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Resumo:
A pré-IC Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE) apresenta
neste artigo a análise estatística dos 20 volumes da Revista Conscientia. A metodologia aplicada foi a mesma utilizada em artigo anterior (Buononato, 2010), através de
coleta de dados quantitativos referentes aos autores e suas publicações com posterior
análise estatística e o cruzamento de dados. O artigo inicia com o propósito da pesquisa e a metodologia aplicada para o levantamento dos dados. Posteriormente, se
apresenta a ICGE e os resultados estatísticos das variáveis de pesquisa, edição, autores publicações e encerra com as considerações finais. Ressaltamos também os apêndices 1 com a síntese das análises estatísticas e o apêndice 2 com a listagem de autores e suas respectivas publicações.
Abstract:
In this article, the pre-CI called Cognopolitan Institute of Geography and Statistics (CIGE) presents in this article the statistical analysis of the 20 volumes of the the
Conscientiology Journal Conscientia. The applied methodology was the same one
used in another article (Buononato, 2010), through the collection of quantitative data
referring to the authors and their publications with subsequent statistical analysis,
through cross-checking. The article introduces the purpose of the research and the
methodology used to gather data. Subsequently, the author introduces the CIGE and
the statistical results of the following research variables: edition, authors and publications. He concludes with the final considerations; and highlights the appendice
1 with the synthesis of the statistical analyses, and appendice 2 with the list of authors
and their publications.
Resumen:
La Pre-IC Instituto Cognopolitano de Geografía y Estadística (ICGE) presenta en
este artículo un análisis estadístico de los 20 volúmenes de la Revista Conscientia. La
metodología utilizada fue la misma utilizada en otro artículo (Buononato, 2010) mediante la recogida de datos cuantitativos para los autores y sus publicaciones con el
análisis estadístico, a través de cruce de datos. El artículo inicia con el propósito de la
investigación y la metodología aplicada para el levantamiento de los datos. Posteriormente se presenta la ICGE y los resultados estadísticos de las variables de investigación edición, autores, publicaciones y termina con las consideraciones finales. Resal tamos también los apéndices 1 con la síntesis de los análisis estadísticos y el apéndice
2 con la lista de autores y sus respectivas publicaciones.

INTRODUÇÃO
Decorridas duas décadas de existência da Revista Conscientia, apresenta-se neste artigo a análise estatística das edições da revista no período de 1997 a 2016.
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O trabalho foi elaborado pelo autor na condição de responsável pelo desenvolvimento da pré-IC Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE), dedicada a disponibilizar ao público em geral dados estatísticos e tendências da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
O objetivo é apresentar a análise estatística da Revista Conscientia desde o início das publicações até
o volume 20, ano 2016 e a partir dos resultados permitir ao leitor, autor e pesquisador uma visão de conjunto
sobre os temas, especialidades e outras informações relevantes dessas publicações.
METODOLOGIA
Em 2011 foi realizada a primeira análise estatística da Revista Conscientia. Na época a revista tinha
completado 15 anos de existência e utilizou-se duas formas de coleta de dados: meio eletrônico, através do
acesso gratuito ao banco de dados da Revista Conscientia, e também nas publicações impressas, ainda não
disponíveis na versão digital.
Neste trabalho, na condição de segunda análise estatística, replicou-se o mesmo método, agregando os
dados dos volumes de 15 a 20.
O método aplicado inicia com a quantidade de volumes publicados no período pesquisado, buscando
identificar o número de edições regulares e suplementares.
Na sequência, foram analisadas as seguintes variáveis em cada publicação, nesta ordem: 1. Nome do autor; 2. Gênero; 3. Título; 4. Especialidade; 5. Ano da publicação; 6. Tipo de publicação; 7. Coautoria quando
aplicável; e 8. Dados complementares contendo volume, número e se continha artigos livres ou relacionados
a um evento específico.
Em seguida, efetuou-se a análise dos dados da variável Publicações. Nesse ponto, notou-se que a mesma
apresenta diferentes tipologias que variou ao longo do tempo. Portanto, foram considerados os seguintes 14
tipos de publicação, enumerados em ordem alfabética:
01. Artigo: escrito de revista com texto que forma um corpo distinto numa publicação, cujo assunto,
ponto ou matéria é objeto de discussão. No caso, considerando o paradigma consciencial.
