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CONSENSO E AUTORIA MÚLTIPLA
NO INTERIOR DA COMUNIDADE CIENTíFICA

EM MEDICINA TROPICAL, NO BRASIL 1

CLAUDIO OMAR IAHNKE NUNES·

RESUMO
A investigação da ocorrência de autoria múltipla

entre pesquisadores que apresentaram trabalhos nos
congressos da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical,
entre 1967 e 1989, visou desenvolver uma metodologia
apropriada à identificação de comunidades científicas
contemporâneas, com base nos pressupostos teóricos
elaborados por THOMAS S. KUHN, especialmente no que se
refere ao conceito de consenso entre os cientistas. Uma
análise de 5101 comunicações nos congressos foi realizada
mediante cortes sucessivos no material coletado, identificando-
se, dentre o universo de 6882 autores, dois grupos, definidos
respectivamente como de baixa produtividade (menos de 10
trabalhos publicados no período) e como prolíficos (mais de 10
trabalhos publicados no período). O conceito de convergência
entre os autores e entre os grupos constituiu o eixo
fundamental para a análise, tomando-se sua ocorrência como
evidência empírica de que a autoria múltipla, ao se acentuar no
decorrer do período considerado, materializou-se a base
comunitária indispensável à formação do consenso, tal como
proposto por THOMAS S. KUHN.

1 - INTRODUÇÃO

Este trabalho é o resultado de um levantamento da produção
intelectual dos autores que apresentam trabalhos nos congressos da
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Os dados referem-se a 5101
trabalhos apresentados em 19 congressos, realizados entre 1967 e 1989.
Esses dados foram considerados como muito significativos, prestando-se
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como subsídio a um estudo sobre a constituição e consolidação de
comunidades científicas, segundo o referencial teórico elaborado por KUHN
exposto mais adiante. '

Inserido nesse referencial, definiu-se como objetivo a elaboração
de uma metodologia apropriada à identificação e ao estudo da estrutura
comunitária da atividade Científica, com base na produção intelectual e tendo
a autoria como foco privilegiado para a análise dos processos de
convergência e de consenso sobre os quais se assentam os compromissos
assumidos pelos praticantes da atividade científica.

O estudo do comportamento da produção intelectual pode oferecer
uma contribuição importante para a compreensão do fenômeno científico.
Estudos dessa natureza, tradicionalmente, voltam-se para publicações
especializadas, principalmente índices de citações e periódicos de resumos.
Tais estudos alcançaram um grau sofisticado de elaboração teórico-
metodológica, constituindo um campo de estudos próprio ou disciplina, a
Bibliometria. As investigações realizadas nessa área, comumente, buscam
aferir a produtividade de determinados campos do conhecimento ou então
conhecer tendências temáticas. Os resultados que se têm alcançado têm
servido como contribuições importantes para o planejamento e a definição
de políticas de ciência e tecnologia, bem como para a administração das
universidades e das instituições científicas. Também têm servido de suporte
a estudiosos de outros campos interessados no fenômeno científico, como a
Filosofia, a História, a Sociologia e a Administração da Ciência. Contudo, tais
estudos pouco avançaram para além da análise estatística do material
levantado, no que, reconheça-se, alcançaram um elevado nível de
elaboração, traduzido na formulação de diversas leis e princípios gerais, a
exemplo do que fizeram BRADFORD (24:186-94) e LOTKA (24:182-5), entre
outros. A principal dificuldade sentida pelo autor da presente pesquisa é que
os estudos anteriores carecem de um amarramento a um 'referencial teórico
mais abrangente, que procure explicar o fenômeno científico como um todo,
no interior do qual esses estudos adquiririam um sentido mais preciso,
consistente e conseqüente.

A elaboração de um histórico do desenvolvimento científico, na
área de medicina tropical, no Brasil, não faz parte dos propósitos deste
trabalho. Para aprofundar o estudo dessa questão é possível recorrer-se a
vários autores, dos quais destaca-se Simon SCHWARTZMAN, por abordar
especificamente a questão das comunidades científicas, em duas de suas
obras, principalmente, a saber: Formação da Comunidade Científica no
Brasil e Ciência, Universidade e Ideologia. Ressalte-se que a abordagem
que esse autor imprime às suas investigações privilegia as condições
externas que influenciaram a formação das diversas comunidades científicas
no Brasil. Esse não é o enfoque básico que orientou o presente estudo.
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A exemplo do que sugere SOLLA PRICE (27:63-4), para explicar
a formação da comunidade de físicos no Japão, entre o século passado e
o início do presente, parece que no Brasil, na área de saúde pública,
aconteceu um fenômeno semelhante - ainda que meio século mais tarde.
A primeira geração de pesquisadores aglutinou-se em torno dos institutos
organizados no Rio de Janeiro e em São Paulo, secundados num segundo
momento pelas duas universidades, nesses mesmos estados. Essa
primeira geração de pesquisadores, muitos dos quais formados na
Europa, menos numerosa e mais coesa, impôs suas idéias e determinou
as diretrizes que orientaram a ação do Estado, naquele momento histórico,
bem como delimitou os parâmetros para a prática da pesquisa na área de
saúde pública. A segunda geração, por certo mais numerosa, já formada
em grande número no país, executou como que um movimento de
diáspora, em que sobressaem a dispersão e a divergência, talvez
explicáveis pela sua disseminação pelo vasto território nacional, pela
inexistência de entidades científicas que articulassem suas atividades de
pesquisa, pela multiplicação das escolas de medicina, pela estruturação
de serviços estaduais e municipais de saúde e pela multiplicação dos
hospitais. Nesse cenário de contrastes, a partir da década de cinqüenta,
as novas gerações de pesquisadores, recém-chegadas à universidade e
às instituições de pesquisa, passaram a atuar no sentido de resgatar as
melhores tradições da pesquisa em saúde pública no Brasil. É nesse
ambiente que, em 1962, na cidade de Ribeirão Preto, em São Paulo, foi
criada a Sociedade Brasileira de Medicina Tropical.

