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Resumo:  A  análise  da  produção  científica  abordada  conforme  diferentes 

características  e  contornos possibilita  a  geração de indicadores  que auxiliam na 

promoção, no fomento e no desenvolvimento do setor de C,T & I  do País.  Este 

trabalho  analisa,  no  período  de  1999  a  2003,  a  comunicação  científica  dos 

pesquisadores brasileiros da área de genética, através da identificação dos títulos de 

periódicos utilizados na publicação e citação de artigos e o nível de classificação e 

âmbito  de circulação QUALIS desses veículos.  Os dados da produção científica 

foram levantados no Currículo Lattes e a qualificação QUALIS verificada na lista da 

área de Ciências Biológicas I relativa aos dados de 2002.  A partir dos resultados 

obtidos pode-se admitir que os pesquisadores brasileiros da área estudada mantém 

ainda  os  padrões  tradicionais  de  publicação  e  citação,  que  apontam  o  uso 

predominante  de  artigos  de  periódicos  e  que  um número  reduzido  de  títulos  é 

responsável por grande parte de trabalhos publicados e citados, preferindo-se o uso 

de revistas estrangeiras, principalmente aquelas publicadas em inglês. A maioria dos 

títulos de periódicos estrangeiros, citantes e citados, possui classificação QUALIS A 

Internacional e os títulos nacionais concentram-se nas categorias B Nacional e C 

Nacional.
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INTRODUÇÃO

A comunicação científica torna-se um objeto de estudo, de forma mais 

intensa e sistemática, a partir da 2ª Guerra Mundial, em decorrência do aumento 

significante do volume da literatura produzida. Ao longo do século XX, diferentes 

estudos sobre o sistema de comunicação da ciência foram realizados, podendo-se 

classificá-los em dois grandes grupos: (a) os que buscam elucidar aspectos gerais 

sobre  a  natureza,  os  processos  e  a  estrutura  do  sistema,  avaliando  como  os 

cientistas, em qualquer área do conhecimento, usam e disseminam a informação 

através  de  canais  formais  e  informais,  inclusive  o  crescimento  da  informação 

científica,  as  relações  entre  áreas  e  disciplinas,  as  necessidades  e  os  usos  da 

informação e as distinções entre os veículos formais e informais de comunicação; e 

(b)  os  que  examinam  aspectos  mais  específicos,  para  identificar  problemas 

particulares  em áreas determinadas.  Estes  últimos estipulam objetivos  e  adotam 

métodos diferenciados, sendo desenvolvidos por pesquisadores de áreas distintas, 

tais  como  cientistas  e  tecnólogos,  administradores  de  ciência,  especialistas  em 

informação,  bibliotecários e pesquisadores da sociologia e da história  da ciência 

(Meadows, 1992).

“Estudos  de  comunicação  científica  naturalmente  se  estendem  até  a 
informação  científica  e  tecnológica,  ou  vice-versa,  por  uma  razão 
principal: a informação científica e tecnológica é parte fundamental da 
infra-estrutura  de  C&T.  Portanto,  abordar  a  comunicação  científica 
significa  não  somente  enfocar  padrões  de  comunicação  entre  pares, 
mas também englobar tanto a informação à qual recorrem para as suas 
pesquisas  quanto  aquela  que  produzem e  transmitem  por  diferentes 
canais  de  comunicação  e  tipos  de  documentos.  Comunicação  e 
informação  científicas  estão,  ainda,  estreitamente  relacionadas  às 
políticas de C&T.” (Pinheiro, 2003).

Nesse contexto,  a  análise  da  produção  científica  de  uma comunidade 

reflete a atividade científica desse grupo e, por conseguinte, os indicadores gerados 

a  partir  dos  resultados  obtidos,  auxilia  na  promoção,  no  fomento  e  no 

desenvolvimento do setor (da C,T&I) no País, em diferentes diretrizes e enfoques.

