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EDITORIAL

É interessante explorar quais são os campos privilegiados 
por nossos investigadores e as mudanças que ocorrem no 
tempo. Entre as diversas maneiras de fazê-lo, a mais obvia 
é realizar estudos bibliométricos das publicações, os que po-
dem ser encontrados. A marcada preponderância das disci-
plinas biomédicas na época quando a investigação científica 
teve seus inicios como disciplina formal na nossa região, no 
meio do século passado, foi dando passo progressivamente 
a outras disciplinas básicas e aplicadas, tais como as ciên-
cias do agro e mais recentemente a agroecologia, a ecologia 
e ciências ambientais, os estudos sócio antropológicos, de 
política científica e a cientometria.

A análise dos conteúdos de uma revista multidisciplinar, 
como Interciência, também serve para ilustrar as tendências 
e as mudanças. O presente número, por exemplo, inclui 
trabalhos que se correspondem com áreas relativamente 
inovadoras, mas de grande presença e crescimento, e que 
também contêm trabalhos em disciplinas que tradicionalmen-
te têm preenchido nossas páginas, como são os estudos de 
tecnologia e conservação de alimentos, ecologia e ambiente, 
agricultura e controle de pragas , manufatura de derivados 
da indústria madeireira, e políticas científicas.

Entre os trabalhos que ref letem a tendência cada vez 
mais marcada para estudos formais de assuntos relaciona-
dos com os serviços sociais encontra-se um que expõe uma 
metodologia para a detecção de fraudes no consumo hídrico, 
um problema de grande destaque e abrangência em nossas 
cidades, que afeta tanto a capacidade de distribuição da 
água para a população como a rentabilidade das empresas 
que a realizam. Trata-se de um problema que se estende 
igualmente a empresas e organismos que se dedicam à dis-
tribuição de outros serviços de similar importância para a 
população, tais como eletricidade, gás e coleta de detritos.

A un âmbito muito distante, mas também de crescente 
interés entre nuestros investigadores, a julgar pelo número 

de manuscritos que nos são submetidos, correspondem 
outros dois trabalhos que se encaixam na área da gerência 
e organização empresarial. Um deles estuda a apreciação 
e receptividade para o intercambio de informação que têm 
lugar nas empresas, suas futuras empregadoras, por parte 
de estudantes universitarios avançados como contribuição 
a  tomada de decisiões por parte da equipe gerencial. O 
outro analisa, em trabalhadores da pequena e mediana 
empresa do Chile e do Peru, a relação existente entre 
os conflitos, tanto de tarefas como de relações, e a per-
cepção que se tem de diferentes modalidades de justiça 
institucional, e como afeta a necessária adequação na 
tomada de decisões a fim de conseguir um melhor manejo 
dos conflitos.

A presença em nossas páginas, em proporções signifi-
cativas, de trabalhos nessas disciplinas reflete uma guinada 
nos interesses dos investigadores da região. Hoje em dia a 
investigação científica, como instrumento para alcançar um 
maior conhecimento do mundo que nos rodeia, uma melhor 
utilização dos recursos disponíveis, e maiores benefícios 
para a humanidade, se enfoca com maior ênfase em direção 
ao homem em seu contexto social urbano.

No entanto, a situação que se aprecia em Interciência 
pode também ser resultante da escassez de meios apro-
priados para a disseminação dos resultados dos estudos 
que em diversas disciplinas se realizam na região. Isto 
por sua vez assinala a necessidade de dispor de revistas 
multidisciplinares de qualidade que, ao publicar em nos-
sos idiomas ao igual que em inglês, ofereçam à comuni-
dade de investigadores a oportunidade de dar a conhecer 
suas descobertas em meios devidamente arbitrados e 
reconhecidos.

Miguel laufer

Diretor

A CIÊNCIA ENTRE NÓS