Segundo KUHN (21:39), campos como a medicina, a tecnologia e
o direito têm sua razão de ser numa necessidade social exterior. Essa
proposição fica bem evidenciada pelo exposto até aqui, no que diz respeito à
medicina tropical. Ainda é preciso acrescentar que essa afirmação não
contradiz o fato de que o padrão observado na área da medicina tropical é
muito similar ao que se observa nas demais ciências", se privilegiada a
estrutura comunitária como foco de observação, o que é admitido
expressamente por KUHN: U( ... ) Um paradigma governa, em primeiro lugar,
não um objeto de estudo, mas um grupo de praticantes da ciência" (21: 224).

Não é outra a constatação que se faz no âmbito da medicina
tropical, no Brasil: fundação de uma sociedade científica, criação de uma
revista especializada e reivindicação de um lugar privileqiado nos currículos
de estudo. Os dois primeiros itens são auto-evidentes. Quanto ao terceiro

2 o aspecto distintivo mais importante destacado por KUHN é o da insulação das
comunidades científlças maduras em relação ao contexto social e histórico, contrariamente ao
que ocorre com a Medicina, por exemplo. Mas essa restrição é feita especificamente para
discutir a questão da escolha de um' problema, não implicando necessariamente limitações
quanto à estrutura comunitária mesma e sua constituição (KUHN, 21 :206).
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item, a análise do discurso de alguns dos sujeitos intervenientes no
processo de constituição da comunidade científica em medicina tropical, no
Brasil, indica que sua manifestação é recorrente:

Os especialistas em Doenças Infecciosas e Parasitárias ou
infectologistas devem cada vez mais unir suas ações para que
a especialidade ocupe o espaço que merece na estrutura das
Universidades (Departamento de Doenças Infecciosas e
Parasitárias) (. ..). (28: n. p.) .

Creio ainda que a realização do referido conclave em Campinas
tem o intuito de prestigiar a Disciplina de Doenças
Transmissíveis, da Faculdade de Ciências Médicas da
Universidade Estadual de Campinas. Tal setor, modesto e de
discreto porte, é no entanto um exemplo da conveniência da
instalação de outros congêneres, nas escolas médicas do país
(. . .). (20: n. p.)

O sistema de pós-graduação será, a partir da década de setenta, a
matriz formadora do maior contingente de pesquisadores que irão constituir
a comunidade científica na área de medicina tropical no país. O escrutínio
do grau de convergência alcançado ao longo desse processo indicará até
que ponto se conseguiu superar o cenário anterior de divergências.

KUHN (21 :220 e ss.) afirma que é tarefa prioritária e intransferível
dos membros de uma comunidade científica providenciar o treinamento e a
capacitação dos novos pesquisadores, convertendo-os assim ao paradigma
vigente. Essa tarefa terá que ser desempenhada não apenas ao nível da
educação formal, senão que também ao nível da prática subseqüente,
quando o novato é posto a exercer suas primeiras atividades profissionais,
geralmente junto a um líder de pesquisas. Esse duplo movimento
convergente assegura que o novo praticante não desperdiçará energias na
investigação de problemas considerados irrelevantes ou ilegítimos, mas que
assumirá um profundo compromisso em favor de um modo particular de ver
o mundo e de, n'êle, praticar a ciência.

É esse o cenário, em traços gerais, em que emerge a medicina
tropical no Brasil. Tomado como um processo social e observado desde a
perspectiva da estrutura comunitária da atividade científica, segundo
concepção de KUHN, o que se passa pode ser mais bem explicitado se
identificados os integrantes dessa comunidade, que se assume
historicamente constituída, de acordo com os conceitos e pressupostos
teóricos que serão discutidos na seção seguinte. Os congressos realizados
pela entidade, ininterruptamente (embora não tenham sido publicados ou
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não se tenha localizado anais de seis congressos), entre 1965 e 1989,
constituem um espaço privilegiado para observar-se esse processo, a partir
do seu interior, isto é, das interações e amarramentos em que se costuram
concretamente os compromissos entre os praticantes da ciência,

2 - REVISÃO DA LITERATURA

A investigação do fenômeno científico tem despertado o interesse
de estudiosos de áreas tão diferentes como a Filosofia, a História, a
Sociologia, a Economia, a Administração, a Psicologia e a Biblioteconomia,
entre outras. Das investigações realizadas por esses estudiosos, resultou a
constituição de disciplinas específicas, como a Filosofia da Ciência, a
História da Ciência e a Sociologia da Ciência. Por essa razão, pode-se
afirmar que o estudo da Ciência, mais que qualquer outro, é marcadamente
interdisciplinar. O interesse da Biblioteconomia pelo estudo do fenômeno
científico incorpora de certa maneira esse enfoque interdisciplinar, que é
uma característica marcante da própria Biblioteconomia. A isso se acresce o
fato de que o conhecimento produzido pela ciência cristaliza-se como
informação, a qual é o objeto por excelência da Biblioteconomia. Por isso, é
de se esperar que, ao se dedicar ao estudo do fenômeno científico, os
pesquisadores da área de Biblioteconomia privilegiassem _ a inter-
disciplinaridade como perspectiva de análise. Neste estudo, esse fato fica
evidente, já que se precisou recorrer a referenciais teóricos de outras áreas,
os quais balizam a definição do objeto do estudo, a formulação dos objetivos
e o desenho do método a ser utilizado na pesquisa' realizada. Esses
referenciais são articulados com o conhecimento disponível na própria
Biblioteconomia, constituindo o suporte teórico-metodológico que orientou
todas as etapas do trabalho, da coleta de dados à discussão dos resultados.

Para a elaboração desse referencial, neste estudo, entendeu-se
necessário recorrer a uma teoria do desenvolvimento da ciência, que
focalizasse o papel exercido pelas comunidades científicas. A literatura, nessa
área, registra várias correntes de pensamento, que poderíamos classificar em
dois grandes grupos. No primeiro, em que desponta Robert K. MERTON
(21: 154-64), a explicação para o progresso científico é basicamente oferecida
pelas condições externas à ciência. Os estudos de MERTON destacam a
comunidade científica enquanto grupo social que possui uma forte identidade
ideológica comum, podendo atingir níveis extremos de exclusivismo, mas que
é fortemente condicionada por fatores externos.