Partindo-se dessa premissa este trabalho analisa a produção científica 

dos pesquisadores  brasileiros  da  área  de  genética,  no  período  de  1999  a  2003,  através  da 

identificação dos títulos de periódicos utilizados na publicação e citação de artigos e o  nível de 

classificação  e  âmbito  de  circulação  QUALIS  (Sistema  de  Classificação  de 

Periódicos,  Anais  e  Revistas)ii desses  veículos.  As  informações  da  produção 
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científica foram levantadas no Currículo Lattes (CV Lattes) de cada pesquisador e a 

qualificação QUALIS verificada na lista da área de Ciências Biológicas I relativa aos 

dados de 2002iii, na qual a genética se insere.

Inicialmente,  realizou-se  um levantamento  no  Diretório  dos  Grupos  de 

Pesquisa  do  CNPq,  de  forma  a  identificar  os  grupos  e  de  pesquisa  e  os 

pesquisadores  da  área  da  genética  que  estudavam  o  genoma;  a seguir  foram 

identificados os líderes de cada grupo e, através do  link  para o Currículo Lattes, 

coletados os títulos de periódicos que haviam sido utilizados por este grupo para a 

publicação  de  seus  trabalhos  no  período  determinado, a  partir  do  item  “Artigos 

completos publicados em periódicos”. Em seqüência, foram coletadas as referências 

citadas  pelos  líderes  nos  artigos  listados  nos  periódicos  nacionaisiv.  Após  a 

elaboração  das  listas  de  periódicos  citantes  e  citados,  nacionais  e  estrangeiros, 

procedeu-se a identificação da classificação e âmbito de circulação QUALIS desses 

títulos.

O CV-Lattes é o componente da Plataforma Lattes desenvolvido para o 

CNPq e utilizado por MCT, FINEP, CAPES/MEC e demais atores institucionais e 

comunidade científica brasileira como sistema de informação curricular. No CNPq, 

suas informações são aplicadas: “na avaliação da competência de candidatos à obtenção de bolsas e 

auxílios; na seleção de consultores, de membros de comitês e de grupos assessores; no subsídio à avaliação da 

pesquisa e da pós-graduação brasileiras”.

O  QUALIS  é  o  resultado  do  processo  de  classificação  dos  veículos 

utilizados  pelos  programas  de  pós-graduação  para  a  divulgação  da  produção 

intelectual de seus docentes e discentes e foi concebido pela CAPES para atender a 

necessidades  específicas  do  sistema  de  avaliação  e  baseia-se  nas  informações 

fornecidas pelos programas através do Coleta CAPES. Os dados estão disponíveis 

na Internet1 para a maioria das áreas e podem ser consultados por título, por área de 

avaliação e por ISSN do periódico. O site disponibiliza ainda uma lista completa em 

excel para download, os critérios de classificação do QUALIS por área e os e-mails 

dos representantes das áreas de avaliação.

O  objetivo  inicial  do  QUALIS  limitava-se  à  classificação  dos  veículos 

citados pelos programas de pós-graduação no sistema anual de coleta de dados 

utilizado  pela  CAPES.  No  entanto,  em  decorrência  de  sua  divulgação  ou  da 

interpretação  dada  ao  instrumento  por  algumas  áreas,  o  QUALIS  foi 

1 http://qualis.capes.gov.br/
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progressivamente incorporando duas outras finalidades:

– estimular a publicação em veículos enquadrados nas categorias mais 

valorizadas do QUALIS da área a que se vincula o programa;

– indicar os veículos de maior relevância para a área, mesmo que não 

tenham sido ainda citados no sistema de coleta da CAPES, cumprindo, assim, a 

função de incentivar o uso de outros veículos valorizados pela comissão de área.

Dessa forma, um número cada vez maior de áreas passou a incluir em 

suas respectivas listas QUALIS, além dos veículos que haviam sido citados pelos 

programas,  outros  títulos,  julgados  importantes  como  opção  de  divulgação  da 

produção intelectual. A base QUALIS apresenta como principais características: (a) 

atende  a  objetivos  específicos  e  exclusivos  do  processo  de  avaliação  da  pós-

graduação promovido pela CAPES; (b) é elaborado por comissões de consultores 

coordenadas pelos respectivos representantes da área, respeitadas as diretrizes e 

as orientações gerais estabelecidas pelo Conselho Técnico e Científico da CAPES; 

(c)  reflete  os  critérios  de  cada área de avaliação ou,  quando possível,  de cada 

grande área; há, portanto, um QUALIS para cada área ou grande área; (d) constitui-

se em classificação temporária, passível de ser atualizada ou revista.

