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Uma referência na ciência
er o trabalho reconhecido
por outros pesquisadores
configura uma espécie de
glória maior para todo cien-
tista. Quanto mais uma pes-

quisa é citada pelos pares científicos,
mais ela adquire relevância e importân-
cia. Estar entre os mais citados mundial-
mente, então, equivale a entrar para
uma espécie de galeria da ciência. Pois
foi exatamente esse o tipo de reconhe-
cimento que o brasileiro Ricardo Tostes
Gazzinelli acabou de receber. Pesquisa-
dor titular do Centro de Pesquisa René
Rachou, unidade da Fiocruz em Minas
Gerais, Gazzinelli foi apontado pelo
website Isiknowledge.com como um dos
cientistas mais citados no mundo na área
de imunologia. Este site é ligado ao
Institute for Scientific Information, impor-
tante e reconhecido indexador de ciência.

A citação é uma medida direta da
influência na literatura de determinada
área, um forte indicador da contribuição
científica de um cientista e um reco-
nhecimento pelos pares. Após levan-
tamento feito nas últimas duas décadas,
Isiknowledge.com registrou os 250 pes-
quisadores mais citados em artigos
científicos. Há quatro brasileiros mencio-
nados, entre eles Gazzinelli.

Para o cientista, um trabalho para ser
muito citado pela comunidade científica
internacional deve ter vários ingredientes,
que incluem qualidade e originalidade.
“Mas talvez o mais importante é que o
artigo seja atual e convergente com os
assuntos de fronteira que estejam sendo
abordados pela comunidade científica
internacional de uma determinada área”,
afirma Gazzinelli. Além disso, ele acha
relevante a abrangência dos artigos. Ou
seja, os que têm implicações em várias
disciplinas, obviamente serão mais citados
por uma grande área do conhecimento.

Foi o que aconteceu com o trabalho
chamado Activation of toll-like receptor-2
by glycosylphosphatidylinositol anchors
from a protozoan parasite, escrito por dez
autores (dentre os quais Gazzinelli) e
referido 162 vezes, taxa considerada alta
(highly cited) pelo Isiknowledge.com. De

acordo com o pesquisador, esse e outros
artigos eram atuais no contexto inter-
nacional e suas publicações aconteceram
“paralelamente à descoberta dos re-
ceptores do tipo toll, que esclareceu e
mudou a nossa visão sobre como a
imunidade inata em infecções com
protozoários funciona”, explica.

Experiência no exterior
foi marcante

Outros trabalhos de Gazzinelli mui-
to citados foram seus estudos realizados
durante o pós-doutorado no exterior.
Neles, o pesquisador abordou temas
relacionados a infecções parasitárias
muito discutidas na época. “Eram ques-
tões básicas sobre o papel de citocinas
e diferenciação de linfócitos Th1 e Th2.
Os modelos experimentais que utilizamos
para abordá-las foram as infecções com
parasitas onde se observa uma pola-
rização das respostas Th1 (protozoários)
e Th2 (helmintos). Portanto, a infecção
com parasitas serviu como modelo para
nortear estudos sobre uma pergunta
bem abrangente em imunologia, que era
o papel fisiológico desses linfócitos em

doenças infecciosas, alergia e doenças
auto-imunes”, diz.

O pesquisador enfatiza sua expe-
riência no exterior como determinante
para a compreensão de temas atuais que
serviriam de combustível para seus escri-
tos. Para ele, seu pós-doutorado permitiu
entender a alguns problemas de fronteira
na área de imunologia, associados a
outra já bem estabelecida no Brasil: a
parasitologia. Desse modo, ele pôde
estabelecer alguns conceitos novos em
imunoparasitologia, que acabaram
tendo aplicação ampla no entendimento
da imunologia básica, assim como no
de doenças infecciosas em geral.

Por fim, para que cientistas brasilei-
ros tenham suas produções citadas mais
recorrentemente, Gazzinelli considera
primordial a evolução nos investi-
mentos financeiros na área científica,
assim como nos programas de fomento
à pesquisa. Além disso, é necessária a
maior participação dos pesquisadores,
sobretudo dos mais jovens, de acordo
com ele, em congressos internacionais.
“São nestes congressos que se estabe-
lecem as colaborações e cooperação
entre grupos científicos, surgem novas
ideais para os trabalhos científicos
futuros, que serão eventualmente
citados pela comunidade internacio-
nal. Além de ter uma atuação pequena
na grande maioria das áreas do conhe-
cimento, o Brasil participa do debate
acadêmico, como um aluno ouvinte
em uma sala de aula, e não como par-
te que influencia o desenvolvimento
da área”, avalia o cientista.

Para ele, mais que uma honra, a clas-
sificação no Isiknowledge.com reflete
avanços na comunidade científica nacio-
nal em vários aspectos. Estes incluem
estabelecimento de massa crítica e infra-
estrutura em várias universidades e cen-
tros de pesquisas no Brasil, e a melhoria
nos financiamentos por agências esta-
duais e federais de fomento à pesquisa.
“Não podemos esquecer a importância
dos programas de cooperação interna-
cional, que têm ajudado a fortalecer mui-
0tas áreas de pesquisa no Brasil”, conclui.
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