No Brasil. os estudos de Simon SCHWARTZMAN (24, 25 e 26)
sobre a constituição da comunidade científica nacional inserem-se nessa
mesma linha de investigação. O seu principal trabalho nessa área, A
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Formação da Comunidade Científica no Brasil, analisa o processo de
constituição de nossas comunidades científicas nas áreas da saúde e das
ciências denominadas naturais e exatas, sob uma perspectiva que privilegia
os fatores sócio-econômicos e político-institucionais.

Como já foi frisado na Introdução deste trabalho, o enfoque básico
que orientou a análise e discussão dos resultados não se assenta na
abordagem externalista. Isso não significa desconhecer a importância dos
fatores externos, mas apenas que se fez a opção por uma outra abordagem,
em função de que a questão da autoria múltipla, que é o objeto da
investigação, pode ser considerada como interna ao processo de
constituição e consolidação das comunidades científicas.

Antes de iniciar a discussão dessa segunda abordagem,é preciso
registrar que não foram encontrados estudos anteriores, sobre o tema da
autoria múltipla, como fator constitutivo das comunidades científicas, na
revisão da literatura, tanto brasileira quanto internacional.

Há uma segunda corrente de pensamento, em que assumem
expressão os estudos de Alexandre KOYRÉ (21:10 e ss.). Essa corrente
dirige seu foco de interesse para as condições internas à própria ciência. É
nessa corrente que se foram buscar os fundamentos básicos que servirão
para balizar o presente estudo. Mais precisamente, em T.S. KUHN, físico
norte-americano, que se dedica ao estudo da História da Ciência.

KUHN elaborou uma teoria que pretende explicar o
desenvolvimento da ciência, tendo como eixo a estrutura essencial do
contínuo avanço do pensamento científico. Essa teoria foi divulgada em sua
obra, publicada em 1962, denominada A Estrutura das Revoluções
Científicas. Antes dessa publicação, e também posteriormente, esse autor
divulgou outros textos relativos à mesma teoria, ampliando-a ou discutindo
aspectos controversos apontados pela crítica. O fundamental, para o que
interessa neste estudo, encontra-se na sua obra básica. Os demais textos
serão utilizados apenas subsidiariamente.

Buscando responder às críticas feitas à sua obra, KUHN publicou
um posfácio à edição em Inglês de A Estrutura das Revoluções Cientfficas,
em 1969 - traduzido e incluído na segunda edição brasileira - em que tentou
esclarecer diversos aspectos apontados, tanto pelos que criticam quanto
pelos que concordam com suas idéias. Para efeitos deste trabalho, o texto
citado é particularmente importante por recolocar a questão da estrutura
comunitária da ciência - agora de forma mais clara e objetiva. Textualmente,
KUHN afirma que

(. . .) Se este livro estivesse sendo reescrito, iniciaria com uma
discussão da estrutura comunitária da ciência, um tópico que
recentemente se tornou um assunto importante para pesquisa
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sociológica e que os historiadores da ciência também estão
começando a levar a sério. Os resultados preliminares, muitos
dos quais ainda não publicados, sugerem que as técnicas
empíricas exigidas para a exploração desse tópico não sêo
comuns, mas certamente serão desenvolvidas (21 :220).

Entre os estudos já realizados, KUHN refere-se às redes de
citações e aos colégios invisíveis. Particularmente, quanto às redes
explicitadas pelas citações, KUHN talvez não considerasse algumas
dificuldades que estas apresentam, tais como a autocitação, a citação por
deferência a vínculos extracientíficos, a citação como argumento de
autoridade, entre outras. Quanto aos estudos sobre os colégios invisíveis,
implicam o acesso a material documental majoritariamente disponível em
arquivos privados - pelo menos no que respeita à ciência contemporânea. O
estudo da atividade científica contemporânea, sob a perspectiva das
comunidades, é uma tarefa em aberto, mas que pode ser .realizada (21 :222)
- e que certamente o será, desde que atendida a exigência de
desenvolvimento de metodologias apropriadas.

Um caminho para a consecução dessa tarefa parece ser o da
exploração do conceito de consenso, elaborado por KUHN (22:275-91,
principalmente). De posse desse conceito, torna-se possível uma
abordagem do problema da identificação de comunidades científicas
contemporâneas, tendo como base o material empírico mais fartamente
disponível: a produção intelectual dos membros dessas comunidades. É o
que se está fazendo neste estudo. Por isso, o conceito de consenso assume
importância central, exigindo uma discussão mais minuciosa do seu alcance
e implicações no todo maior da teoria kuhniana - e em face dos objetivos
propostos por este estudo.

KUHN, ao lançar mão do conceito de consenso, com o objetivo de
construir sua teoria para o desenvolvimento da ciência, reelaborou-o,
acrescentando-lhe alguns elementos constitutivos importantes. O primeiro
desses elementos é a idéia implícita de um desacordo anterior. Esse
elemento é' importante porque, para KUHN, a rigor, esse estado de
desacordo anterior significa inclusive a inexistência da própria formação
social - a comunidade de pesquisadores, no caso. Assim, a obtenção do
consenso é, ela mesma, elemento constitutivo da própria comunidade. Não
se pode falar em comunidade científica antes de o consenso se produzir. É
possível visualizar-se, contudo, no período imediatamente anterior à sua
constituição, um movimento nítido de convergência. Esse outro elemento
constitutivo do consenso, o movimento de convergência, será explorado
mais adiante, na discussão dos resultados deste estudo.
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Uma vez alcançado o consenso, materializa-se a comunidade
científica, partilhando os seus membros de um mesmo paradigma para Com
o qual assumem compromissos ao nível da prática profissional a que estão
devotados. Há aí um outro elemento constitutivo do conceito de consenso
tal como empregado por KUHN: o seu caráter obrigatório. O consens~
reproduz-se, entre outras formas, através da educação, pelas normas
institucionais e pela natureza do trabalho de pesquisa, desenvolvendo nos
candidatos à carreira científica "predisposições mentais" (22:280), que
orientam os primeiros passos do jovem pesquisador, o qual, à medida que
assume os compromissos que governam a prática da ciência na sua área,
passa a ser reconhecido como membro da comunidade.

