérios de cientificidade durante o processo de investigação. Ao
deslocar-se a análise para o paradigma interpretativo, verifica-se que através das interações
sociais dos sujeitos envolvidos, comportamentos idênticos podem corresponder a significados
diferentes, diretamente ligados à identidade social do grupo. Nesta abordagem, a investigação
qualitativa tem o mundo humano como objeto geral de pesquisa, à medida que busca
compreensão na interpretação dos próprios sujeitos.
O novo conhecimento é entendido a partir da ruptura causada com os modelos já
conhecidos, ou seja, uma pesquisa não pode mais se sustentar o tempo todo sobre uma
técnica. A utilização de várias estratégias proporciona melhora da qualidade e credibilidade da
investigação qualitativa. Significa romper com modelos que acabam simplesmente tornando-
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se relatos de experiências que nada acrescentam de novo às ciências da educação.
Colaborando com a idéia acima, Gamboa (2000, p. 51) enfatiza “[...] os métodos
quantitativo e qualitativo não são incompatíveis; pelo contrário, estão intimamente imbricados
e, portanto, podem ser usados pelos pesquisadores sem caírem na contradição
epistemológica.”
Apoiada no referencial teórico e na busca por responder às questões centrais da
pesquisa, optou-se pela análise documental. Este procedimento situa a pesquisa na abordagem
qualitativa e quantitativa. Para Hébert (1990) não há consenso entre os investigadores no
plano epistemológico das metodologias qualitativas, pois alguns defendem a distinção
dicotômica, enquanto outros afirmam haver um “continuum” entre as duas abordagens.
Conforme Lakatos (1996) e Gil (1994) o primeiro passo na pesquisa científica é o
levantamento de dados que pode ser feito de duas maneiras: pesquisa documental ou fontes
primárias e pesquisa bibliográfica ou fontes secundárias. Na pesquisa documental a
característica principal é que a fonte de coleta de dados está restrita aos documentos escritos.
É muito importante também saber o quanto já se sabe sobre o assunto. Afinal,
uma pesquisa deve acrescentar algo de novo à ciência. O sucesso da pesquisa implica em ter
acesso aos sujeitos envolvidos.
Segundo Bogdan (1994, p. 16)
A investigação qualitativa em educação assume muitas formas e é conduzida
em múltiplos contextos [...] Os dados recolhidos são designados qualitativos,
o que significa ricos em pormenores descritivos relativamente a pessoas,
locais e conversas, e de complexo tratamento estatístico [...] Privilegiam
essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da perspectiva
dos sujeitos da investigação.

Desta forma, compreender como ocorrem determinados processos e obter dados
de natureza subjetiva que expliquem alguns comportamentos, é de suma importância para a
pesquisa em andamento que versa sobre a comunicação científica e a formação dos colégios
invisíveis na produção do conhecimento científico, bem como os canais de divulgação
utilizados. O tema mostrou-se profícuo já que na Universidade, ainda não há estudo específico
sobre o comportamento dos pesquisadores em relação à colaboração e canais de divulgação
utilizados para publicar as pesquisas, quanto à autoria.
Optou-se então, por pesquisar a dinâmica utilizada no âmbito de uma
Universidade através de seus pesquisadores, no tocante à colaboração e canais de divulgação
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utilizados para socializar os resultados das pesquisas realizadas, contemplando o quesito
autoria.

4.2 A Universidade e seu trajeto na Pesquisa

As primeiras linhas da história desta Universidade datam da década de sessenta,
com a implantação de três cursos da área das Ciências Humanas. Na época, seu objetivo era
disseminar o ensino superior no interior do Estado de Santa Catarina, garantindo a formação
de profissionais da educação. Na década de setenta passou a ser Fundação, culminando com
sua transformação em Universidade na década de oitenta, quando adquiriu a organização
administrativa de Universidade. Tal organização impôs a constituição do Conselho
Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, bem como Reitoria. A nova
estrutura propiciou a implantação de outros cursos, e conseqüente expansão da Universidade
adquirindo a estrutura multicampi.
Na década de noventa foi implementada na instituição a política de pesquisa
integrando-se ao PIBIC16, ProBIC17, PIPG18 e Artigo 170 (Governo Estadual). Cada qual tem
um objetivo específico visando integrar atividades de Ensino e Pesquisa, em conjunto com
agências financiadoras e outros órgãos, a saber:
PIBIC – é um programa do CNPq com o objetivo de propiciar a iniciação
científica nas diversas áreas do conhecimento.
ProBIC – tem por objetivo estimular a participação de alunos
regularmente matriculados na instituição, em projetos e atividades de
pesquisa.
Ambos são administrados pela instituição através do Comitê de Pesquisa
(formado por Professores Pesquisadores, Mestres e Doutores) voltados diretamente aos alunos
de graduação incentivando a participação dos mesmos em projetos de pesquisa.
PIPG – busca promover a integração da pesquisa nos cursos de Mestrado
da Universidade articulando graduação e pós-graduação através da

16

PIBIC – Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica
ProBIC – Programa de Bolsas de Iniciação Científica
18
PIPG – Programa Integrado de Pós-Graduação e Graduação
17
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participação de doutores, mestrandos e graduandos em projetos que
envolvam a todos.
Artigo 170 – destinado aos estudantes de graduação com carência
econômica e financeira, visando a participação dos mesmos em projetos
de pesquisa, sob a orientação de pesquisadores qualificados.

Através do breve histórico, pode-se perceber que a Universidade é jovem e seu
incentivo à pesquisa é recente, contando com apenas uma década. Porém, seu crescimento foi
inevitável. Atualmente conta com mais de trinta mil alunos distribuídos nos vários campi. É
comprometida com ensino de qualidade e incentivo constante à qualificação dos seus
professores. Através das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão configura-se como espaço
vital para produção e socialização do conhecimento. É a maior Universidade do Estado de
Santa Catarina e está entre as dez maiores do Brasil.

4.3 Definição da Amostra

A amostra foi definida através de pesquisa na página do CNPq disponibilizada no
seguinte endereço (www.cnpq.br). Na opção Diretório dos Grupos de Pesquisa, por meio da
utilização dos vários filtros disponíveis, chegou-se aos líderes dos grupos de pesquisa
certificados desta instituição e inscritos no CNPq.
O CNPq foi criado na década de cinqüenta e constitui-se numa Fundação com o
objetivo de dar apoio às pesquisas brasileiras. Contribui de forma efetiva para a formação de
pesquisadores. Seus grupos de pesquisa são organizados através de um grupo de participantes
que se organizam hierarquicamente sob a liderança de um líder. Porém, nada impede que um
grupo de pesquisa seja constituído por somente um pesquisador.
Segundo informações contidas na página do CNPq, o grupo de pesquisa é
formado por um grupo de pessoas organizadas hierarquicamente sob uma liderança. O
fundamento principal da hierarquia é estabelecido através da experiência e liderança na área
científica e tecnológica, com envolvimento permanente em atividades de pesquisa. Há um
interesse comum entre todos os envolvidos, sobre determinada linha de pesquisa abrangendo
compartilhamento de espaço físico e equipamentos, quando for necessário.
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O líder de grupo tem atividades mais complexas, pois é o pesquisador “[...] que
detém a liderança acadêmica, responsabilidade de coordenação e planejamento dos trabalhos
de pesquisa do grupo. Sua função aglutina os esforços dos demais pesquisadores e aponta
horizontes e novas áreas de atuação dos trabalhos.” É responsável pela direção tomada pelos
integrantes do grupo.
Como as informações dispostas no site do CNPq (pesquisadores, grupos de
pesquisa, currículo Lattes) são de livre acesso, não se fez necessário solicitar autorização aos
pesquisadores cadastrados para consultar seus currículos. Os selecionados foram, então, os
líderes dos grupos de pesquisa cadastrados e certificados pela instituição no CNPq, em oito
grandes áreas a saber:
Ciências Agrárias;
Ciências Biológicas;
Ciências Exatas e da Terra;
Ciências Humanas;
Ciências Sociais Aplicadas;
Ciências da Saúde;
Engenharias;
Lingüística, Letras e Artes.
É necessário considerar que cada grande área do conhecimento é formada por
várias subáreas, conforme pode ser observado no anexo 4.
O total de grupos certificados pela universidade no CNPq foi igual a oitenta e três
pesquisadores. Destes, seis são líderes de dois grupos de pesquisa. A pesquisa limitou-se
então, à análise do currículo Lattes de setenta e sete pesquisadores, uma vez que um líder de
dois grupos foi analisado somente uma vez.
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4.4 Procedimentos

Dos setenta e sete pesquisadores selecionados para a pesquisa, foram analisadas
individualmente as informações disponíveis e agrupadas em uma única tabela inicial que se
denominou, aqui neste trabalho, de “planilha mãe”, a qual continha os seguintes dados:
grande área, grupo de pesquisa, pesquisador, titulação, produção científica, abrangência e
modalidade de publicação.
Para efetuar a análise dos currículos foi obedecida a seqüência das categorias préfixadas pelo próprio Lattes, iniciada pela formação acadêmica/titulação, seguida pela
produção científica, tecnológica e artística/cultural (vide anexo 5) composta pelas seguintes
categorias a saber: artigos completos publicados em periódicos eletrônicos ou não, artigos
resumidos publicados em periódicos (vide anexo 6), livros e capítulos de livros, trabalhos
completos publicados em anais de evento, trabalhos resumidos publicados em anais de evento
(vide anexo 7) e trabalhos técnicos.
Os artigos publicados em periódicos têm definição clássica. Além de definição de
Meadows (1999) e de acordo com as normas para apresentação de trabalhos científicos, da
(UFPR19, 2000, p. 1-2), constam que:
Periódico é toda publicação editada de forma impressa ou não, em fascículos
ou partes, a intervalos regulares ou não por tempo indeterminado, na qual
colaboram diversas pessoas, sob uma direção constituída. Pode tratar de
vários assuntos em uma ou mais áreas do conhecimento.