02. Autopesquisa da Consciência: artigos de autopesquisa conscienciológica. Este termo foi utilizado até
o volume 4, Edição 1. Depois, até o volume 16, Edição 2, passou-se a utilizar o termo Temas da Conscienci ologia. Estas 2 nomenclaturas incluem-se na categoria Artigo.
03. Carta: comunicação para esclarecimento sobre determinado assunto.
04. Correspondências: artigo da Revista em forma de carta aos redatores.
05. Editorial: expressão de opinião, apresentando os trabalhos publicados e o ponto de vista do redatorchefe da Revista ou de coordenadores do evento ao qual se refere a publicação.
06. Entrevistas: comentário ou opinião sobre determinados temas, fornecida a entrevistadores para ser
divulgado ao público em geral.
07. Fundamentos da Conscienciologia: artigos de fundamentação da ciência Conscienciologia. Esta categoria foi utilizada até o Volume 4, edição 1. Tratava-se de trabalhos que fundamentavam algum tema da
Conscienciologia.
08. Informativo: acontecimento ou fato de interesse geral tornado de conhecimento público ao ser divulgado pelos meios de comunicação; notícia.
09. Opinião: exposição do pensamento sem base de pesquisa.
10. Pesquisas Laboratoriais: experimentos conscienciológicos realizados em laboratório de autopesquisa
conscienciológica. Tal tipo de trabalho, posteriormente, foi inserido na categoria de Artigo ou Relato.
11. Relatos: exposição escrita sobre acontecimentos ou experimentos; narração, descrição, informação.
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12. Resenhas: textos expondo análise de uma obra, com comentários, indo além de sinopse ou Resumo.
13. Resumos: exposição sintetizada, em geral caracterizando informações a respeito de um experimento
ou pesquisa em andamento, com trabalho não estruturado na forma de artigo ou relato.
14. Visão Histórica: abordagem histórica da ciência.
ESTRUTURA
Visando a clareza da apresentação desta pesquisa, o trabalho foi organizado do seguinte modo: I. Apre sentação da ICGE e II. Análise dos dados, incluindo as subseções referentes às edições, autores, publicações,
especialidades e produtividade. Após as indicações bibliográficas segue o Apêndice 1 apresentando síntese
das análises estatísticas e o Apêndice 2 contendo outras tabelas derivadas do levantamento feito.

I. APRESENTAÇÃO DA ICGE
As informações expostas neste artigo formalizam mais um trabalho estatístico da ICGE. Em 2010, iniciou as suas atividades com o objetivo de compilar quantitativamente e qualitativamente as realizações da
CCCI, correlacionando-as ao contexto socioeconômico-ambiental, de modo a permitir cosmovisão dos resultados da ciência Conscienciologia.
Atualmente (Ano-base: 2017), a ICGE mantém duas formas de apresentação desses dados. A primeira
ferramenta é o Anuário da Conscienciologia que concentra as principais realizações das Instituições Conscienciocêntricas no decorrer do ano. O projeto iniciou com a versão protótipo denominada Fatos e Parafatos
da Cognópolis Foz do Iguaçu referente aos acontecimentos de 2011, originando a publicação ampliada
Anuário da Conscienciologia dos anos 2012, 2013 e 2014 (em fase de diagramação).
A outra ferramenta de divulgação dos dados e também de material de apoio para a autopesquisa é o site
da ICGE (2017). Este site disponibiliza diversas informações como publicações da Conscienciologia, agenda
de cursos, enciclopédia da Conscienciologia, planilhas de autopesquisa, Paraelencologia, círculo mentalso mático, tertúlia matinal, análises estatísticas de eventos, resultado de pesquisas entre outras informações.
Em 2016 o site registrou as seguintes pontoações: 9.382 usuários acessaram o site, 68.655 páginas visitadas com tempo médio por sessão de 3m23s. Dentre os visitantes 64,4% são acessos recorrentes, caracterizando um site de pesquisa.

II. ANÁLISE DOS DADOS DA REVISTA CONSCIENTIA
A partir deste ponto do artigo, são apresentados os resultados da análise estatística realizada na Conscientia, organizado em subseções: edições, autores, publicações, especialidades e produtividade.