Na sua obra, KUHN analisa o desenvolvimento científico como
uma sucessão de períodos ligados à tradição (ciência normal) e pontuados
por rupturas revolucionárias não-acumulativas. A ciência normal é definida
por KUHN como aquela em que seus praticantes exercem a pesquisa
firmemente comprometidos a um paradigma. É, portanto, uma ciência que já
atingiu um grau elevado de maturidade, que se traduz num conjunto de
teorias, fatos e métodos consistentemente articulados, de modo a
proporcionar ao cientista a segurança necessária ao exercício de suas
atividades profissionais. Essas atividades, durante os períodos de vigência
da ciência normal, abrangem basicamente três classes de problemas:
determinação do fato significativo, harmonização dos fatos com a teoria e
articulação da teoria.

Do exposto, pode-se depreender a importância do papel da
comunidade científica para a compreensão da teoria kuhniana. O conceito
de comunidade científica proposto por KUHN articula-se com base nos
seguintes elementos constitutivos:

- a comunidade é formada pelos praticantes de uma dada
especialidade científica madura (ciência normal);
- os praticantes dessa especialidade têm em comum a mesma
educação formal e iniciação profissional, processo esse
realizado numa extensão tal que não encontra paralelo em
outras disciplinas;
- os membros da comunidade absorvem a mesma literatura
técnica, da qual extraem muitas das mesmas lições.

Utilizando esse conceito de comunidade, o estudioso do fenômeno
científico pode, segundo KUHN, identificar os praticantes de uma
determinada especialidade, com o objetivo de se escrutinar o seu
comportamento. Dessa investigação pode resultar a constatação de que
essa dada disciplina dispõe de um paradigma, encontra-se numa fase pré-
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paradigmática OU O paradigma dominante encontra-se em crise, em face de
anomalias não resolvidas por ele. Esse conceito de comunidade é
importante para o que se pretende realizar neste estudo.

Exemplificando como se deveria proceder para a identificação da
comunidade de bacteriófagos, KUHN sugere que:

(. . .) deveríamos valer-nos da assistênciá a conferências
especiais, da distribuição de esboços de manuscritos e de
provas para a publicação e sobretudo das redes formais e
informais de comunicação, inclusive daquelas descobertas na
correspondência dos cientistas e nas ligações entre citações
(21 :221-3).

Esse é o ponto crucial do pensamento de KUHN para a
perspectiva em que se insere este estudo, se for considerado que a
comunicação semiformal em que se enquadram os trabalhos apresentados
em reuniões científicas e divulgados através de anais constitui um dos
principais tipos de comunicação científica, tendo em vista justamente suas
características ao mesmo tempo formais e informais. Com base num estudo
como o presente, que abranja um período significativo de tempo e um
universo representativo de pesquisadores, reunindo dados sobre autoria e
vínculo institucional, pode-se esperar que seja possível visualizar aspectos
importantes do processo de formação e consolidação de uma determinada
comunidade científica. Entre esses aspectos, privilegiar-se-á no presente
trabalho a noção de consenso, tal como concebida por KUHN e discutida no
início desta seção, como condicionante necessária do tipo de progresso
alcançado pelas ciências. Textualmente, ele afirma que

O consenso não é um pré-requisito para. uma espécie de
progresso nas ciências naturais, tal como não é também para o
progresso nas ciências sociais ou nas artes. Contudo, é um
pré-requisito para a espécie de progresso a que agora, em
geral, nos referimos quando distinguimos as ciências naturais
das artes e da maior parte das ciências sociais. (22:282)

Essa concordância é alcançada num determinado momento
histórico, como resultado dos processos sociais internos à comunidade
científica em consideração, significando mais do que um acordo racional, ao
implicar, além do compartilhamento de idéias, uma espécie de compromisso
que obriga os inteqrantes dessa comunidade para com essas mesmas
idéias. Esse processo tem evidências materiais, possíveis de serem
desveladas. Uma dessas evidências é o movimento de convergência que
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conduz à formação e ao reconhecimento do novo pesquisador. Assumindo,
se que esse movimento ocorre, será possível escrutiná-Io mediante a
observação das interações entre os sujeitos intervenientes nesse
movimento, mais especificamente no tocante à autoria do trabalho
intelectual.

3 - MATERIAIS E MÉTODOS

Os dados foram coletados nos anais dos congressos da SBMT
realizados entre 1965 e 1989. No levantamento feito, não foram localizados
os anais dos congressos de números 1, 2, 4, 7, 11 e 18, pelo que os dados a
eles relativos não integram a pesquisa. Como já foi salientado na Introdução,
esse fato foi avaliado como não-prejudicial aos objetivos propostos,
considerando-se que os dados relativos aos demais dezenove congressos,
coletados em sua totalidade, asseguram uma cobertura de mais de 80% da
produção intelectual apresentada nesses eventos pelo universo dos autores,
no período coberto pelo estudo. Ademais, os dados ausentes encontram-se
relativamente distribuídos pela série, de modo a não introduzir distorções
significativas. A não-localização dos anais deveu-se ao fato de que estes
não foram publicados pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical", nos
congressos referidos.

Os anais dos congressos são basicamente constituídos pelos
resumos dos trabalhos apresentados pelos autores. Além desse material,
incluem ainda textos como apresentações, palestras de autoridades,
conferências de cientistas eminentes convidados, atas de debates e mesas-
redondas, entre outros. Apenas os resumos é que foram objeto de
levantamento com o fim de constituir o banco de dados. Os demais textos
foram aproveitados para a contextualização da pesquisa, servindo como
material documental subsidiário, na medida em que expressam, enquanto
discurso, o pensamento de pesquisadores, tomados como sujeitos do
processo de constituição/consolidação da comunidade científica na área de
medicina tropical no Brasil.

O conjunto dos dados tipificados como fundamentais para este
estudo é formado por aqueles relativos à autoria e às instituições a que se
vinculam os autores. O escrutínio desses dados, mediantesucessivos cortes
e cruzamentos, é que permitiu o desvelamento dos processos interativos,
entre autores, entre instituições e entre autores e instituições, os quais
expressam o movimento convergente, no bojo do qual amarram-se OS

3 Depoimento verbal prestado ao autor deste trabalho, em 07.11.1990, pelo
Dr.Naftale Katz.
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compromissos constitutivos do consenso que evidencia o amadurecimento
da comunidade de pesquisadores em medicina tropical, no Brasil,
permitindo, ainda, enquanto recurso metodológico, a identificação dessa
mesma comunidade.