Os artigos de periódico, por sua vez são “[...] trabalhos técnico-científicos,
escritos por um ou mais autores, com a finalidade de divulgar a síntese analítica de estudos e
resultados de pesquisa.” Ainda segundo a referência acima, um artigo pode ser original,
quando trata de assunto inédito, ou, de revisão, quando o foco de análise refere-se a conteúdos
anteriormente publicados.
Os artigos de revisão normalmente são produzidos por pesquisadores experientes;
afinal somente quem tem trajetória sólida e bagagem de conhecimento apresenta condições de
rever o que já foi publicado. Segundo Noronha e Ferreira (2000, p. 191) os revisores são
aqueles que “[...] analisam a produção bibliográfica em determinada área temática, dentro de

19

UFPR Universidade Federal do Paraná
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um recorte de tempo”, propiciando ao leitor uma visão geral e destacando “[...] novas idéias
métodos, subtemas que têm recebido maior ou menor ênfase na literatura selecionada.”.
Os artigos resumidos publicados em periódicos, apesar da baixa freqüência com
que apareceram durante as análises, merecem algumas palavras. Não é possível afirmar que os
mesmos façam parte dos serviços de indexação e resumo. Todavia, conforme Cendón (2000,
p. 217):
A função principal dos periódicos de indexação e resumo é a identificação do
conteúdo de publicações. Ou seja, ao invés de listar referências bibliográficas
de obras inteiras como livros, anais, de congressos ou periódicos, um
periódico de indexação e resumo procura apresentar mais detalhadamente o
seu conteúdo, indexando e resumindo partes específicas desses materiais, a
saber: capítulos, trabalhos de congressos e artigos.

Assim, podem utilizar-se do abstract, feito pelo próprio autor. Normalmente são
separados por áreas específicas do conhecimento. No Brasil são conhecidos como
bibliografias especializadas.
Os livros são outra forma de divulgação. “[...] é uma publicação não periódica, de
conteúdo científico, literário ou artístico, formada por um conjunto de folhas impressas,
grampeadas, costuradas ou coladas em capa.” (UFPR, 1995, p. 1)
A comunicação científica é aquela apresentada em congressos, simpósios,
reuniões, academias e sociedades científicas, entre outras, com informações sobre o tema,
objetivos, delimitação do problema, procedimentos metodológicos e resultados alcançados em
uma pesquisa. Medeiros (2000). Normalmente tem tempo pré-determinado para a
apresentação com publicação nos anais do evento.
A produção técnica foi suprimida da análise após ter sido constatada uma certa
falta de padronização quanto aos registros efetuados pelos pesquisadores neste item. Alguns
são pareceristas, outros registram participação em comissões julgadoras, bancas, organização
de apostilas, consultoria Ad Hoc, palestras e cursos de capacitação ministrados, membros de
conselho, diagnóstico, relatórios, softwares e organização de eventos entre outros.
Castro (1986) já assinalava a diversidade de registros existentes na produção
técnica como dificuldade para encontrar equivalência de eqüidade. No contexto atual, esta
gama de registros inviabilizou a classificação e análise, pois ali estão listadas inúmeras
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atividades realizadas pelos pesquisadores. Na página do CNPq – Currículo Lattes – FAQ20
encontra-se a classificação da produção técnica.
Sendo assim, pertencem à produção técnica: softwares, produtos tecnológicos,
processos ou técnicas, trabalhos técnicos e demais tipos de produção técnica incluindo
apresentação de trabalhos, cartas, mapas ou similares; cursos de curta duração ministrados,
desenvolvimento de material didático ou institucional, editoração, manutenção, manutenção
de obras artísticas, maquete, organização de evento, programa de rádio ou TV, relatório de
pesquisa ou outra produção técnica.
Há ainda esclarecimento de que a classificação foi definida respeitando a opinião
de pesquisadores, membros de comitês, assessores do CNPq, bem como nas classificações
historicamente realizadas pelo CNPq e CAPES, buscando uniformização das informações.
Entretanto, por tratar-se de área de natureza dinâmica, de acordo com a necessidade alterações
podem ser efetuadas.
Estas categorias pré-estabelecidas sofreram desdobramentos. Nas categorias
artigos e trabalhos completos publicados em periódicos, foram acrescentadas colunas para
caracterizar a abrangência da publicação (nacional, internacional). Foram consideradas
nacionais as publicações produzidas no Brasil e internacionais as produzidas no exterior.
Houve a necessidade de um novo desdobramento para contemplar também a modalidade
autoria na publicação (individual, dupla, tripla, múltipla).
A análise final de cada líder constituiu-se em verificar em cada categoria a
abrangência da publicação (nacional, internacional) e a modalidade (individual, dupla, tripla,
múltipla) quanto à autoria. Foram analisadas somente as produções científicas dos últimos
cinco anos (1998 – 2002) visto que usualmente é o espaço de tempo considerado na produção
científica. O período da coleta de dados, respectiva consulta ao site do CNPq e impressão dos
currículos ocorreu entre os meses de dezembro/2002 e janeiro/2003.
A fim de verificar a questão do envolvimento da comunidade acadêmica, mais
especificamente a participação dos graduandos nos Projetos, Iniciação Científica orientados
pelos pesquisadores líderes de grupos de pesquisa, na primeira semana do mês de
novembro/2003, foi efetuada nova consulta, agora on line, aos currículos dos setenta e sete
pesquisadores na base do CNPq. Nesta etapa foram considerados os Projetos e Iniciação
Científica executados a partir de 1998 até o atual momento, já que alguns são de longa
20
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duração e apesar de terem sido iniciados há algum tempo, ainda continuam em
desenvolvimento. A Iniciação Científica foi dividida em duas categorias a saber: concluídas e
em andamento. Em ambos (Projetos e Iniciação Científica), foram quantificados o número de
graduandos envolvidos e o número de Projetos desenvolvidos.
Tal procedimento também permitiu tecer uma segunda análise sobre as
publicações agora concentradas somente nos artigos completos publicados em periódicos
acrescentados nos currículos, após a primeira consulta realizada nos meses de dezembro/2002
– janeiro/2003 observando-se a autoria e sua abrangência. Essa segunda consulta cobriu o
espaço de tempo de aproximadamente onze meses. Neste momento foi observada a data da
última atualização do currículo e confrontada com o material coletado na primeira análise.
Outro aspecto observado foi a atuação profissional na Universidade,
especificamente quanto às disciplinas lecionadas pelo Professor Pesquisador líder de grupo de
pesquisa, na graduação. Buscava-se com esta análise levantar subsídios para verificar se as
disciplinas lecionadas têm correlação com as atividades do Professor enquanto Pesquisador
em seus grupos de pesquisa. Para tanto foram confrontados o título da disciplina e o título dos
projetos desenvolvidos pelo Professor Pesquisador e grupos de pesquisa.
No Diretório dos Grupos de Pesquisa, através da busca pelos líderes de grupo, foi
possível acessar o grupo de cada pesquisador e verificar a quantidade de pesquisadores e
estudantes de graduação participantes em cada grupo. Foram considerados como estudantes
de graduação somente aqueles que estavam com nível de treinamento preenchido como
graduação. Os que estavam em branco foram somente considerados como estudantes, já que
não foi possível identificar claramente em qual categoria (estudante de graduação ou pósgraduação) pertenciam.

5 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

Este capítulo tem por objetivo apresentar a análise dos resultados obtidos através
da coleta de dados, conforme já mencionado no capítulo anterior. Os dados foram agrupados
na grande tabela e sofreram vários desdobramentos segundo as necessidades visando facilitar
o entendimento e análise.
Para a classificação da produção científica foram respeitadas as oito grandes áreas
dos grupos de pesquisa certificados pela Universidade no CNPq.

Tabela 1: Total de grupos de pesquisa por grande área do CNPq, que se encontravam
certificados pela Instituição, na primeira consulta realizada nos meses de dezembro/2002 e
janeiro/2003.
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

Nº de Grupos
1
9
19
16
24
5
3
6
83

%
1,2
10,8
22,9
19,3
28,9
6,0
3,6
7,2
100,0

A tabela 1 mostra o número total de grupos de pesquisa em cada grande área do
CNPq. Ao todo são oitenta e três grupos, com o maior número concentrado na área de
Ciências Sociais Aplicadas, equivalendo a 28,9% dos grupos de toda a Universidade. A
quantidade de grupos e conseqüentemente de líderes é diversa em cada grande área.
É possível perceber claramente que as áreas com maior ocorrência de grupos de
pesquisa são as Sociais Aplicadas, Exatas e Humanas. As outras cinco áreas aparecem
razoavelmente equilibradas, com número reduzido de grupos de pesquisa, se comparadas às
outras três. A constituição dos grupos de pesquisa, quanto ao número de participantes
envolvidos considerando pesquisadores e estudantes também sofre variância; provavelmente
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tal fenômeno está diretamente imbricado às especificidades inerentes a cada área do
conhecimento. Cada grupo tem sua própria dinâmica interna de funcionamento.

