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 Esse resumo é fruto das atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2018 (entre 

fevereiro 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). Tem como objetivo apresentar os resultados de pesquisa que teve o 

intuído de identificar a presença do sociólogo Robert Merton em estudos relacionados ao campo 

da Biblioteconomia e Ciência da Informação. 

 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 por Orozco e Chavarro (2010). 

Quanto à metodologia, o estudo se caracteriza como exploratório e tem como base 

metodológica o estudo de citações nos periódicos científicos da área da Ciência da Informação no 

que corresponde aos relatos e escrita do sociólogo Robert Merton. Procurou-se identificar o 

período de publicação dos trabalhos e onde foram publicados, seus autores e  tipo de autoria.  

Os artigos analisados foram reunidos após consulta em duas bases de dados internacionais 

de pesquisa de acesso online: LISA
1
 e LISTA

2
 e duas Bases de dados nacionais também de 

acesso online: BRAPCI
6
 e BENANCIB

7
. Nas bases LISA, LISTA e BENANCIB. 

A pesquisa ocorreu em dois períodos distintos, a parte quantitativa foi levantada em 

dezembro de 2016 e a parte qualitativa que tratava das análises das apropriações das citações foi 

realizada em março de 2018, decorrente de adequações de objetivos no decorrer do estudo. 

Após a leitura de todos os artigos recuperados nas quatro bases de dados utilizadas, foram 

desconsiderados os que não obedeciam aos parâmetros da pesquisa.  Entre eles foram 

desconsiderados os artigos que, apesar de recuperados nas bases, não mencionam o termo 

‘Merton’ no resumo ou os que não disponibilizaram o artigo na integra para leitura e análise.   
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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. 
 

 
REFERÊNCIAS 

 

NUNES, Everardo Duarte. Merton e a sociologia médica. História, Ciências, Saúde – 

Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 14, n. 1, p. 159-172, jan./mar. 2007. 

  

OROZCO, Luis Antonio; CHAVARRO, Diego Andrés. Robert K. Merton (1910-2003): La 

ciencia como institucion. Revista de Estudios Sociales, n. 37, p. 143-162, dez. 2010. 

 

  