Para realizar a análise dos dados, os autores foram agrupados em
duas categorias: a dos autores prolíficos, assim considerados aqueles
autores que apresentam dez ou mais trabalhos durante o período
considerado, e a dos autores de baixa produtividade, que não alcançaram
esse desempenho. Posteriormente, os dois grupos foram analisados sob os
aspectos de vínculo institucional, financiamento de seus projetos de
pesquisa e, principalmente, autoria coletiva.

A metodologia descrita nesta seção foi desenvolvida visando o
escrutínio do processo de constituição e consolidação da comunidade de
pesquisadores em medicina tropical no Brasil. Nas seções subseqüentes,
esse processo será analisado e discutido, com base nos resultados obtidos
pela pesquisa realizada.

4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os dados coletados referem-se a 5101 trabalhos apresentados em
dezenove congressos, realizados entre 1967 e 1989. A tabela 1 apresenta os
dados que estão mais diretamente relacionados aos objetivos deste estudo.

TABELA 1 - Distribuição dos trabalhos por autores, instituições e agências, no periodo - 3° ao
25° congresso

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE MÉDIA

AUTORES 21203 4,16

INSTITUiÇÕES 6009 1,18

AG~NCIAS 1180 0,23

Nota: Número de trabalhos ( para obtenção das médias) = 5101 trabalhos.
Fonte: Dados coletados pelo autor.

O número médio de autores por trabalho, da ordem de 4,16
autores/trabalho, é uma primeira evidência objetiva da maturidade alcançada
pelos pesquisadores da área de medicina tropical, no Brasil. Isso,
assumindo-se que a maturidade esteja associada ao incremento do trabalho
de pesquisa em equipe, como foi demonstrado por SOLLA PRICE (27:30).
Evidentemente, esse fato está associado à institucionalização da atividade
científica, a qual se acentuou no Brasil justamente durante o período coberto
por este estudo - e à conseqüente escalada dos seus custos. A atividade
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científica contemporânea não é mais uma atividade tal como a exercida
pelos pioneiros da ciência, que era marcadamente individual. Por
conseqüência, mais do que qualquer outra forma de conhecimento, o
conhecimento científico hoje é o resultado de um complexo processo social.
Essa característica de criação coletiva fica bem mais evidenciada ao
comparar-se a média dos autores por trabalhos verificada no terceiro
congresso, que foi de 2,58 autores/trabalho, com a média do último
congresso, que foi de 5,11 autores/trabalho. É inequívoco que ocorreu um
forte movimento de .agregação e convergência entre os pesquisadores
nessa área, ao longo do período considerado, em conformidade com o
observado no estudo de outras áreas de atividades científicas, neste século,
como se verifica na figura 1.
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FIGURA 1 - Incidência de autores múltiplos em função da data
Nota: dados extraídos do Chemical Abstracts, 1910-1960, são aqui apresentados, mostrando
as percentagens de artigos de um úníco autor, dois, três e quatro ou mais autores. É evidente
que houve uma aceleração contínua a partir do começo do século (28:26).

Já a figura 2 possibilita a visualização gráfica desse mesmo
fenômeno, com base nos dados levantados nesta pesquisa. Durante o
período de 25 anos, a participação dos trabalhos com quatro ou mais
autores praticamente dobrou, enquanto a participação dos trabalhos com um
autor diminuiu aproximadamente quatro vezes. Assim, mesmo ressaltando-
se que as séries que serviram de base à elaboração dessas duas análises
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são diferentes em vanos aspectos (campo temático, época, intervalo de
tempo), sobressai o fato de que, do ponto de vista do comportamento da
au-toria, ambas têm em comum o acentuado aumento da autoria múltipla.
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Fonte: Dado, coletado, pelo Autor. Congressos

FIGURA 2 - Incidência de autores múltiplos em função do congresso - 3° ao 25° congresso

Ainda com relação à tabela 1, para reforçar a interpretação
elaborada no parágrafo anterior, deve-se acrescentar que no terceiro
congresso a média de instituições por trabalho foi de 0,36 instituições/
trabalho, enquanto no último congresso foi de 1,48 instituições/trabalho.
Considerando que o sistema de pós-graduação foi implantado e consolidado
a partir dos anos sessenta e setenta, respectivamente, e que, também
nessa época, foram criados vários programas e planos institucionais de
fomento à atividade científica, era de se esperar que o vínculo institucional
dos autores fosse se tornando mais sólido e fosse sendo referido com maior
freqüência, à medida que os congressos se sucedi'am. Essa última
afirmação é feita no sentido de registrar a noção de que, em qualquer
tempo, os autores sempre mantiveram vínculos institucionais. O que se está
querendo dizer é que esses eram vínculos de natureza diferente daqueles
que se quer discutir aqui - e que são evidenciados pelos dados da pesquisa.
Ou seja, supõe-se que o avanço da institucionalização provoque uma
variação nos créditos da produção intelectual, à medida que se consolida a
prática científica' contemporânea, reconhecendo os pesquisadores uma
maior participação às instituições, aqui entendidas no seu sentido amplo.
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Segundo SOLLA PRICE,

(...) Tornou-se comum organizar pesquisas, especialmente as
que utilizam grande aparelhagem, que envolvem um grande
número de pesquisadores, incluindo alguns líderes em várias
especialidades e um grande número de pesquisadores mais
jovens. Atualmente, costuma-se publicar com o nome do grupo.
Como um editor da "Ptiysicet Review Letters" melancolicamente
observou em recente ocasião: "os físicos participantes não são
mencionados, nem sequer num rodapé (27:55).