Tabela 2: Número de pesquisadores, líderes de grupos de pesquisa efetivamente analisados
em cada grande área do CNPq - período: 1998-2002
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

Nº de Líderes
1
7
18
15
23
5
3
5
77

%
1,3
9,1
23,4
19,5
29,9
6,5
3,9
6,5
100,0

Na tabela acima, o número total de líderes de grupo diminui para setenta e sete e
se constitui no público alvo da coleta de dados. A diferença entre as tabelas 1 e 2 se deve ao
fato da existência de seis pesquisadores serem líderes de dois grupos de pesquisa. Os grupos
que sofreram redução como pode ser observado são: Ciências Biológicas (dois
pesquisadores), Exatas, Humanas, Sociais Aplicadas e Lingüística (um pesquisador). Esta
redução ocorreu devido à análise do “Curriculum Lattes” já que um pesquisador que é líder de
dois grupos foi analisado somente uma vez.
Um grupo de pesquisa está pautado primordialmente na colaboração e esta,
conforme Orozco (1998), relaciona-se com a obtenção de reconhecimento através da
interação com os pares. As formas de colaboração e organização das pesquisas entre os
pesquisadores apresentam reflexos quanto à autoria, na produção científica. Por ser a ciência
um sistema social e portanto necessária ao desenvolvimento, está atrelada aos paradigmas
inerentes a cada área do conhecimento.
A colaboração e, conseqüentemente, a autoria também está ligada aos estudantes,
pois através das orientações e desenvolvimento de partes práticas de coleta de dados,
mediante constante interação, os mesmos se constituem fonte de recursos humanos na medida
em que contribuem para a realização das pesquisas, tornando-se um possível co-autor, na
divulgação do trabalho através de canais formais ou informais.
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Tabela 3: Titulação dos pesquisadores, líderes de grupo de pesquisa, conforme a grande área
do CNPq - período: 1998-2002 (*)21
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

Doutores
1
7
11
12
14
5
1
3
54

% (*)
100,0
100,0
61,1
80,0
60,9
100,0
33,3
60,0
70,1

Titulação
Mestres
% (*)
0
0,0
0
0,0
7
38,9
3
20,0
9
39,1
0
0,0
2
66,7
2
40,0
23
29,9

Total
1
7
18
15
23
5
3
5
77

%
1,3
9,1
23,4
19,5
29,9
6,5
3,9
6,5
100,0

Como pode ser notado na tabela 3 a titulação dos líderes de grupos de pesquisa é
na grande maioria 70,1% formada por Doutores. Os Mestres somam somente 29,9% do total.
Para efeito de titulação somente foi considerada a titulação já concluída. Se consideradas as
áreas individualmente perceber-se-á que as Ciências Agrárias, Biológicas e Saúde contam
somente com Doutores 100%, como líderes de grupos do total de líderes da grande área.
A área das Ciências Humanas é a segunda maior em número percentual de
Doutores 80,0%, seguida pelas Ciências Sociais 60,9%. A única área que apresenta mais
Mestres como líderes de grupo é a Engenharia 66,7%. Apesar de ter sido considerada somente
a titulação já concluída, é significativo o número de pesquisadores líderes de grupo
doutorandos. Também foi observada a ocorrência, ainda que tímida de pesquisadores com a
titulação de pós-doutorado.

5.1 Titulação dos líderes de Grupos de Pesquisa

A titulação do professor é mais uma variável importante na construção do perfil
pretendido acerca da identidade do Professor Pesquisador, conforme as recomendações da
Legislação Brasileira para o Ensino Superior. É comum também no Ensino Superior brasileiro
que o tempo de titulação derive nomenclaturas como recém Doutor ou jovem pesquisador.
Quanto maior a titulação, maior é a abrangência das atividades do pesquisador,
pois algumas atividades somente podem ser executadas por Doutores. Assim, na próxima

21

(*) Valores calculados sobre o total de líderes de cada grande área
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tabela é possível observar como se apresenta a titulação dos Professores Pesquisadores,
líderes de grupos de pesquisa, na Universidade em questão.

Tabela 4: Titulação de Mestres e Doutores, líderes de grupo de pesquisa, divididos em
intervalos de tempo (número de anos titulado) - período: 1998-2002
Doutores

Grande Área

Mestres

1-3

%

4-7

%

8 - 11

%

+ 12

%

Total

1-3

%

4-7

%

8 - 11

%

Total

Ciências Agrárias

0

0,0

0

0,0

1

100,0

0

0,0

1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Ciências Biológicas

4

57,1

2

28,6

1

14,3

0

0,0

7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Ciências Exatas e da Terra

9

81,8

1

9,1

1

9,1

0

0,0

11

2

28,6

2

28,6

3

42,9

7

Ciências Humanas

4

33,3

4

33,3

2

16,7

2

16,7

12

0

0,0

2

66,7

1

33,3

3

Ciências Sociais Aplicadas

5

35,7

6

42,9

1

7,1

2

14,3

14

4

44,4

4

44,4

1

11,1

9

Ciências da Saúde

0

0,0

2

40,0

2

40,0

1

20,0

5

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

Engenharias

1

100,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

0

0,0

1

50,0

1

50,0

2

Lingüística, Letras e Artes

2

66,7

1

33,3

0

0,0

0

0,0

3

1

50,0

1

50,0

0

0,0

2

25

46,3

16

29,6

8

14,8

5

9,3

54

7

30,4

10

43,5

6

26,1

23

Total

A tabela quatro apresenta o tempo de titulação de Mestre ou Doutor que o
pesquisador porta. É importante ressaltar que a maioria dos Doutores líderes de grupos de
pesquisa desta Universidade são titulados recentemente, ou seja, têm menos de oito anos de
titulação. Esta característica também é válida para titulação de Mestre.
Porém, se for observada somente a titulação até três anos, perceber-se-á que para
os Doutores a característica se mantém em 46,3% dos casos. Para os Mestres já não ocorre o
mesmo; a concentração maior está no período de quatro a sete anos 43,5%. A Universidade
como um todo conta com aproximadamente sessenta por cento de professores Mestres e
Doutores, quando considerado o número total de professores.
Tal ocorrência possivelmente tem relação direta com o recente incentivo dado à
pesquisa e aperfeiçoamento de recursos humanos pela Universidade. Como já foi visto
anteriormente, no capítulo da metodologia, a Universidade é jovem e a implementação das
políticas referentes à pesquisa contam com apenas uma década. Assim, pode-se inferir que a
partir do estímulo às pesquisas, os professores também se especializaram para que pudessem
exercer as funções inerentes ao pesquisador.
Neste contexto, as Ciências Exatas e da Terra têm a maioria dos seus
pesquisadores Doutores com o título adquirido entre um e três anos 81,8%. O apoio
incondicional da Universidade na formação de recursos humanos tem reflexos positivos na
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formação dos mesmos. Os novos pesquisadores são também os que estimulam as pesquisas na
graduação, através da execução de Projetos e Iniciação Científica.
Atuam na formação de base e colaboram para o surgimento de novos
pesquisadores que, ao entrarem em contato com ambientes de pesquisa, vão adquirindo aos
poucos o conhecimento teórico/prático necessário ao desenvolvimento de futuras pesquisas.
Como preconizado na literatura, é o pesquisador experiente e reconhecido na comunidade
científica que vai dar credibilidade ao novo conhecimento produzido.
Esta análise remete a uma tendência claramente verificada. Trata-se de
pesquisadores jovens que apesar de estarem há pouco tempo titulados, se constituem como
líderes de grupos de pesquisa. Isto conecta a outro ponto merecedor de igual destaque. A
literatura consultada e aqui confirmada, ainda dá ênfase a indissociabilidade entre Ensino e
Pesquisa. Para Demo (2001) Ensino e Pesquisa são inseparáveis. Um é a razão do outro e
ambos se complementam fazendo acontecer a integração entre as atividades teóricas e
práticas.
Esta necessidade vem sendo amplamente enfatizada também por Gatti (2002).
Abordando este tema, ainda encontramos Schwartzman (1984) afirmando que ainda se sabe
muito pouco sobre como ocorre a absorção das pesquisas pela comunidade acadêmica. O que
se quer dizer, é que há carência de estudos evidenciando como ocorre este processo, apesar da
maioria das pesquisas serem desenvolvidas em instituições de ensino. Na busca por subsídios
para esta questão é que se consultou pela segunda vez o currículo dos pesquisadores.

5.2 As Iniciações Científicas

A Iniciação Científica faz parte das políticas de pesquisa na Instituição, visando
incentivar a participação de estudantes em atividades de pesquisa. Através das Iniciações
Científicas se percebe o esforço da Instituição em consolidar a aproximação entre as
atividades de Ensino e Pesquisa. Trata-se de unir teorias e práticas que, através da constante
interação com colegas e pesquisadores, acabam por formar uma nova comunidade científica.
A tabela abaixo exibe alguns dados:
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Tabela 5: Iniciação Científica concluída e em andamento dos pesquisadores, líderes de grupo
de pesquisa, em cada grande área do CNPq - período: 1998-2003.
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total
%

Iniciação Científica
Concluída

5
11
56
20
54
13
2
7
168
68,9

%

3,0
6,5
33,3
11,9
32,1
7,7
1,2
4,2

Iniciação Científica em
Andamento

%

0
8
32
12
17
5
1
1
76
31,1

0,0
10,5
42,1
15,8
22,4
6,6
1,3
1,3
244
100

A tabela 5 reproduz o total de Iniciações Científicas concluídas e em andamento
no período de 1998 – 2003. A Iniciação Científica é contemplada pelos programas de fomento
à pesquisa, visando incentivar a integração entre graduação e pós-graduação. Como cada
Iniciação Científica tem a participação de um acadêmico pode-se constatar a partir das
evidências que no período de cinco anos (1998 – 2002) as mesmas envolveram cento e
sessenta e oito acadêmicos representando 68,9% do total.
Em compensação, somente as Iniciações em andamento referentes a 2003
envolvem atualmente setenta e seis acadêmicos representando 31,1% do total. Se considerado
o total de duzentas e quarenta e quatro Iniciações contemplando o período todo 1998 – 2003,
é possível inferir que somente no último ano, as mesmas representam aproximadamente
cinqüenta por cento do total dos cinco primeiros anos.
O crescimento é evidente e traz consigo como pano de fundo, a prioridade
dispensada por parte da universidade em conjunto com as agências financiadoras, aos
incentivos referentes às atividades de integração entre Ensino e Pesquisa. Demo (2001) e
Schwartzman (1984) entre outros estudiosos contemplaram amplamente a necessidade de
integração aqui confirmada através da análise dos dados levantados.
Entre as concluídas, as Ciências Exatas, Sociais Aplicadas e Humanas
concentram a maior porcentagem 33,3%, 32,1% e 11,9% respectivamente. Na contrapartida,
em praticamente todas as áreas, as Iniciações em andamento registram aumento, quando
consideradas em termos percentuais observando que o número de Iniciações concluídas é
equivalente ao período de cinco anos e o número de Iniciação Científica em andamento é
referente ao ano de 2003. Destaque merece as Humanas apresentando vinte concluídas e doze
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em andamento. No geral, as áreas das Exatas, Sociais Aplicadas e Humanas apresentam as
maiores médias.