As categorias de classificação estabelecidas pelo sistema QUALIS são de 

dois tipos: as que indicam a qualidade do veículo – alta (A), média (B), baixa (C); e 

as que indicam o âmbito de circulação do veículo – internacional (1), nacional (2), 

local (3). A associação entre esses dois critérios permite a classificação da produção 

dos programas em nove classes regulares:  circulação internacional  de alta  (A1), 

média (A2) ou baixa (A3) qualidade; circulação nacional de alta (B1), média (B2) ou 

baixa  (B3)  qualidade;  circulação  local  de  alta  (C1),  média  (C2)  ou  baixa  (C3) 

qualidade.  A  essas  categorias  são  acrescidas  outras  três,  destinadas  à 

caracterização de veículos citados e não classificados. A distribuição dos veículos 

entre  essas  doze  classes  permite  estabelecer  o  conjunto  de  indicadores  e 

parâmetros que tem servido às avaliações realizadas pela CAPES.

É tarefa de cada área classificar os veículos citados pelos programas de 

pós-graduação. Assim, fica a seu critério decidir sobre a categoria dos veículos. Há 

áreas  que  classificam apenas  periódicos  e  há  outras  que,  além dos  periódicos, 

classificam  ainda  veículos  como  anais,  jornais  e  revistas.  Através  dos  critérios 

elaborados  pela  comissão  específica,  o  QUALIS  de  uma  área  ou  grande  área 
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expressa,  portanto,  a  relevância  potencial  de  cada  veículo  para  a  evolução  do 

conhecimento  naquela  área.  Um  mesmo  veículo  pode  receber  classificações 

distintas,  conforme  sejam os  padrões  adotados  pelas  diversas  áreas  e  grandes 

áreas do conhecimento.

RESULTADOS

O  resultado  do  levantamento  no  Diretório  identificou  36  grupos  de 

pesquisa  da  área  da  genética  que  trabalhavam  com  genoma,  distribuídos  nas 

diferentes  regiões  geográficas  e  inseridos  em  diversas  instituições  de  ensino  e 

pesquisa. Esses grupos eram constituídos por 226 pesquisadores e representados 

por 55 líderes. O total de artigos referenciados pelos líderes no CV-Lattes totalizou 

612 referênciasv, publicadas em 260 títulos de periódicos, sendo 54 (21%) nacionais 

e 206 (79%) estrangeiros. Em virtude da especialização dos pesquisadores e da 

diversidade de estudos em genoma, constatou-se a presença de títulos de diferentes 

áreas, especializados e multidisciplinares impressos e/ou eletrônicos.

A distribuição do número de títulos de periódicos estrangeiros e 

nacionais utilizados pelos pesquisadores na publicação de seus trabalhos 

de acordo com o nível de classificação e âmbito de circulação QUALIS da 

área de ciências biológicas I relativa aos dados de 2002 está disposta nas 

Tabelas 1 e 2.

Verifica-se que mais da metade dos títulos estrangeiros possui 

classificação  A  Internacional  o  que  demonstra  que  os  pesquisadores 

utilizam-se  de  publicações  de  qualidade  e  com  índice  de  impacto 

significativovi.  Do  total  de  títulos  36  (17%)  não  se  encontram 

contemplados na lista de periódicos QUALIS da área, mas podem aparecer 

em listas de outras áreas. Um mesmo periódico, ao ser classificado em 

duas  ou  mais  áreas  distintas,  pode  receber  diferentes  avaliações, 

expressando o valor atribuído, em cada área, ao que o veículo publica de 

sua produção e a relevância da revista para a área.