Neste estudo, não se chegou a constatar casos-limite como esse,
mas seguramente modificou-se também na área de medicina tropical, no
Brasil, o padrão da pesquisa científica, o qual hoje é caracteristicamente
coletivo. Infelizmente, nos congressos de números 5, 8 e 9, os dados
relativos às instituições foram omitidos dos anais, o que introduziu uma
pequena distorção na média obtida, sem prejudicar significativamente,
contudo, a constatação da tendência ao incremento do vínculo institucional,
em correlação com o incremento da autoria coletiva - o coeficiente da
correlação entre essas duas variáveis é 0,583. Essa tendência pode ser
visualizada claramente na figura 3.
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FIGURA 3 - Regressão entre as médias das variáveis vínculo institucional e autoria - 3° ao 25°
congresso
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Há uma evidência semelhante, inclusive com um coeficiente de
correlação mais significativo (de 0,773), como se vê na Fig. 4, entre as
variáveis agências que financiaram os trabalhos e autoria coletiva. Deve-se
ressaltar que essa correlação manifesta-se apesar da tardia
institucionalização do fomento à pesquisa, no Brasil, tanto na área objeto
deste estudo quanto em quaisquer outras. Isso permite especular que, se os
programas de financiamento tivessem sido criados há mais tempo - e se não
sofressem descontinuidade - teriam, por certo, contribuído para uma mais
rápida e consistente institucionalização da pesquisa. Assim, teriam
contribuído para acelerar o processo de consolidação das comunidades
científicas no país.

Média Autores

5
'"

'"
'"

4
'"

'"
'" Dados coletados

'"
3

Iy= 3,51+2,26"'x I
- C1Il'n linear

21 I I r I I I I I I I I I
.000 .050 .100 .150 .200 .250 .300 .350 .400 .450 .500 .550 .600

Fonte: Dados coletados pelo Autor. Média Agências

FIGURA 4 - Regressão entre as médias das variáveis agências e autoria - 3° ao 25° congresso
I

Deve-se fazer uma ressalva no que concerne aos dados relativos
às agências porque, à semelhança do que ocorreu com os dados relativos
às instituições, nos primeiros congressos percebe-se que nem sempre
houve o cuidado dos editores dos anais com a constância do registro da
agência que eventualmente tenha financiado o trabalho. Apesar disso, fica
bem evidente a tendência de crescimento da média obtida, sendo que no
décimo terceiro congresso a média verificada foi de 0,1 agência/trabalho,
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enquanto no último congresso foi de 0,44 agência/trabalho, indicador qUe
representa quase o dobro da média do período todo, que é de 0,23
agência/trabalho (Tab. 1).

O conjunto dessas três médias, cotejadas com o que se verifica
em outras áreas de pesquisa, neste século, é tomado como uma evidência
empírica da ocorrência de um movimento de convergência acentuado no
interior da comunidade de pesquisadores em medicina tropical, no Brasil,
durante o período considerado. Essa evidência foi corroborada pelos
coeficientes de correlação significativos que há entre elas. Assumida essa
primeira conclusão, foi feito um primeiro corte no universo dos autores,
buscando identificar dois grupos bem definidos: dos autores prolíficos e dos
autores de baixa produtividade.

Para fazer-se esse corte, partiu-se da pressuposição de que o
universo de autores tem comportamentos diferenciados e que,
considerando-se o período coberto pelo estudo e o desenvolvimento
pregresso da área, haveria de identificar-se, nesse universo, um grupo
reduzido de autores com comportamento diferenciado dos demais grupos
possíveis de serem identificados nesse mesmo universo.

Segundo SOLLA PRICE, "( ... ) Os autores mais prolíficos
aumentam sua produtividade tornando-se líderes de grupos que podem
produzir mais do que faziam se trabalhassem individualmente" (28:57).

Desconsiderando" as possíveis ilações estatísticas decorrentes
dessa proposição, o que interessa é tirar dela a relação que afirma existir
entre produtividade e o papel que o autor passa a exercer, uma vez
alcançado um certo nível de produção: a liderança na pesquisa. Subjacente
a essa idéia encontra-se a noção do salto qualitativo, da quantidade
transformando-se em qualidade. Quanto à fixação em dez do número de
trabalhos, diz ainda SOLLA PRICE:

Pode-se fixar um limite e dizer que metade do trabalho científico
é feito por aqueles que têm a seu crédito mais de 10
publicações ou que o número de produtores prolíficos parece
eqüivaler à raiz quadrada do número total de autores. A
primeira maneira, a de fixar uma cota de cerca de 10
publicações, é a mais comum, por ser geralmente empregada
pelas autoridades universitárias; a segunda maneira sugere que
o número de pessoas equivale ao quadrado do número dos
bons elementos e parece ser consistente com os fatos já
expostos, de que o número de cientistas dobra a cada dez
anos, mas o número de cientistas notáveis apenas a cada 20
anos (27:30).
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Como é óbvio, os autores que apresentaram trabalhos nos
congressos da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical certamente não o
fizeram apenas nesse espaço, durante o período considerado. Assim, a
citàção de SOLLA PRICE tem o sentido de acentuar o caráter arbitrário do
critério de dez publicações por autor. Escolheu-se esse número como
poderia ter-se escolhido doze oú quinze ou oito. O que interessa é o corte
que se pretende fazer, sem a preocupação com o rigor bibliométrico, com o
fim de verificar se ocorre uma variação no comportamento do grupo de
autores tipificado como prolífico, Para esse fim, o critério adotado parece
satisfatório.

TABELA 2 - Comportamento da autoria - 3° ao 25° congresso

Grupo Número % sI total (1) Trabalhos % sI total (2) Média
PRoLíFICOS 378 5,49 8,685 41,0 22,9
BAIXA PRODUTo 6504 94,91 12,518 59,0 1,9
TOTAL 6882 100,0 21.203 100,0 3,1

1 - N = 6882 autores (número absoluto).
2 - N = 21203, correspondente ao número de vezes que os nomes dos autores apareceram
nos 5101 trabalhos.
Fonte: Dados coletados pelo Autor.

o Trabalhos elaborados pelos autores prolíficos coletivamente, entre si.m Trabalhos elaborados pelos autores de baixa produtividade, isoladamente ou em colabo-
ração, entre si

[IT) Trabalho, elaborados pelos autores prolíficos uoladamente ou em colaboração com au-
teres de baixa produtividade

Fonte: Dados coletados pelo Autor.