Apresenta-se, a seguir, a Revista Conscientia, e seus respectivos resultados estatísticos.
Nome. Revista Conscientia.
Identificador. ISSN 1415-5125.
Produção. Editora CEAEC.
Início. 1º edição em 1997.
Periodicidade. Edição regular trimestral, compondo volume anual; e edição suplementar ou extra, por
demanda.
Tiragem. Disponível na versão impressa e digital.
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Organização. Estrutura organizacional composta por editor; conselho editorial; revisores; tradutores
para o Inglês e o Espanhol; diagramação e assinaturas.
Voluntários. Quadro composto por 3 voluntários fixos, além das equipes de tradutores e revisores que
variam conforme a temporada. Ressalta-se a equipe de revisores composta por voluntários de várias cidades
e estados do Brasil, sendo de Foz do Iguaçu, PR; Curitiba, PR; São Paulo, SP, Natal, RN e Goiânia, GO
(Ano-base: 2017).
Local. Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), em Foz do
Iguaçu, PR, Brasil.
EDIÇÕES
As publicações realizadas no período de 1997 a 2016 foram distribuídas em 83 edições, sendo 20 volumes com 80 números regulares, 2 edições suplementares e 1 edição especial. As edições suplementares cor respondem ao volume 11 do ano de 2007, sendo as publicações do suplemento I relacionadas ao curso V Ba lanço Existencial e o suplemento II relacionadas ao I Congresso de Verponologia. A edição especial ocorreu
em 2015 referente aos 20 anos do CEAEC.
Dentre os 83 números pesquisados, verificou-se que 35 edições, ou seja, 42,2%, se relacionam a even tos. Daí se conclui que os eventos estimulam a pesquisa, sendo a Revista Conscientia um importante instrumento para o pesquisador disponibilizar os resultados do seu trabalho. Uma vez publicada, a pesquisa tornase fonte geradora de novos estudos.
A seguir, apresentam-se, em ordem cronológica, os 35 eventos que geraram publicações na Revista.
01. I Jornada de Parapercepciologia – Vol. 6, N. 3 – 09 a 11 de julho de 2004.
02. Anais III Cinvéxis – Vol. 6, N. 4 – 19 a 22 de julho de 2004.
03. III Jornada de Educação Conscienciológica – Vol. 8, N. 1 – 26 a 29 de maio de 2005.
04. I Jornada da Despertologia – Vol. 8, N. 2 – 15 a 17 de julho de 2005.
05. I Jornada de Assistenciologia – Vol. 9, N. 1 – 28 a 30 de dezembro de 2005.
06. II Jornada da Parapercepciologia – Vol. 9, N. 3 – 14 a 16 de julho de 2006.
07. II Jornada de Administração Conscienciológica – Vol. 10, N. 1 – 12 a 15 de outubro de 2006.
08. I Jornada de Conviviologia – Vol. 10, N. 3 – 28 a 30 de dezembro de 2006.
09. I Fórum do Estado Mundial – Vol. 10, N. 4 – 17 a 19 de fevereiro de 2006.
10. VII Congresso Internacional de Inversão Existencial – Vol. 11, N. 4 – 14 a 17 de julho de 2008.
11. V Balanço Existencial – Vol. 11, Suplemento I – 17 a 20 fevereiro de 2007.
12. I Congresso de Verponologia – Vol. 11, Suplemento II – 13 a 15 de julho de 2007.
13. V Jornada de Saúde da Consciência e II Simpósio de Autoconsciencioterapia – Vol. 12, N. 1 – 5 a 7
de setembro de 2008.
14. V Fórum da Tenepes – Vol. 13, N. 1 – 21 a 23 de dezembro de 2009.
15. VIII Congresso Internacional de Inversão Existencial – Vol. 13, N. 2 – 16 a 21 de janeiro de 2010.
16. III Jornada de Parapercepciologia e I Fórum de Pesquisas das Dinâmicas Parapsíquicas – Vol. 13, N.
4 – 16 a 18 de julho de 2010.
17. I Congresso Internacional de Autopesquisologia / V Jornada de Autopesquisa – Vol. 14, N. 1 – 13
a 15 de novembro de 2010.
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18. VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessista – Vol. 14, N. 2 – 20 a 22 de de zembro de 2010.