5.3 Projetos de Pesquisa

Os Projetos também envolvem os Programas de apoio à pesquisa, desenvolvidos
em conjunto às agências financiadoras externas e da própria Universidade. Os Projetos de
Pesquisa cumprem uma estratégia institucional de fomento a fim de favorecer a integração da
pós-graduação com a graduação. Aproximam os acadêmicos da pesquisa e procedimentos da
pós-graduação em geral, desenvolvendo autonomia, habilidades e técnicas cognitivas de
investigação. Assim, na próxima tabela se apresenta o número de graduandos envolvidos nos
Projetos sob a responsabilidade dos pesquisadores líderes de grupo.

Tabela 6: Número de Projetos desenvolvidos pelos pesquisadores, líderes de grupo de
pesquisa, versus número de graduandos envolvidos, distribuídos conforme área de
conhecimento do CNPq - período: 1998-2003
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

Número de Projetos
Desenvolvidos

%

Número de Graduandos
Envolvidos

%

7
17
50
22
16
15
2
0
129

5,4
13,2
38,8
17,1
12,4
11,6
1,6
0,0
100,0

22
21
107
52
13
19
5
0
239

9,2
8,8
44,8
21,8
5,4
7,9
2,1
0,0
100,0

Segundo mostra a tabela 6 referente ao número de Projetos desenvolvidos nos
últimos seis anos (1998 – 2003) tem-se o total de cento e vinte e nove Projetos com o
envolvimento de duzentos e trinta e nove acadêmicos da graduação, além de alunos de pósgraduação, não considerados neste momento. Quanto ao período considerado, é necessário
esclarecer que o aumento em um ano deve-se ao fato da existência de Projetos de longa
duração iniciados em anos anteriores e ainda em desenvolvimento.
Uma análise superficial sobre os dados permite constatar o envolvimento de
aproximadamente dois acadêmicos em média para cada Projeto desenvolvido. Durante a
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consulta on-line foi possível constatar que nem todos os Projetos contam com a participação
de graduandos, porém em outros, o número de envolvidos chega a doze.
As Ciências Exatas e da Terra apresentam a maior ocorrência de Projetos 38,8%
do total, com 44,8% de acadêmicos envolvidos. As Ciências Humanas têm 17,1% dos
Projetos com a participação de 21,8% de graduandos, seguidos pelas Ciências Biológicas,
Sociais Aplicadas, Saúde, Agrárias e Engenharias considerando o número de Projetos. Se a
análise for efetuada sobre o número de graduandos envolvidos ocorre alteração. Note-se que a
Lingüística não tem Projetos registrados no Lattes, assim como é o caso das Iniciações em
andamento para as Ciências Agrárias na tabela 5.
Por ser análise documental, nesta etapa também foi observada a data da última
atualização do Lattes na plataforma do CNPq. Constatou-se assim que a maioria dos
pesquisadores haviam efetuado atualização nos últimos dois meses, porém a análise também
permitiu observar a existência de pesquisadores que não atualizaram seus currículos há mais
de seis meses (quatro pesquisadores) e (cinco pesquisadores) constavam com a data da última
atualização há mais de um ano.
Tal fato foi curioso e como os currículos utilizados na primeira análise referentes
aos meses de dezembro/2002 – janeiro/2003, considerando o período de cinco anos (1998 –
2002) haviam sido impressos e ainda encontravam-se sob nossa guarda apresentava-se ali, a
possibilidade de analisá-los novamente sob este aspecto especificamente. Os resultados
encontrados após a análise foram: mais de 50% dos pesquisadores haviam atualizado seus
currículos nos últimos três meses que antecederam a consulta. Com o tempo da última
atualização superior a seis meses somente foram encontrados oito pesquisadores.
Em alguns casos, confrontando as datas da primeira e segunda consulta, foi
possível perceber que as mesmas coincidiam; ou seja, nos últimos onze meses não foi
efetuada nenhuma atualização no currículo. Apesar da constatação, não é possível afirmar que
o pesquisador líder não tenha produção científica. Porém, sabe-se que deixar de atualizar o
currículo em pelo menos uma vez a cada semestre, não é uma prática comum entre os
pesquisadores. A questão fica em aberto, já que somente uma entrevista com o pesquisador
poderia esclarecer os motivos para tal ocorrência. Esta questão não será aprofundada aqui, por
não se tratar do foco principal da pesquisa.
Por outro lado, na consulta ao Diretório dos Grupos de Pesquisa foi possível
constatar a participação de vários pesquisadores cadastrados no mesmo grupo. Dos oitenta e
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três grupos de pesquisa certificados na primeira consulta, somente foram encontrados
certificados no momento da segunda consulta setenta e três grupos. Tal fato provavelmente
deve-se às alterações na estrutura e integrantes do grupo.
Neste sentido, Haan, Leeuw e Remery (1994) em seus estudos sobre as vantagens
e desvantagens dos grupos de pesquisa observaram que o desenvolvimento de pesquisas em
grupo aumentou, porém, os grupos, por apresentarem dinâmica interna de organização e
funcionamento próprios formam-se ou desintegram-se dependendo das necessidades.
Internamente os integrantes do grupo sofrem pressões que eventualmente podem gerar
descontentamentos já que o pesquisador mais experiente é o que tem maior poder sobre os
outros. Conseqüentemente alcança maior reconhecimento.
A pesquisa foi orientada novamente pelo pesquisador líder, que em alguns casos,
não era mais líder do mesmo grupo que constava na primeira consulta. Somente foram
considerados os líderes que estavam na primeira consulta. Neste contexto, foi possível
observar a participação dos pesquisadores como integrantes de vários grupos.
Ou seja, são líderes de um ou dois grupos, mas participam interdisciplinarmente
de vários grupos. A análise centrou-se nos pesquisadores, estudantes e graduandos
cadastrados no grupo. Somente foram considerados graduandos os que continham a
informação explicitamente. Nem todos os grupos são formados por vários pesquisadores,
estudantes e graduandos, o que não impede que o grupo exista e produza com apenas um
pesquisador líder, conforme norma do próprio CNPq.
O número de pesquisadores envolvidos nos grupos de pesquisa chega a
quatrocentos e quarenta e um. Os estudantes somam trezentos e quarenta e sete incluindo os
de graduação e pós-graduação. Os graduandos cadastrados chegam a cento e trinta e três.
Muitos dos estudantes da pós-graduação, integrantes dos grupos de pesquisa são professores
da Universidade, com alguma relação entre as disciplinas ministradas e o grupo de pesquisa
do qual participam.
É inegável que em algum momento as pesquisas chegam à graduação; seja
através do líder do grupo de pesquisa, do estudante de pós-graduação que também é professor
da Universidade ou pelo próprio acadêmico. A apropriação das pesquisas realizadas pela
comunidade científica ocorre e integra a graduação, até mesmo porque existe clara correlação
entre as disciplinas lecionadas pelo pesquisador líder de grupo cadastradas no currículo, e sua
área de atuação no grupo de pesquisa acrescida pela constante interação entre os pares.
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5.4 Intervalos de Publicações

Na tabela 7, a seguir, são mostrados os intervalos das publicações em cada grande
área do CNPq, considerando o número de pesquisadores que se enquadra em cada intervalo.
As publicações em artigos completos representam somente uma das possíveis formas de
divulgação utilizadas pelo pesquisador. Como as atividades de pesquisa são abrangentes, este
aspecto é mais um dos itens observados com o objetivo de responder a questão inicial
apresentada neste trabalho.

Tabela 7: Número de publicações do pesquisador, líder de grupo (artigo completo publicado
em periódico) por grande área do CNPq - período: 1998-2002
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

nenhuma
0
0
3
1
6
1
3
0
14

1a3
0
3
9
8
10
0
0
4
34

Intervalo das Publicações
4a7
8 a 11
12 a 15
0
1
0
3
0
0
3
3
0
3
2
0
6
0
1
2
1
0
0
0
0
0
1
0
17
8
1

acima de 15
0
1
0
1
0
1
0
0
3

Total
1
7
18
15
23
5
3
5
77

Em termos gerais, é possível perceber a maior concentração de publicações
contemplando artigos completos no intervalo de uma a três, seguido pelas de quatro a sete.
Na tabela 8, logo abaixo se encontram os intervalos das publicações relativas à
segunda consulta na primeira semana de novembro/2003. Nesta etapa somente foram
consideradas as publicações acrescidas após a primeira consulta.

Tabela 8: Número de publicações do pesquisador, líder de grupo (artigo completo publicado
em periódico) por grande área do CNPq – 2ª consulta: 1ª semana novembro/2003.
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

nenhuma
0
4
10
4
12
2
0
2
34

Intervalos das Publicações
1a3
4a7
8 a 11
1
0
0
3
0
0
6
2
0
9
2
0
10
1
0
2
0
0
2
1
0
1
2
0
34
8
0

12 a 15
0
0
0
0
0
0
0
0
0

acima de 15
0
0
0
0
0
1
0
0
1

Total
1
7
18
15
23
5
3
5
77
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A concentração maior está novamente nas publicações cujo intervalo varia de
uma a três publicações (34), porém, o período desta segunda análise é de somente onze meses
versus cinco anos referentes à primeira consulta. Se comparadas as tabelas 7 e 8, o número de
pesquisadores sem artigo completo publicado aumentou na segunda.
Entretanto, a análise permitiu constatar que os pesquisadores não são os mesmos,
e, provavelmente os artigos são resultados de pesquisas longas. Nas publicações em número
superior a quinze, na segunda consulta, temos somente um pesquisador que também é um dos
três da primeira consulta das Ciências da Saúde.
Alguns deles não têm artigos publicados, mas se dedicam a outras atividades
como Iniciação Científica ou Projetos que no mínimo, ao final do trabalho geram um relatório
em conjunto com o orientando. Sob os vários aspectos que estão sendo observados neste
estudo pode-se constatar que sempre há integração entre atividades de Ensino e Pesquisa. É o
Professor Pesquisador fazendo a ponte conforme o enfatizado na literatura consultada através
de autores como Gatti (2002), Arouca (2001) e André (2001) entre outros.

