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CONSTITUIÇÃO DE UM BANCO DE DADOS PARA INVESTIGAÇÕES HISTORIOGRÁFICAS EM 
CIÊNCIA, MEDICINA E TÉCNICA EM DUAS BIBLIOTECAS DA UFRGS. Ailana Cristina de Amorim, 
João Batista de Almeida Sobrinho e Russel Teresinha Dutra da Rosa.(Faculdade de Educação, Departamento de 
Ensino e Currículo, UFRGS). 

Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto que visa realizar um levantamento, no sistema de bibliotecas da UFRGS, de 
obras e documentos de autores brasileiros e portugueses, publicados entre 1400 e 1900, que possam servir como fontes para 
pesquisa historiográfica nas áreas da Ciência, Medicina e Técnica. Foi realizada consulta direta e registro das obras de duas 
bibliotecas a Central e a Setorial do Instituto de Biociências. Após o exame direto das obras, foi consultado o cadastro de fichas 
com a finalidade de conferir e completar as referências bibliográficas. É feito um registro da folha de rosto dos documentos e 
descrições quanto ao conteúdo e às características físicas das obras. As informações são incluídas em um Banco de Dados mais 
amplo, na UNICAMP, e está em fase de elaboração uma página para disponibilização dos dados via Internet. Foram localizadas 
60 publicações, entre livros e periódicos. Desse total, 51 são do século XIX, 07 (sete) do século XVIII e 02 (duas) do século XX. 
Essas duas são do naturalista brasileiro João Barboza Rodrigues, cujos livros estão sendo objeto de análise em um subprojeto de 
pesquisa. A maioria das publicações (44) ocorreu no Brasil e onze (11), em Portugal. 31 títulos são do Rio de Janeiro e dez (10) de 
Lisboa. Os assuntos predominantes são os estudos dos naturalistas nas áreas de Botânica, Zoologia e Agricultura (17), seguidos 
por uma área ampla de conhecimentos envolvendo a Geologia, Geografia, Arqueologia, Etnografia e História (16), e pela 
Medicina, (15), incluindo as práticas higienistas de saneamento. (BIC – PROPESQ – UFRGS). 
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