19. II Congresso Internacional de Verponologia – Vol. 15, N. 1 – 14 a 16 de outubro de 2011.
20. VII Fórum da Tenepes & IV Encontro Internacional de Tenepessistas – Vol. 15, N. 2 – 19 a 21 de de zembro de 2011.
21. X Congresso Internacional de Inversão Existencial – Vol. 15, N. 3 – 15 a 22 de julho de 2012.
22. I Congresso Internacional de Tenepessologia & V Encontro Internacional de Tenepessistas – Vol. 16,
N. 1 – 17 a 20 de dezembro de 2012.
23. I Simpósio Internacional de Democracia Direta – Vol. 16, N. 2 – 03 a 05 de junho de 2011.
24. II Congresso Internacional dos Intermissivistas – Vol. 16, N. 3 – 12 a 14 de julho de 2013.
25. I Jornada Internacional de Conscienciometrologia. Conscienciometria: Caminho da Harmonização
Intraconsciencial – Vol. 17, N. 1 – 6 a 8 de julho de 2012.
26. II Congresso Internacional de Autopesquisologia – Vol. 17, N. 2 – 15 a 17 de novembro de 2013.
27. IX Fórum da Tenepes e VI Encontro Internacional de Tenepessistas – Vol. 17, N. 3 – 23 a 25 de de zembro de 2013.
28. XI Congresso Internacional de Inversão Existencial – Vol. 18, N. 1 – 14 a 17 de julho de 2014.
29. I Simpósio Teáticas da Conscienciologia – Vol. 18, N. 2 – 25 a 27 de julho de 2014.
30. I Simpósio de Autopesquisologia do IIPC Curitiba – Vol. 18, N. 4 – 13 de dezembro de 2014.
31. X Fórum da Tenepes e VII Encontro Internacional de Tenepessistas – Vol. 19, N. 1 – 19 a 21 de de zembro de 2014.
32. IV Jornada de Parapercepciologia e II Fórum das Dinâmicas Parapsíquicas – Vol. 19, N. 2 – 3 a 5 de
abril de 2015.
33. XI Fórum da Tenepes e VIII Encontro de Tenepessistas – Vol. 20, N. 1 – 18 a 20 de dezembro de
2015.
34. I Semana da Cosmoética – Vol. 20, N. 2 – 23 a 29 de novembro de 2015.
35. XII Fórum da Tenepes – Vol. 20, N. 4 - 16 a 18 de Dezembro de 2016.
Os volumes atrelados aos eventos apresentaram 401 artigos, elaborados por 319 autores. Destaque aos
177 autores – 55,5% do total – que realizaram suas pesquisas em coautoria.
AUTORES
Ao se analisar a totalidade das edições da Revista Conscientia, no período de 1997 a 2016, observam-se
estes 4 dados:
1. Autoria. 477 autores escreveram na Revista.
2. Coautoria. Coautoria envolveu 244 autores, 51,2% do total.
3. Destaque. O volume 18 (2014) foi o que apresentou o maior número de autores, totalizando 84 pesquisadores.
4. Predomínio. Predomínio do gênero feminino com 264 autoras, 55,3% do total.
Relevante. Outro dado relevante são os 212 autores que escreveram mais de 1 publicação na Revista
Conscientia durante o período analisado, representando 44,4% da totalidade. Entre eles destacam-se 11 autores que produziram ao menos 10 publicações em duas décadas da Revista:
Buononato, Flávio. Análise Estatística dos 20 Volumes da Revista
Conscientia (1997–2016).

Conscientia, 21(1): 05-14, jan./mar., 2017

10
01. Antonio Pitaguari: 33 publicações, sendo 27 editoriais, 4 artigos e 2 resenhas.
02. Nilse Oliveira: 17 publicações, sendo 9 artigos e 8 editoriais.
03. Ryon Braga: 17 publicações, sendo 8 artigos, 4 editoriais, 2 fundamentos de Conscienciologia, 2 opi niões e 1 correspondência.