Tabela 9: Abrangência da Produção Científica do pesquisador, líder de grupo (artigos
completos publicados em periódicos) por grande área do CNPq - período: 1998-2002
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

Nac.
3
19
48
61
52
29
0
17
229

PERIÓDICO
%
Intern.
1,3
6
8,3
20
21,0
17
26,6
6
22,7
18
12,7
74
0,0
0
7,4
1
100,0
142

%
4,2
14,1
12,0
4,2
12,7
52,1
0,0
0,7
100,0

A abrangência da produção científica é observada na tabela 9; foram mensurados
os artigos completos publicados em periódicos. É necessário retomar a classificação utilizada
no capítulo referente à metodologia, quanto às publicações consideradas nacionais e
internacionais. (Consideradas nacionais as publicações produzidas no Brasil e internacionais
as produzidas no exterior).
A partir da análise, pode-se constatar que a modalidade com maior ocorrência é a
publicação em periódicos nacionais. As áreas com maior número de publicação são as
Humanas 26,6%, Sociais Aplicadas 22,7% e Exatas e da Terra 21,0%. As Engenharias não
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apresentaram no período de cinco anos (1998 – 2002), artigos completos, porém, de acordo
com a tabela 8 referente à segunda consulta, é possível verificar a ocorrência de três
pesquisadores com publicações nos últimos onze meses. Esta área é composta por apenas três
grupos de pesquisa, ou seja, nos últimos meses todos estiveram envolvidos com publicações
de artigos completos.
As Ciências da Saúde detêm isoladamente mais de 50,0% das publicações
internacionais. As Biológicas, Exatas e Sociais Aplicadas mantêm equilíbrio razoável entre si.
Enquanto algumas áreas priorizam as publicações nacionais, outras de acordo com o público
que desejam atingir preferem publicar em periódicos internacionais.

Tabela 10: Distribuição da quantidade de livros e capítulos de livros publicados e organizados
pelo pesquisador, líder de grupo, por grande área do CNPq - período: 1998 – 2002
LIVRO

Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total

0
0
2
8
21
1
0
2
34

%
0,0
0,0
5,9
23,5
61,8
2,9
0,0
5,9
100,0

CAP/LIVRO
%
1
1,6
6,3
4
41,3
26
19,0
12
25,4
16
4,8
3
0,0
0
1,6
1
63
100,0

ORGANIZAÇÃO
%
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
28,6
4
57,1
0
0,0
0
0,0
1
14,3
7
100,0

Segundo mostra a tabela 10, quanto à publicação de livros, capítulos de livros e
organização, fica evidente a predominância do uso do livro como canal de divulgação por
parte dos pesquisadores líderes de grupo das Ciências Sociais Aplicadas. Representam 61,8%
seguidos pelos pesquisadores das Ciências Humanas 23,5%. Nas outras áreas, a publicação do
livro praticamente não ocorre.
No caso da publicação de capítulos de livros, nesta análise em particular, a área
das Ciências Exatas e da Terra aparece com a maior concentração, alcançando 41,3%.
Contudo, as Sociais Aplicadas e as Humanas estão novamente na seqüência, com 25,4% e
19,0% respectivamente. As outras áreas também aparecem, embora com percentuais menores.
Quanto à organização de livros, as Sociais Aplicadas e Humanas são
representativas seguidas pela área da Lingüística. Nas demais áreas, não foram encontradas
ocorrências na organização de livros. As Engenharias não apresentam nenhuma ocorrência
que contemple a publicação de livros, capítulos ou organização.
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As evidências encontradas na tabela acima reforçam as constatações de autores
como Castro (1986) e Schwartzman (1984), quanto à constituição do livro como importante
canal formal para o pesquisador das Ciências Humanas e Sociais, ampliando a socialização do
conhecimento e permitindo aprofundar um assunto específico. As Ciências Humanas e
Sociais estão normalmente inseridas em questões políticas e sociais; para tanto, necessitam da
participação de outros, além da comunidade científica.
Para que o público leigo seja atingido faz-se necessário que a linguagem utilizada
seja menos técnica facilitando assim, a compreensão. Orozco (1998) também constatou tais
tendências em sua pesquisa, ao analisar a produção científica de livros e capítulos de livros de
pesquisadores das áreas de Física, Química, Biologia e Ciências Sociais. Nas Ciências Exatas
e Biológicas a produção de material didático é considerada atividade secundária sem
acrescentar grande reconhecimento para o pesquisador.
Outra explicação provável quanto a maior intensidade na publicação de livros e
capítulos de livros pelas Ciências Humanas e Sociais reside no fato de que os livros têm
caráter didático possibilitando a indicação por parte do professor ao aluno de graduação. Esse
argumento, porém, só poderá ser confirmado através de estudo específico.

5.5 Os Artigos Completos Nacionais

Uma das formas pelas quais a colaboração se manifesta é a co-autoria. Sabe-se
que as publicações com abrangência nacional são favorecidas, porque chegam com maior
rapidez ao público alvo, mesmo que disperso geograficamente. Observe-se a tabela abaixo:

Tabela 11: Distribuição da quantidade de publicação do pesquisador, líder de grupo (artigo
completo nacional publicado em periódico) por grande área do CNPq, quanto à autoria período: 1998 – 2002
Grande Área

Modalidade
Ind.

%

Dupla

%

Tripla

%

Múltipla

%

Total

Total %

Ciências Agrárias

1

33,3

0

0,0

0

0,0

2

66,7

3

1,3

Ciências Biológicas

3

15,8

8

42,1

4

21,1

4

21,1

19

8,3

Ciências Exatas e da Terra

6

12,5

19

39,6

6

12,5

17

35,4

48

21,0

Ciências Humanas

28

45,9

26

42,6

7

11,5

0

0,0

61

26,6

Ciências Sociais Aplicadas

33

63,5

12

23,1

3

5,8

4

7,7

52

22,7

Ciências da Saúde

3

10,3

6

20,7

11

37,9

9

31,0

29

12,7

Engenharias

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Lingüística, Letras e Artes

16

94,1

1

5,9

0

0,0

0

0,0

17

7,4

Total

90

39,3

72

31,4

31

13,5

36

15,7

229

100,0
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Na tabela acima, quanto à autoria de artigos completos publicados em periódico
nacional é evidente que em termos gerais, a maior concentração está na autoria individual
39,3% seguida pela autoria dupla 31,4%. A autoria múltipla apresenta 15,7% e a autoria tripla
é a que menos ocorreu, com 13,5% dos casos. A especificidade das áreas do conhecimento
com relação à autoria é defendida por vários autores e foi confirmada por Orozco (1998) e
Célis (2002). As características inerentes à autoria também são regidas pelas particularidades
como é possível constatar na tabela 11, quando observadas as áreas do conhecimento
separadamente. Não é objetivo da análise encontrar evidências que confirmem ou não a
produtividade do pesquisador, e sim levantar qual o tipo de autoria mais usual para cada área
do conhecimento a exemplo de outros estudos anteriormente realizados.
Sendo assim, percentualmente falando em relação ao total de publicações da área,
os que apresentam autoria individual como a Lingüística, as Sociais Aplicadas e as Humanas
são as mais representativas com 94,1%, 63,5% e 45,9% respectivamente. Voltando à tabela
acima, a Lingüística tem o total de dezessete publicações sendo dezesseis delas publicadas
individualmente.
Do mesmo modo, ao observar a publicação em duplas, as Humanas, Exatas e
Sociais Aplicadas são as que se destacam. Nas autorias triplas, a produção em todas as áreas é
menor, exceto na Saúde, quando comparadas às publicações individuais e de autorias duplas.
Na publicação de autoria múltipla, a maior ocorrência está nas Ciências Exatas e da Terra
35,4% do total de publicações com múltiplos autores.
Isso quer dizer que nas Ciências Humanas ocorre também a pesquisa em grupo e,
que nas Exatas se manifesta a pesquisa individual. Na pesquisa de Orozco (1998) a autoria
individual foi confirmada nas Ciências Humanas e Sociais publicadas. De acordo com
Schwartzman (1990) o pesquisador social tem na referência bibliográfica e na interação com
os vários grupos sociais ligados às suas pesquisas, a ferramenta de produção, não precisando,
portanto, de laboratórios para atingir seus objetivos. A interação com a comunidade científica
ficaria para os encontros interdisciplinares efetuados através dos vários canais de divulgação,
possibilitando a reflexão.
Celis (2002) através de depoimentos dos pesquisadores da área de imunologia
constatou que as publicações em periódicos nacionais são mais utilizadas quando a
comunidade ainda não está consolidada. Após a consolidação, estas assumem papel
secundário e dão lugar às publicações em periódicos internacionais.
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Tabela 12: Distribuição da quantidade de publicação do pesquisador, líder de grupo (artigo
completo nacional publicado em periódico) por grande área do CNPq, quanto à autoria – 2ª
consulta: 1ª semana novembro/2003.
Modalidade

Grande Área
Ind.

%

Dupla

%

Tripla

%

Múltipla

%

Total

Total %

Ciências Agrárias

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Ciências Biológicas

0

0,0

0

0,0

0

0,0

1

100,0

1

1,3

Ciências Exatas e da Terra

2

18,2

6

54,5

2

18,2

1

9,1

11

14,7

Ciências Humanas

9

33,3

13

48,1

5

18,5

0

0,0

27

36,0

Ciências Sociais Aplicadas

16

69,6

3

13,0

4

17,4

0

0,0

23

30,7

Ciências da Saúde

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Engenharias

2

28,6

3

42,9

0

0,0

2

28,6

7

9,3

Lingüística, Letras e Artes

0

0,0

1

16,7

0

0,0

5

83,3

6

8,0

Total

29

38,7

26

34,7

11

14,7

9

12,0

75

100,0

A tabela 12 é referente à segunda consulta ao currículo dos pesquisadores,
conforme comentado no capítulo referente à metodologia. Se consideradas todas as áreas, a
autoria individual mantém-se com a maior ocorrência, seguida por publicações de autoria
dupla, tripla e múltipla. Porém, quando observadas as áreas do conhecimento isoladamente e
comparadas com a tabela 11, pode-se notar algumas tendências diferentes das enfatizadas até
o momento nas pesquisas realizadas e literatura consultada.
Considerando que o período da primeira consulta era o equivalente a cinco anos
(1998 – 2002) e que na segunda consulta o período considerado foi de aproximadamente onze
meses, é possível constatar mudanças no padrão de autoria conforme evidenciam os dados nas
tabelas 11 e 12. As Ciências Sociais Aplicadas apresentavam na primeira consulta, maior
ocorrência de autoria individual nas publicações completas em periódicos. Na segunda
consulta esta tendência se manteve com 69,6%.
A colaboração na ciência apresenta-se de forma complexa permeada por
inúmeros fatores que, se por um lado, muitas vezes geram ambientes saudáveis para o
progresso científico, por outro, geram desequilíbrios quando a busca pelo mérito torna-se
exacerbada. Orozco (1998) também observou baixa ocorrência de publicações em co-autoria,
tanto nacional quanto internacional nas Ciências Humanas e Sociais. A predominância da
abrangência foi a publicação nacional.
Nas Ciências Humanas, conforme comentado acima, a autoria individual também
apresentava maior incidência 45,9%; porém, na segunda consulta a autoria individual 33,3%
ficou abaixo da autoria em duplas que obteve 48,1% do total de autorias da área. Como o
espaço de tempo considerado na segunda consulta é bem menor que o da primeira, é possível
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perceber indícios de que o padrão de autoria nas Ciências Humanas está mudando. Está
havendo maior colaboração que resulta em co-autoria.
Se comparadas novamente, o número de autorias triplas desta área do
conhecimento, tem-se o número de sete publicações em tripla na tabela 11 e cinco no período
de onze meses contemplados na tabela 12.
Mais uma vez confirma-se a tendência de aumento nas publicações em co-autoria.
Ao observar com quem o pesquisador líder publica em co-autoria encontram-se colegas
pesquisadores