Tabela 1 - Distribuição do número de títulos de periódicos estrangeiros citantes, de acordo 
com o nível de classificação e âmbito de circulação QUALIS, Ciências Biológicas I, 2002

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E
ÂMBITO DE CIRCULAÇÃO QUALIS

N° DE TÍTULOS 
ESTRANGEIROS

A INTERNACIONAL 141
B INTERNACIONAL 11
C INTERNACIONAL 14
C NACIONAL 1
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SEM CLASSIFICAÇÃO INTERNACIONAL 2
SEM CLASSIFICAÇÃO SEM CIRCULAÇÃO 1
TÍTULOS NÃO INCLUÍDOS 36
TOTAL 59

Fonte: Qualis, Ciências Biológicas I, 2002

Tabela 2 - Distribuição do número de títulos de periódicos nacionais citantes, de acordo com 
o nível de classificação e âmbito de circulação QUALIS, Ciências Biológicas I, 2002

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E
ÂMBITO DE CIRCULAÇÃO QUALIS

N° DE TÍTULOS

NACI

ONAIS
A INTERNACIONAL 6
A NACIONAL 4
B INTERNACIONAL 1
B NACIONAL 15
C INTERNACIONAL 1
C NACIONAL 17
TÍTULOS NÃO INCLUÍDOS 10
TOTAL 59

Fonte: Qualis, Ciências Biológicas I, 2002

Dos  seis  títulos  estrangeiros  que  apresentam  as  três  maiores 

indicações de uso na publicação de trabalhos dos pesquisadores, quatro 

possuem  classificação  A  Internacional  (American  Journal  of  Human 

Genetics,  Fungal  Genetics  and  Biology, Nature e Proceedings  of  the 

National Academy of Sciences of the United States of America) de acordo 

com os critérios QUALIS da área.  A revista  Protein and Peptide Letters 

recebeu classificação B Internacional e a  Drosophila Information Service 

classificação C Internacional.

Em  relação  aos  títulos  nacionais,  verifica-se  que  a  maioria 

concentra-se nas categorias B Nacional e C Nacional. Apenas quatro títulos 

nacionais, cerca de 7%, enquadram-se na categoria A Nacional (Bragantia, 

Iheringia.  Série  Zoologia,  Anais  da  Academia  Brasileira  de  Ciências  e 

Pesquisa Agropecuária Brasileira).

Os quatro títulos nacionais mais utilizados pelos pesquisadores 

na  publicação de  seus  trabalham  - Genetics  and  Molecular  Biology, 

Brazilian Journal of Medical and Biological Research,  Brazilian Journal of 

Microbiology e  Biotecnologia Ciência & Desenvolvimento - apresentam a 

seguinte  classificação  QUALIS:  os  três  primeiros  classificação  A 

Internacional e o último título classificação C Nacional.

Em  relação  à  classificação  QUALIS  das  revistas  publicadas 
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exclusivamente em meio eletrônico as duas revistas nacionais -  Genetics 

and Molecular Research e Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal - 

receberam  classificação  B  Nacional  e  C  Nacional  respectivamente.  A 

revista  estrangeira  publicada  exclusivamente  em  formato  eletrônico  - 

Electronic  Journal  of  Biotechnology –  recebeu  a  classificação  C 

Internacional.

As citações de artigos de periódicos totalizou 2865 itens, sendo 

2367 (83%) citaçõesvii a artigos de periódicos, distribuídas em 594 títulos, 

sendo 531 (89%) estrangeiros e 63 (11%) nacionais. As demais 498 (17%) 

citações relacionavam –se a outros tipos de publicação.

A distribuição do número de títulos de periódicos estrangeiros e 

nacionais  citados  pelos  pesquisadores,  de  acordo  com  o  nível  de 

classificação e âmbito de circulação QUALIS da área de Ciências Biológicas 

I relativa aos dados de 2002 está disposta nas Tabelas 3 e 4.

Observa-se que a maioria dos títulos estrangeiros citados possui 

classificação  A  Internacional  no  QUALIS,  o  que  demonstra  que  os 

pesquisadores utilizam publicações que obedecem padrões de qualidade e 

com índice de impacto relevante para a área.

Os três  títulos  estrangeiros  mais  citados  -  Proceedings  of  the 

National Academy of Sciences of the United States of America, Genetics e 

Theoretical and Applied Genetic – estão nessa categoria.  Os 256 títulos 

estrangeiros que receberam apenas uma citação estão distribuídos nas 

categorias A I (91 títulos), B I (11 títulos), C I (7 títulos), Sem Classificação 

Internacional (2 títulos), Sem Classificação/Sem Circulação (1 título) e não 

incluídos (144 títulos).  Das citações eletrônicas,  o  Journal of Heredity é 

classificado como A internacional e o Electronic Journal of Biotechnology C 

Internacional.

