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 Esse resumo é fruto das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2017 (entre 

março a julho) no projeto de pesquisa ‘As apropriações da obra de Robert Merton no campo da 

Ciência da Informação (CI) através de periódico da área’ vinculado ao Grupo de Pesquisa em 

Informação (GPINFO) na linha de pesquisa Organização, Representação e Mediação do 

Conhecimento. Este resumo tem como objetivo apresentar os resultados de pesquisa 

bibliométrica que teve o intuído de identificar a presença do sociólogo Robert Merton em estudos 

relacionados ao campo da Ciência da Informação e Biblioteconomia. 

 Robert King Merton nasceu em 1910 e faleceu em 2003, com 92 anos de idade, é 

considerado internacionalmente como um dos mais importantes sociólogos do século XX 

(NUNES, 2007).  Para muitos estudiosos, Merton é considerado o pai da sociologia da ciência e 

foi o único sociólogo a receber o prêmio exclusivo de ciências naturais e literatura sociológica 

moderna pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos por suas contribuições na área 

abordando a estrutura social da ciência em sua utilidade, desenvolvimento e tecnologia como é 

afirmado no artigo de Orozco e Chavarro (2010). 

Quanto à metodologia, o estudo se caracteriza como exploratório, de natureza bibliométrica, 

apresentando um estudo de citações. Os artigos analisados foram reunidos após consulta nas 

bases de dados: Library and Information Scientific Abstratcts (LISA); Library, Information 

Science (LISTA); Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação da Universidade Federal do Paraná (BRAPCI); e Repositório dos trabalhos e 

palestras dos Encontros Nacionais de Pesquisa em Ciência da Informação (BENANCIB).  

Foram identificados 21 artigos, sendo: 10 na base de dados LISA, sete na LISTA, três na 

BRAPCI e um na BENANCIB. Todas essas atividades de levantamento já haviam sido realizadas 

antes da entrada do bolsista que realizou atividades de finalização e apoio aos outros bolsistas 

envolvidos na pesquisa. 

Os resultados demonstram que existe um interesse em crescimento pela utilização das 

ideias de Merton nas pesquisas no campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação. A 

dispersão nas autorias das produções sugere a ausência de tradição, assim como de linhas de 

pesquisa mais consolidadas envolvendo o pensamento teórico mertoniano, no campo, no país e 

internacionalmente. Por outro lado, a descrição de artigos envolvendo o referencial teórico de 

Merton ilustram a contemporaneidade e as possibilidades quanto à aplicação de seus termos e 

conceitos, notadamente, na análise de temas sociologicamente ligados a Ciência da Informação, 

assim como na incorporação de novos olhares e perspectivas de suas análises. 
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