pertencentes

também

a

outros

grupos,

confirmando

a

crescente

interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, bem como maior interação com
orientandos de graduação e pós-graduação.

Tabela 13: Distribuição da quantidade de publicação do pesquisador, líder de grupo (artigo
completo internacional publicado em periódico) por grande área do CNPq, quanto à autoria período: 1998 - 2002
Modalidade

Grande Área
Ind.

%

Dupla

%

Tripla

%

Múltipla

%

Total

Ciências Agrárias

1

16,7

3

50,0

1

16,7

1

16,7

6

Total %
4,2

Ciências Biológicas

4

20,0

2

10,0

5

25,0

9

45,0

20

14,1

Ciências Exatas e da Terra

0

0,0

5

29,4

6

35,3

6

35,3

17

12,0

Ciências Humanas

2

33,3

3

50,0

1

16,7

0

0,0

6

4,2

Ciências Sociais Aplicadas

11

61,1

2

11,1

0

0,0

5

27,8

18

12,7

Ciências da Saúde

0

0,0

0

0,0

4

5,4

70

94,6

74

52,1

Engenharias

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Lingüística, Letras e Artes

0

0,0

1

100,0

0

0,0

0

0,0

1

0,7

Total

18

12,7

16

11,3

17

12,0

91

64,1

142

100,0

Quanto ao padrão de autoria para publicações em periódicos internacionais
observa-se na tabela 13, que o mesmo é diverso do nacional. Isto equivale dizer que a autoria
múltipla obteve 64,1% do total de publicações, com queda vertiginosa nas outras
modalidades. As Ciências da Saúde apresentam quase cem por cento de sua produção
internacional em periódicos, nesta modalidade. Celis (2002), também confirmou a autoria
múltipla nas Ciências Básicas e Experimentais da imunologia.
Na pesquisa de Orozco (1998) os Institutos de Física e Química apresentaram
predominância na autoria múltipla. O desenvolvimento das pesquisas ocorre em grupo
possibilitando trabalhar com maior eficiência, qualidade e visibilidade com a divulgação dos
resultados. Haan, Leeuw e Remery (1994) apontaram para a estrutura social da pesquisa e
conseqüentemente da ciência como forma de manter relacionamentos externos aos grupos. No
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processo estão incluídos o capital social, o capital econômico e o capital cultural. O capital
social é o responsável pela convergência dos outros. É claro, o pesquisador mais experiente,
com maior mérito e reconhecimento na estrutura social da ciência é que ampara o grupo,
conferindo legitimidade às pesquisas desenvolvidas.
Com exceção das Sociais Aplicadas que se mantêm também na publicação
internacional com a autoria individual alcançando 61,1% do total de suas produções
internacionais, as outras áreas aparecem com a maior ocorrência concentrada nas publicações
em duplas, triplas e múltiplas. Em outras palavras, a autoria nas Sociais Aplicadas
considerando as publicações nacionais e internacionais, ainda se mantém individual.
Na segunda análise, não se fez necessária a apresentação de tabela visto que as
publicações internacionais em periódicos apresentaram baixa incidência. Sendo assim, apenas
alguns dados merecem comentários. A autoria múltipla nas Ciências da Saúde se manteve
alta, com 89,3% do total de publicações da área. Na seqüência, as Exatas alcançaram 25,0%,
as Biológicas 10,7%, as Agrárias 7,1% e as Engenharias 6,3%. As outras modalidades de
autoria (individual, dupla, tripla) apresentaram somente uma única ocorrência nas áreas de
Agrárias, Biológicas e Exatas. As Sociais Aplicadas, Humanas e a Lingüística não
apresentaram nenhuma ocorrência na modalidade de autoria e abrangência aqui analisadas.
Nas Ciências

da

Saúde

a

colaboração

se

manifesta

na

autoria;

é

predominantemente colaborativa. Neste caso, a colaboração resultou em artigos. Uma das
modalidades de colaboração citada na pesquisa de Melim e Person (1996).
Na tabela 14, logo abaixo, foram somente quantificados os itens considerados
quanto às publicações no período de cinco anos (1998 – 2002). Como já descrito
anteriormente, os artigos completos publicados em periódicos receberam análise mais
detalhada, enquanto os outros três itens se restringiram à análise superficial relativa ao total de
ocorrências no período. Nesta tabela somente constam os artigos publicados em periódicos e
os trabalhos apresentados em anais de eventos.
Além destes canais aqui contemplados, há igualmente os livros, porém os
mesmos ficarão para análise em outra tabela apresentada na seqüência.
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Tabela 14: Distribuição da quantidade de publicação do pesquisador, líder de grupo (artigos
completos e resumidos publicados em periódico, trabalhos completos e resumidos publicados
em Anais de Evento) por grande área do CNPq, quanto à autoria - período: 1998 - 2002
Grande Área
Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total
%

Artigos
Completos
Publicados em
Periódicos

Artigos
Resumidos
Publicados em
Periódicos

Trabalhos
Completos
Publicados
Anais/Eventos

Trabalhos
Resumidos
Publicados
Anais/Eventos

9
39
65
67
70
103
0
18
371
24,4

3
7
2
4
0
0
0
0
16
1,1

5
22
182
97
47
10
9
14
386
25,4

16
60
211
57
46
336
1
19
746
49,1

Total
33
128
460
225
163
449
10
51
1519

Sendo assim, conforme a tabela acima, o canal mais utilizado pelos pesquisadores
líderes de Grupo para divulgação das pesquisas é sem dúvida o trabalho resumido publicado
em anais de evento com 49,1% das ocorrências. Os trabalhos completos publicados em anais
de eventos 25,4% e os artigos completos publicados em periódicos 24,4% encontram-se em
equilíbrio, enquanto os artigos resumidos são os canais menos utilizados com baixa
freqüência de 1,1%.
A análise dos dados acima permite constatar a presença dos canais formais e
informais amplamente utilizados pelos pesquisadores. Os trabalhos completos ou resumidos
apresentados em eventos e publicados em seus anais são considerados na literatura consultada
como canais informais. Os artigos completos e resumidos publicados em periódicos fazem
parte dos canais formais comumente utilizados pela comunidade científica, para expor seus
resultados e divulgar os progressos da ciência.
Provavelmente tal fato deve-se às características inerentes aos canais. Os
trabalhos completos e resumidos apresentados em eventos permitem interagir de forma direta
com os pares, pois normalmente após as apresentações é aberto espaço para debates. Esses
espaços são ricos e constituem-se em ambientes para reflexão, onde é possível colher as
primeiras impressões sobre um trabalho que muitas vezes ainda está sendo desenvolvido. Essa
dinâmica permite redirecionar e aprimorar o trabalho assegurando também a rápida
divulgação dos resultados de uma pesquisa, conferindo assim status ao pesquisador.
Por outro lado, as publicações, sejam elas resumidas ou completas em periódicos,
são produções mais elaboradas que dependem da aprovação prévia de consultores e comitês
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editoriais. A publicação em si já sinaliza que houve aceitação da comunidade científica que
aceitou o material produzido para torná-lo amplamente difundido.
Quando observadas as áreas do conhecimento isoladamente, pode-se constatar
maior participação das Ciências Exatas e da Terra com a apresentação de trabalhos resumidos
e completos em eventos. Nas Ciências da Saúde, são os trabalhos resumidos publicados em
anais de eventos, seguidos pelos artigos completos publicados em periódicos. Essa área
transita pelos canais formais e informais com grande freqüência. As Ciências Humanas
elegem os eventos para divulgar trabalhos completos, mas também utilizam os periódicos para
publicar artigos completos. As Sociais Aplicadas publicam com maior freqüência artigos
completos em periódicos.
Os resultados observados na tabela acima diferem dos encontrados por Celis
(2002) já que em sua pesquisa constatou a presença do artigo como canal mais utilizado,
alcançando incidência superior a setenta e cinco por cento, seguido pelos resumos em
congressos, nas comunidades científicas da imunologia observadas (Brasil e Colômbia).
Resultados idênticos registraram Lourenço (1997), Santos (1997), Camargo (1997) entre
outros. Porém, Ohira (1997) nas suas análises constatou ocorrências semelhantes as aqui
encontradas quanto aos canais de divulgação mais utilizados.