Tabela 3 - Distribuição do número de títulos de periódicos estrangeiros citados, de acordo 
com o nível de classificação e âmbito de circulação QUALIS, Ciências Biológicas I, 2002

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
ÂMBITO DE CIRCULAÇÃO QUALIS

N° DE TÍTULOS ESTRANGEIROS

A INTERNACIONAL 245
B INTERNACIONAL 20
C INTERNACIONAL 8

SEM CLASSIICAÇÃO INTERNCAIONAL 2
SEM CLASSIFICAÇÃO / SEM 2
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CIRCULAÇÃO
NÃO INCLUÍDOS 236

TOTAL 59
Fonte: Qualis Ciências Biológicas I, 2002

Tabela 4 - Distribuição do número de títulos de periódicos nacionais citados, de acordo com 
o nível de classificação e âmbito de circulação QUALIS, Ciências Biológicas I, 2002

NÍVEL DE CLASSIFICAÇÃO E 
ÂMBITO DE CIRCULAÇÃO QUALIS

N° DE TÍTULOS NACIONAIS

A INTERNACIONAL 8
B NACIONAL 6

B INTERNCAIONAL 1
B NACIONAL 16
C NACIONAL 15

SEM CLASSIFICAÇÃO / SEM 
CIRCULAÇÃO

1

NÃO INCLUÍDOS 12
TOTAL 59

Fonte: Qualis Ciências Biológicas I, 2002

A  maioria  dos  títulos  nacionais  mais  citados  enquadra-se  na 

categoria B Nacional e C Nacional que concentram 52% dos títulos. Uma 

parcela significativa dos títulos (20%) não foi incluída na relação de títulos 

da QUALIS, área Ciências Biológicas I. De acordo com os critérios QUALIS.

As  revistas  mais  citadas  Genetics  and  Molecular  Biology,  Brazilian 

Journal of Medical and Biological Research  e Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

estão classificadas como A Internacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos pode-se admitir que os pesquisadores brasileiros da 

área estudada mantém ainda os padrões tradicionais de publicação e citação,  que 

apontam o uso predominante de artigos de periódicos, seguidos de citações a outros 

tipos de documentos, e que um número reduzido de títulos é responsável por grande 

parte de trabalhos publicados e citados, preferindo-se o uso de revistas estrangeiras, 

principalmente aquelas publicadas em inglês.  A maioria dos títulos de periódicos 

estrangeiros, citantes e citados, possui classificação QUALIS A Internacional, o que 

demonstra  que  os  pesquisadores  se  utilizam  de  publicações  que 

apresentam índice de impacto relevante para a área, e os títulos nacionais 

concentram-se nas categorias B Nacional e C Nacional, representando, por um lado, 

o perfil das publicações científicas brasileiras.
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iNOTAS

 Texto elaborado a partir de uma das seções da tese de doutorado defendida pela primeira autora em 2005 
(Cf. OLIVEIRA, Eloísa da Conceição Príncipe de.  Grau de adesão à comunicação científica de base 
eletrônica: estudo de caso na área da genética. Rio de Janeiro: UFRJ/ECO – MCT/IBICT, 2005. 223f. Tese 
(Doutorado em Ciência da Informação).
ii classifica os veículos de divulgação da produção intelectual dos pesquisadores que atuam em programas 

de pós-graduação stricto sensu e é utilizada pela CAPES na fundamentação de seu processo de avaliação. A 

base foi implantada em 1998 e desde então vem sendo utilizada pela agência para compor indicadores da 

produtividade acadêmica.

iii Resultado QUALIS disponível e acessível na Internet na época do levantamento.

iv A opção de verificar as citações mencionadas apenas em artigos publicados por títulos nacionais deveu-

se,  basicamente,  à  inviabilidade  prática  de  obter  acesso  ao  texto  completo  dos  artigos  publicados  em 

periódicos estrangeiros.

v 473 (77%) referências em títulos estrangeiros e 139 (23%) em títulos nacionais.

vi O índice de impacto é o indicador mais utilizado pela área de Ciências Biológicas I para a classificação 

das publicações periódicas.

vii 2 189 (92%) foram publicadas em periódicos estrangeiros e 178 (8%) em periódicos nacionais.
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