FIGURA 5 - Comportamento da autoria. Distribuição dos trabalhos segundo o vínculo entre os
grupos de autores - 3° ao 25° congresso
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A tabela 2 apresenta os resultados obtidos com esse primeiro
corte. indicando que o primeiro grupo é muito pequeno. correspondendo a
aproximadamente 5,49% do universo considerado. Além de altamente
prolífico. sua produção intelectual é marcadamente coletiva. pois que seus
nomes aparecem em 47.6% dos trabalhos (ver Fig. 5). Essa é outra
evidência empírica a corroborar os pressupostos sobre os quais se assenta
este estudo. ou seja. de que os autores prolíficos são responsáveís por
aproximadamente metade do trabalho científico. Esse índice ficou pouco
abaixo desse valor. neste estudo; porém. como fica evidente. pelas
tendências apresentadas ao longo deste trabalho e. mais especificamente.
pelo que se lê na figura 6. proximamente. o grupo dos autores prolíficos
certamente alcançará essa marca. Reforçando essa suposição. é bom ter
presente que o período coberto é de apenas vinte e cinco anos. Esse fato
tem o significado de evidenciar que o padrão de comportamento desse
grupo é bastante similar ao comportamento encontrado por SOLLA PRICE.
quando estudou outras comunidades científicas.
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FIGURA 6 - Evolução da participação dos autores com mais de 10 trabalhos. em relação ao
total da produção intelectual, no período. Ajustamento pela Curva de Gompertz

Por outro lado. o segundo grupo. que abrange 94.91% dos autor:es
(ver Tab. 2). apresenta um comportamento exatamente inverso. contribuindo
com 53.0% dos trabalhos. Além disso. registra-se nesse 'grupo uma média
de apenas 1.89 trabalhos/autor ao longo do período. Associando essas
medidas de tendência. fica fácil perceber-se que esses dois grupos têm
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comportamentos absolutamente distintos em relação à autoria. No primeiro
grupo predomina. necessariamente, o trabalho em equipe. No segundo. dá-
se exatamente o oposto. predominando o trabalho individual.

Antes de avançar a discussão. cabe reafirmar a arbitrariedade do
número de publicações (de 10 trabalhos). usado como critério para fazer-se
esse primeiro corte. Ainda. assim. fica difícil não se admitir que. a partir de
uma certa quantidade de trabalhos publicados por um autor. num dado
período. esse autor como que dá um salto de qualidade. isto é. muda seu
padrão de comportamento. Essa mudança é assumida. para efeitos deste
estudo. como o momento em que esse pesquisador é efetivamente
reconhecido e integrado à comunidade científica da área. o que se traduz na
sua inserção numa intensa rede de interações que os membros dessa
comunidade mantém entre si. como forma de assegurar o consenso
necessário ao exercício de suas atividades profissionais. assentadas em
'profundos compromissos que orientam essas mesmas atividades. Esse
aspecto. tomado como terceira evidência empírica desta pesquisa. será
discutido num próximo artigo.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alcançando o principal objetivo deste trabalho. qual seja. o da
elaboração de uma metodologia apropriada para a identificação da estrutura
comunitária da atividade científica. com base no estudo da autoria múltipla. o
que foi feito nas seções precedentes. resta tecer algumas considerações de
caráter mais teórico. relativas às implicações dos resultados obtidos com a
pesquisa. em face dos pressupostos teóricos que mediatizaram sua análise.

Os padrões de autoria nas ciências e nas artes - ou mesmo nas
ciências sociais - são substancialmente diferentes. Nas primeiras. predomina
o trabalho coletivo. com tendência de intensificação. se tornado o período
contemporâneo (Fig. 3). Nas ciências sociais. a autoria múltipla é menos
acentuada e nas artes quase não se verifica (22:35). Ora. tomando-se o que
ocorria nas ciências até o século XIX. em que eram poucos os paradigmas
dominantes. verifica-se nesse período uma fraca incidência de pesquisas
realizadas coletivamente. Parece inequívoco. assim. que a emergência de
um primeiro paradigma está correlacionada ao incremento da atividade
científica de caráter coletivo. Esses dois fenômenos parece que caminham
juntos. influenciando-se mutuamente. Neste estudo. foi possível evidenciar-
se. com base em material empírico, que há uma correlação significativa
entre autoria múltipla e convergência. As relações que os autores
estabelecem entre si concretizam objetivamente as fronteiras disciplinares.
demarcando os territórios e. ao mesmo tempo. funcionando como um
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sistema de vasos comunicantes - imperceptível, porque informal - no 'lual a
interdisciplinaridade tem o seu espaço privilegiado, constituindo-se num dos
elementos que provocam o desenvolvimento do processo de produção do
saber. Esse processo é marcado por saltos, de tempos em tempos, quando
essa rede de relações sofre uma ruptura, sendo rearranjada, redefinindo-se,
por conseguinte, os compromissos de que era a expressão material.

A idéia de que ocorre, no interior dessas relações, um movimento de
convergência, assenta-se na concepção kuhniana de consenso,
materializando-a. No caso deste estudo, essa materialização foi expressa
através do escrutínio do comportamento dos autores identificados como
constituintes da comunidade de pesquisadores em medicina tropical, no Brasil.