Tabela 15: Distribuição geral dos canais de divulgação utilizados pelo pesquisador, líder de
grupo, por grande área do CNPq, quanto à autoria – período: 1998 - 2002
Grande Área

Ciências Agrárias
Ciências Biológicas
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências da Saúde
Engenharias
Lingüística, Letras e Artes
Total
%

Artigos
Artigos
Trabalhos
Completos
Resumidos
Completos
Publicados em Publicados em
Publicados
Periódicos
Periódicos
Anais Eventos

9
39
65
67
70
103
0
18
371
22,9

3
7
2
4
0
0
0
0
16
1,0

5
22
182
97
47
10
9
14
386
23,8

Trabalhos
Resumidos
Publicados
Anais Eventos

Livros

Capítulos de
Livro

Organização

Total

16
60
211
57
46
336
1
19
746
46,0

0
0
2
8
21
1
0
2
34
2,1

1
4
26
12
16
3
0
1
63
3,9

0
0
0
2
4
0
0
1
7
0,4

34
132
488
247
204
453
10
55
1623

Como pode ser notado na tabela 15, quando considerados também os livros nos
canais de divulgação, há um decréscimo nos percentuais. Porém, quando observadas as áreas
do conhecimento pode-se constatar que nas Ciências Agrárias, nas Ciências Biológicas, nas
Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde e Lingüística, o trabalho resumido publicado
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em anais de evento é o de maior ocorrência. Nas Ciências Sociais Aplicadas o artigo completo
publicado em periódicos é o mais utilizado. Nas Ciências Humanas e Engenharias o trabalho
completo publicado em anais de evento é o que mais se destaca. Nota-se também que,
contrariamente à literatura consultada, as Ciências Humanas, nesta Universidade, divulgam o
conhecimento preferencialmente através das apresentações em congressos e periódicos e
menos em livros, conforme esclarece Orozco (1998, p. 32) e tantos outros. É de se perguntar,
por outro lado, se o livro do século XXI já não se constitui em uma variação do periódico
científico, ou dos anais de evento? Tanto mais que uma considerável quantidade de livros
acadêmicos estão se apresentando na forma de coletâneas.
Assim, a colaboração científica ocorre em todas as áreas do conhecimento onde
cada qual tem especificidades quanto ao padrão de publicação, abrangência e formas de
interação. O processo de comunicação dos resultados também obedece às leis que a
bibliografia indica quanto ao reconhecimento.

6 CONCLUSÕES

Por tudo o que já foi dito amparado na literatura e constatado através dos dados,
pode-se dizer que, assim como o homem enquanto ser social vai ao encontro do outro para
trocar experiências, interagir e crescer buscando ampliar suas bases de conhecimento, na
ciência ocorre processo idêntico. A comunicação é a essência da ciência. Justamente por se
constatar tal necessidade é que os pesquisadores precursores socializam os resultados de suas
pesquisas desde o século XVII, há muito tempo. Inegável foi, e continua sendo, a contribuição
da cienciometria, que sob a luz de técnicas bibliométricas, conforme Velho (2001), foi
responsável por parte considerável do que se sabe atualmente sobre colaboração científica.
Neste contexto, acompanhando o processo de evolução da humanidade, a ciência também
cresceu exponencialmente.
As áreas do conhecimento apresentam particularidades inquestionáveis e aceitas
universalmente. O desenvolvimento de pesquisas em áreas distintas também requer habilidade
e estrutura diferenciadas que podem ser percebidas nas dinâmicas utilizadas para divulgar
resultados. Neste sentido, encontra-se o conceito de paradigma apresentado por Kuhn (1975)
onde os pesquisadores, conforme a área partilham de modelos alcançando maior ou menor
consenso.
As diferenças das formas de trabalho nas áreas do conhecimento estão ligadas ao
tipo de pesquisa (teórica ou experimental) realizadas. Nas Exatas, chamadas também de
Ciências Duras, há maior consenso entre os pesquisadores; a divisão do trabalho é favorecida
pelo alto grau de técnicas utilizadas nas pesquisas experimentais em laboratórios que
requerem atividades coletivas. Enquanto isso, nas Ciências Sociais, a pesquisa teórica exige
trabalho intelectual desenvolvido de forma individual, porém as pesquisas de campo abrem
espaços interdisciplinares estimulando a colaboração.
Assiste-se também aos incentivos vindos de meios externos à comunidade
científica, como as agências financiadoras e as políticas adotadas para o financiamento das
pesquisas promovendo a pesquisa colaborativa nas Ciências Humanas, e que acabam
estimulando a produção de publicações em outras modalidades que não sejam a autoria
individual. Com o crescente aumento interdisciplinar entre as áreas do conhecimento e a
tendência assinalada em estudos anteriores, como por exemplo os de Celis (2002) e Orozco
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(1998) sobre o aumento da colaboração na ciência, provavelmente ainda que lentamente,
todas as áreas caminharão para a colaboração de forma mais acentuada.
Nas afirmações de Lyotard (1973) o que se apresenta é a quebra dos grandes
relatos na pós-modernidade, ou ainda, o saber descontínuo no dizer de Mostafa (1996). À
medida que se recortam os objetos de pesquisa na ciência, ocorre então, a possibilidade de
ligar diferentes pólos e analisar o ponto que teorias e práticas convergem ou divergem. Muitos
trabalhos são desenvolvidos entre o pesquisador líder e seus orientandos, sejam eles
graduandos ou pós-graduandos e acabam por produzir publicações em autoria dupla, tripla, ou
múltipla, de acordo com o número de envolvidos, configurando-se na colaboração que resulta
na autoria. A colaboração se manifesta em todos os segmentos da comunidade científica.
É inegável a dupla função da produção do conhecimento. Os resultados devem
necessariamente ser relevantes e significativos tanto para quem produz quanto para quem
recebe. Cada área do conhecimento conta com especificidades na estrutura social que a
diferencia das demais. São as conhecidas vantagens e desvantagens enfatizadas por Haan,
Leeuw e Remery (1994). Independente do modo formal ou informal, com abrangência
nacional ou internacional o trabalho em grupo produz resultados colaborativos gerando
artigos em co-autoria e comunicação entre os pares. O trabalho colaborativo também se
reflete na publicação conjunta, mas não é o único indicador das contribuições ocorridas
durante o desenvolvimento de uma pesquisa.
Diante do atual contexto pertinente às análises dos dados, foi possível observar
algumas características do Professor Pesquisador líder de grupo, possibilitando enriquecer a
reflexão sobre sua identidade. Em termos gerais foi possível constatar:



A maioria dos pesquisadores líderes de grupo 70,1% é Doutor;
A titulação de Doutor é recente; ou seja, 46,3% são titulados entre um e


três anos;
Em praticamente todas as áreas há Iniciação Científica em andamento,


sendo a área das Exatas a mais representativa, com 42,1% do total;
Grosso modo, o número de graduandos envolvidos nos Projetos representa
aproximadamente dois acadêmicos em cada Projeto. As áreas com maior
participação de graduandos são as Exatas, Humanas e Agrárias, com
44,8%, 21,8% e 9,2% respectivamente;
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As publicações mais representativas são as aqui consideradas nacionais, já
que seu montante atinge aproximadamente o dobro das publicações
completas em periódicos internacionais. Porém, as Ciências da Saúde
destacam-se nas publicações internacionais apresentando 52,1% do total
das publicações internacionais;


O total dos artigos completos nacionais publicados em periódicos
referentes à segunda consulta (1ª semana de novembro/2003) representa
aproximadamente um terço dos artigos completos nacionais publicados no
período de cinco anos (1998 – 2002) compreendidos na primeira consulta;


O número de publicações dos pesquisadores, líderes de grupo, com maior
ocorrência, está entre uma e três, tanto no período de (1998 – 2002),
correspondente à primeira análise, quanto na segunda consulta realizada na
primeira semana de novembro 2003;


Quanto ao uso do livro como canal de divulgação tem-se que a publicação
de capítulos de livros é a mais utilizada. As áreas com maior destaque são
as Ciências Exatas e da Terra, Sociais Aplicadas e Humanas;


Na autoria, a publicação de artigo completo nacional em periódico é mais
representativa, na modalidade individual; já na segunda análise existe
equilíbrio entre as publicações individuais e em duplas;


A publicação de artigo completo internacional em periódicos quanto à
autoria é mais representativa na modalidade múltipla na área da Saúde;


O canal de divulgação mais utilizado concentra-se nos trabalhos resumidos
publicados em anais de eventos que, conforme a literatura, são canais
informais.

No anexo 822 consta o número de autores e produções bibliográficas em nível
nacional, segundo seus tipos no período (1998 – 2001). Alguns dos resultados podem ser
observados e são compatíveis com os aqui apresentados. Por exemplo: os capítulos de livros
são preferidos aos livros. Os trabalhos completos e resumidos publicados em eventos também
registram maior ocorrência. Os artigos completos publicados em periódicos nacionais, ainda
que com pouco destaque, superam os internacionais. A participação dos estudantes na autoria
22

Dados coletados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – Diretório dos
Grupos de Pesquisa, Censo 2002.
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também registra aumentos significativos. O aumento da participação dos estudantes em
atividades de pesquisa traz implicitamente o apoio fornecido às mesmas pelo governo e
agências financiadoras, conforme pode ser observado nos anexos 1 e 3
Quando observadas as maiores ocorrências dos itens considerados quanto as oito
grandes áreas do conhecimento pode-se ter as características das áreas individualmente,
conforme consta no anexo 9, de acordo com o item observado versus maior ocorrência em
números absolutos incluindo as oito áreas de conhecimento do CNPq. É necessário ponderar
que as áreas que contam com menor número de grupos de pesquisa não aparecem como
representativas quanto aos itens analisados. Não significa, porém, em hipótese alguma que
não desenvolvam atividades de pesquisa em conjunto com estudantes e pesquisadores. As
áreas do conhecimento apresentam diferenças em várias dimensões que envolvem ensino e
pesquisa. Neste trabalho foram contempladas tais diferenças através de vários autores. Velho
(1997 s/p.) esclarece que:
[...] existem evidências empíricas produzidas em vários países de que o
nível de co-autoria de artigos nas Ciências Humanas e Sociais é muito baixo
quanto comparado às outras áreas do conhecimento. Porque o produto final
nas humanidades e nas ciências sociais freqüentemente tem um caráter
ensaístico e individual, pode ser difícil concordar não apenas no conteúdo,
mas também no estilo.

As diferenças inerentes às áreas também se fazem presentes no pesquisador que
opta por diferentes canais para divulgar suas pesquisas. É o caso das Ciências Humanas que,
conforme o anexo 9, aparece com maior ocorrência na publicação de artigos em periódicos
nacionais com autoria dupla. Tal fato é diverso do constatado e cristalizado na literatura por
vários autores. Neste caso especificamente, a autoria das Ciências Humanas ainda é nacional,
porém não mais de autoria individual. Os dados coletados evidenciam que está nascendo um
novo padrão de autoria nas Ciências Humanas. As publicações são em duplas, triplas e
envolvem pesquisadores de áreas multidisciplinares e estudantes de graduação e pósgraduação. A co-autoria resultante da colaboração envolve pesquisadores e estudantes em
todas as áreas do conhecimento. Isso evidencia que o Professor Pesquisador transita nas
diversas áreas do conhecimento.
Note-se também que o canal de divulgação mais utilizado, quando comparados,
livros, artigos e trabalhos, novamente nas Ciências Humanas, no caso específico desta
pesquisa não é o livro, e sim os trabalhos completos publicados em anais de eventos, seguidos
pelos artigos completos publicados em Periódicos. O terceiro canal é representado pelos
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trabalhos resumidos publicados em anais de eventos; o capítulo de livro, de acordo, com a
tabela 15, assume a quarta posição.
Neste estudo especificamente, os dados revelam que a área das Ciências Humanas
apresenta mudanças significativas quanto a autoria e formas de divulgação do conhecimento.
Há um movimento implícito que perpassa por todas as áreas do conhecimento e pauta-se em
novas formas de efetivar a colaboração utilizando-se das facilidades proporcionadas pelo
desenvolvimento tecnológico.
Na literatura consultada, a área das Humanas normalmente se manifesta com
padrões de autoria individual e preferência pela publicação de livros. Os dados até aqui
exaustivamente comentados permitem observar que o perfil do Professor Pesquisador,
principalmente nas Humanas, acompanha a tendência mundial de aumento da colaboração no
processo de construção e divulgação do conhecimento implícito no fazer ciência.
Atualmente a pesquisa manifesta-se em várias frentes unindo-se às atividades de
ensino em conjunto às disciplinas ministradas pelo Professor Pesquisador líder de grupo. É
através da pesquisa que surgem as oportunidades para aprofundar conhecimentos específicos
e planejar estratégias que auxiliem na resolução de pontos particulares revelados durante a
trajetória. Por outro lado, a divulgação dos resultados por parte dos autores à comunidade
científica traz a oportunidade de diálogo com os pares.
O autor exerce papel importante, pois através dele, empresta-se confiabilidade,
distinção e permanência ao discurso mesmo na forma impressa. Na pós-modernidade o
conceito de autoria está mudando. Tais mudanças podem ser observadas através das redes
textuais eletrônicas onde a leitura e o conhecimento não mais ocorrem de modo linear. Na
literatura científica ocorre o mesmo processo, até mesmo porque a função primeira da ciência
é a divulgação do conhecimento. Nesta linha de pensamento Foucault (199-, p. 70) situa
exatamente este processo quando escreve:
Olhando para as modificações históricas ocorridas, não parece indispensável,
longe disso, que a função autor permaneça constante na sua forma, na sua
complexidade e mesmo na sua existência. Podemos imaginar uma cultura em
que os discursos circulassem e fossem recebidos sem que a função autor
jamais aparecesse.

Os discursos de autoria repartem-se, portanto, entre vários olhares: o olhar
especializado dos analistas da cultura como por exemplo Foucault (199-) e Coelho (1995); o
olhar empírico-analítico dos teóricos internacionais que fazem política científica, por
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exemplo, os trabalhos de Price (1963), Meadows (1999) e no caso brasileiro, os trabalhos de
Velho (1997) sobre o fenômeno da comunicação científica. Considere-se também o olhar
especializado dos bibliotecários com dezenas de estudos empíricos versando sobre autoria.
Esse amplo e multifacetado olhar sobre o autor já nos dá uma idéia da complexidade disso
que chamamos “autor” e da dificuldade que é interpretar todos esses olhares.
O olhar mais fulminante em relação ao autor parte do autor da tese da morte do
autor: Michel Foucault. Enunciada há mais de quarenta anos numa conferência em 1959, onde
Foucault apresenta o texto “O que é um autor” para fazer-lhe a genealogia, conclui que o
nome de autor funciona de muitas maneiras ao longo da história, e por isso melhor seria
falarmos em uma função-autor ao invés de autor já que em cada cultura o autor cumpre uma
determinada função.
Para Foucault (199-) a função-autor dispensada nos discursos científicos
permanece, contudo, nos discursos literários. Para textos literários, o “anonimato literário não
nos é suportável” e até hoje a função-autor desempenha nas obras literárias um papel
preponderante. (Idem, p. 49-50). Já para os textos científicos a função-autor se matiza em
várias especifidades: na matemática o nome de autor dá nome a teoremas e demonstrações
enquanto que na medicina ou biologia o nome de autor indica fiabilidade em relação às
técnicas e aos objetos de experimentação utilizados num dado momento e num determinado
laboratório.
Assim, durante a trajetória construída no desenvolvimento da pesquisa, ora
apresentada, foi possível sim, entre outras coisas traçar em linhas gerais, a identidade do
Professor Pesquisador na Universidade em questão. Não se pretendeu em hipótese alguma
finalizar a discussão; o intuito foi o de apenas desvelar quão rico e profícuo é o tema para
novas pesquisas que contemplem e aprofundem algumas pistas aqui deixadas, tecendo outras
análises que, certamente, contribuirão para o progresso das pesquisas na área. Afinal,
conforme Calvino (1997) “quem é cada um de nós senão uma combinatória de experiências,
de informações, de leituras, de imaginações?”
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Anexo 1

Despesas da União em Ciência e Tecnologia, 2000
Grupos de Programas

Total
Formação de Recursos Humanos
Pesquisa Social *
Tecnologia Industrial
Programas Militares e de grande porte
Tecnologias da Informação
Recursos Naturais e Meio Ambiente
Saúde
Pesquisa Básica
Pesquisa Agropecuária
Outros
* Inclui 455 milhões de reais para o Censo Demográfico do ano 2000.
Fonte: elaborado a partir de dados do Ministério do Planejamento.
Despesas por programa, exercício de 2000.

R$ 2.804.665.950
908.137.248
523.400.341
414.524.627
328.363.482
211.918.013
114.887.727
112.213.691
106.664.990
55.285.104
29.270.727
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Anexo 2

Valor dos auxílios para pesquisa em 1999, agrupados por grandes áreas

Engenharias
Ciências da Saúde
Exatas
Agropecuária
Biológicas
Meio ambiente
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Sociais Básicas
Humanidades
Total
Fonte: agrupados a partir de dados do CNPq.

Real
12.011.585,60
9.855.063,60
8.142.545,50
7.635.108,10
5.337.644,60
3.740.736,70
3.573.147,00
2.638.427,10
2.041.381,90
54.975.640,10

%
21,85
17,93
14,81
13,89
9,71
6,80
6,50
4,80
3,71
100
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Anexo 4
Subáreas pertencentes a cada grande área do conhecimento – CNPq
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Anexo 5

Estrutura Geral
Currículo Lattes - CNPq
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Anexo 6

Tela Inicial de Registro dos Artigos Publicados em Periódicos
Currículo Lattes - CNPq
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Anexo 7

Tela Inicial de Registro dos Trabalhos Publicados em Anais de Evento
Currículo Lattes - CNPq

108

108

!
%

u
nt
rs q

Anexo 8

p

nm o
h

l
k

ij
h
fg

Brasil: Número de autores e produção bibliográfica segundo seus tipos, 1998-2001
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Publicação de artigo completo nacional - autoria individual (1998/2002)

Livro organizado (1998/2002)

Capítulo de livro publicado (1998/2002)

Livro publicado (1998/2002)

Artigos completos publicados em periódicos internacionais (1998/2002)

Artigos completos publicados em periódicos nacionais (1998/2002)

Líderes no intervalo de um a três artigos publicados (2ª consulta - nov/2003)

Líderes no intervalo de um a três artigos publicados (1998/2002)

Grupos com maior número de Graduandos envolvidos

Grupos com maior número de Estudantes envolvidos

Grupos com maior número de Pesquisadores envolvidos

Graduandos envolvidos em Projetos

Projetos Desenvolvidos

Iniciação Científica em andamaneto

Iniciação Científica concluída

Titulação de Doutor entre um e três anos

Doutores

Grupos de Pesquisa

Item observado com maior ocorrência em números
absolutos

Ciências Exatas
e da Terra

x

x
x

x
x
x
x
x

Ciências
Humanas

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

Ciências Sociais
Aplicadas

Ciências
Biológicas

Ciências
Agrárias

Grande Área
Ciências da Saúde

x

Engenharias

Item observado versus maior ocorrência em números absolutos, incluindo as oito áreas de conhecimento do CNPq
- período: 1998 - 2003

Anexo 9

Lingüística, Letras
e Artes
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Total de trabalhos resumidos publicados em Anais de Eventos (1998/2002)

Total de trabalhos completos publicados em Anais de Eventos (1998/2002)

Total de artigos resumidos publicados em periódicos (1998/2002)

Total de artigos completos publicados em periódicos (1998/2002)

Publicação de artigo completo internacional - autoria múltipla (1998/2002)

Publicação de artigo completo internacional - autoria tripla (1998/2002)

Publicação de artigo completo internacional - autoria dupla (1998/2002)

Publicação de artigo completo internacional - autoria individual (1998/2002)

Relação entre as disciplinas ministradas na graduação e atividades de pesquisa

Publicações em co-autoria envolvendo Pesquisadores e Estudantes (1998/2003)

Publicação de artigo completo nacional - autoria múltipla (2ª consulta - nov/2003)

Publicação de artigo completo nacional - autoria tripla (2ª consulta - nov/2003)

Publicação de artigo completo nacional - autoria dupla (2ª consulta - nov/2003)

Publicação de artigo completo nacional - autoria individual (2ª consulta - nov/2003)

Publicação de artigo completo nacional - autoria múltipla (1998/2002)

Publicação de artigo completo nacional - autoria tripla (1998/2002)

x
x

x

x
x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

x

x
x

x
x
x
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