Os conceitos de consenso e de comunidade guardam entre si um
estreito imbricamento semântico, pois que é impossível falar-se em
comunidade sem admitir a exigência prévia de um elevado nível de
interações entre os seus membros, o que implica um movimento de
convergência entre eles, que os leve a concordar tacitamente sobre uma
série de questões. Essas pessoas precisam estabelecer um amplo acordo
sobre como organizar os processos interativos em que estão envolvidas,
obrigatoriamente. Nesse sentido, é possível referir-se a exemplos clássicos
de comunidades: vizinhança, escola, grupo religioso. Esse mesmo tipo de
acordo é exigido no âmbito da ciência, considerando-se que o exercício da
atividade científica contemporânea transferiu-se da esfera do indivíduo para
a esfera da comunidade. Daí a ilação que se faz com a noção de consenso,
que se supôs, neste estudo, possível de ser explorada, privilegiando-se
como foco de análise o comportamento da autoria. A autoria coletiva
compromete muito mais que a citação. Ao citar um outro autor, o
pesquisador tem a obrigação de reproduzir com fidelidade a idéia referida,
porém com isso não está abrindo mão da liberdade de reelaborar, concordar
ou discordar das idéias do autor que é citado. Isso cómumente ocorre,
sendo pouco mais que uma obviedade afirmá-Io. Já a autoria coletiva
compromete mediante a prática da pesquisa - o processo legítimo,
privilegiado, de geração do conhecimento, na área das ciências. Há, nesse
caso, certamente, um outro tipo de compromisso entre os sujeitos - e esse
compromisso resulta muito mais profundo. Nesse sentido, ficou evidenciado
por este estudo um fenômeno interessante, qual seja, o de que os índices de
autoria coletiva são mais acentuados entre os autores a partir de um certo
patamar de produtividade. Por oposição, com base no referencial teórico que
orientou a análise dos resultados alcançados por esta pesquisa, é possível
supor que o índice de autoria coletiva nas ciências sociais seja
substancialmente menor (22:35, 41 e 202). Essa ilação pode ser feita,
assumindo-se que nas ciências sociais os compromissos que orientam a
atividade de investigação são mais elásticos. Assim, a correlação .que se
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procurou de~onst~r neste estudo, elltr-e autoria múltipla e constituiçlo de
uma. comunrdade clentifi~a, não encontraria paralelo nas ciências sociais.
Infehzmente, nã~ h.á na hteratura estudos nessa área que possibilitem uma
comparação obJetiva, ficando essa suposição embasada apenas
observação subjetiva do autor deste trabalho, além do referencial kUhniano~a

Os autores tendem a agregar-se para a realização do
empreendimento cientifico. Nesse movimento, são contingenciados por vários
fatores, que vão muito além das convicções ou afinidades subjetivas. Esse
fenômeno manifesta-se na esfera institucional, já que a atividade científica
contemporãnea não é mais o resultado de uma ação individual, o que implica
que o conhecimento não é apenas produzido, mas que também é apropriado
socialmente. Mais do que qualquer outro, o conhecimento cientifico é o
produto formal de um processo social muito complexo. Inseridos nesse
processo, os autores não são livres para realizá-Io segundo sua objetividade,
senão que são determinados por fatores que condicionam o processo social
como um todo e por fatores internos à própria atividade científica. Nesse
sentido, o conceito de paradigma, proposto por KUHN, parece contribuir para a
compreensão desse fenômeno. Primeiro em nível de graduação, os
estudantes são submetidos às mesmas liçôes e levados a resolver os mesmos
problemas e exercícios, seja em teoria, com lápis e papel, seja no laboratório.
Todos têm acesso à mesma literatura. A seguir, em seus estudos de iniciação
científica, aproximam-se dos mestres qué irão Ihes abrir as portas da pós-
graduação. Esses professores, chamando seus alunos a participar de projetos
inseridos em linhas de pesquisa já consolidadas, oportunizam aos que mais se
destacarem a apresentação de um primeiro trabalho em congresso, logo,
talvez, seguido de um primeiro artigo, o qual carrega, também, a chancela do
mestre sempre presente. Não há propriamente liberdade de pesquisa nesse
processo. Há, isso sim, um grau muito forte de determinação, que somente se
explica pelo fato de que a atividade científica contemporânea é desenvolvida,
como tai. nos estreitos limites da esfera institucional. A pesquisa é muito
dispendiosa; é preciso assegurar que sua realização produza os resuítados
esperados. Os grupos de pesquisadores é que são chamados a decidir sobre
as prioridades de financiamento. Forma-se aí um círculo que, dependendo da
ótica do observador, pode ser qualificado de vicioso ou de virtuoso.

Aquele que afirmar que o círculo é vicioso, por certo o fará com
base no pressuposto de que a liberdade de pesquisa é um princípio que não
pode ser apenas enunciado, mas que precisa ser preservado. Somente o
pesquisador, recolhido aos limites de sua consciência, é que deveria decidir
sobre o que investigar. Há nesse raciocinio pelo menos uma dificuldade: não
é o pesquisador que irá financiar o trabalho. 'Mais do que isso, ele irá realizá-
10 a partir de um dado quadro referencial, o qual não é obra sua, mas
criação do Homem. De outro modo, não poderá empreender qualquer
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projeto - por mais que seja idealista e/ou competente, não terá como
reinventar o mundo sozinho.

Já quem vê no que foi exposto um círculo virtuoso - e nem todas
as circularidades são viciadas, lembra KUHN (22:219) - possivelmente
considere o fato de que o pesquisador não precisa apenas realizar sua
investigação particular, senão que assegurar a permanência da própria
atividade científica, o que implica a reprodução do próprio pesquisador. E
que não há outro meio de fazê-Io senão que na esfera da "práxis". É preciso
concebê-Io em níveis sucessivos de complexidade, os quais são vencidos
pelos candidatos à medida que vão assumindo determinados compromissos,
os quais podem ser expressos de diversas formas. No caso deste estudo,
parece ser possível afirmar que a autoria coletiva é uma dessas formas
através das quais se explicita o compromisso dos praticantes de uma dada
especialidade científica para com o paradigma nela vigente.

Um segundo escrutínio sobre o conteúdo da produção intelectual
objeto deste estudo poderia elucidar a consistência dessa hipótese, a qual
abre a perspectiva de, com base na metodologia proposta, proceder-se à
identificação de comunidades científicas contemporâneas - para o que a
Biblioteconomia pode prestar uma contribuição importante. Dessa forma,
estudos subseqüentes, no âmbito da História, da Sociologia, da Filosofia e
da Administração da Ciência, são uma decorrência lógica, considerando-se
os resultados alcançados neste trabalho. Aponta-se também para a
conveniência de estudos similares em outras áreas do conhecimento para, a
partir da contribuição de pesquisadores da Biblioteconomia e Ciência da
Informação, disciplinas de certo modo "administradoras" do conhecimento,
ampliar a compreensão do modo de produção do saber, notadamente do
saber contemporâneo.
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