04. Daniel Machado: 16 publicações, sendo 6 artigos, 6 editoriais e 4 fundamentos da Conscienciologia.
05. Kátia Arakaki: 16 publicações, sendo 11 artigos, 1 correspondência, 1 entrevista e 3 relatos.
06. Cristiane Ferraro: 12 artigos.
07. Dayane Rossa: 11 publicações, sendo 10 artigos e 1 editorial.
08. Hernande Leite: 11 publicações, sendo 10 artigos e 1 pesquisa laboratorial.
09. Waldo Vieira: 11 artigos.
10. Cristina Arakaki: 10 publicações, sendo 7 artigos e 3 editoriais.
11. Laênio Loche: 10 artigos.
PUBLICAÇÕES
Nos 20 anos da Revista, foram publicados 850 trabalhos, classificados em 14 tipos diferentes conforme
especificados na metodologia deste artigo. O destaque se dá para os 656 artigos publicados – 77,2% do total
de publicações – destacando-se 6 autores com maior número de artigos:
1. Cristiane Ferraro com 12 artigos.
2. Kátia Arakaki e Waldo Vieira com 11 artigos.
3. Dayane Rossa, Hernande Leite e Laênio Loche com 10 artigos.
O restante das publicações totaliza 194 trabalhos – 22,8% do total – classificados em editorial, pesquisa
laboratorial, resumos, relatos, entrevistas, entre outros.
O gráfico 1 apresenta quantitativamente as distribuições dos tipos de publicações.

O gráfico 2, exposto a seguir, apresenta um comparativo do número de autores e a quantidade de artigos
publicados por volume.
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Em escala quantitativa, o gráfico 3 demonstra o número de publicações por grupo de autores, e o percentual correspondente.

Observa-se que apenas 7,5% dos autores submeteram mais de 5 trabalhos à Revista; a maioria, 55,9 %,
produziu apenas 1 publicação.
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Para efeito estatístico se comparou também as variáveis publicações (850) e edições (83), cuja média foi
de 10,3 publicações por edição.
O gráfico 4 apresenta o tipo de autoria (individual ou conjunta), por ano da publicação.

ESPECIALIDADES
Em vista da abrangência de assuntos relevantes que envolvem a consciência, a ciência Conscienciologia
buscou delimitar a área ou tema de estudo, classificando-os em uma especialidade que possa transmitir o ma terpense da pesquisa realizada.
Em junho de 2016 a lista das especialidades da Conscienciologia é composta por 532 especialidades já
publicadas na Enciclopédia da Conscienciologia.
Na realização deste trabalho verificou-se que a Conscientia não informa a especialidade das publicações. Em consequência, aproveitou-se o banco de dados do ICGE – listagem autores e gescon – disponível
no site. Em dezembro de 2016) a listagem autores e gescons registrava mais de 9.000 referências bibliográficas (título da obra, especialidade, autor e dados complementares sobre onde a pesquisa foi publicada).
Dentre 850 publicações da Revista Conscientia obteve-se as seguintes informações:
1. 128 especialidades foram classificadas para todos os tipos de publicações.
2. A especialidade Tenepessologia apresentou a maior quantidade de trabalhos (204), o que representa
5,4% do total das especialidades classificadas (1.096).
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O gráfico 5, apresentado a seguir, demonstra, por ordem decrescente, a quantidade de vezes que a especialidade esteve relacionada a alguma publicação. Foram selecionadas apenas as especialidades com 15 ou
mais trabalhos.
É importante destacar o Fórum da Tenepes, atividade realizada anualmente nos meses de dezembro pelo
CEAEC, o qual estimula a pesquisa sobre a primeira especialidade Tenepessologia. A segunda especialidade
retrata o investimento dos autores na autopesquisa, atividade-chave no processo evolutivo. Por fim, a especi alidade da Parapercepciologia que aborda diferentes aspectos dos fenômenos parapsíquicos estudados e vivenciados pelos autores.
PRODUTIVIDADE
Outro estudo realizado foi a evolução da produtividade dos autores no aspecto de número de páginas por
publicação.
Os 83 volumes analisados totalizaram 7.603 páginas, gerando a média 9,4 páginas por publicação.
O gráfico 6, apresentado mais adiante, apresenta a produtividade anual dos autores.
Observa-se que a melhor média ocorreu no ano 2000 com 14,2 páginas por publicação e a menor média
foi em 1998 com 6,0 páginas por publicação.
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Destaque-se o ano 2015 para o volume 19 e para a edição extra dos 20 Anos do CEAEC, que totalizaram
juntos 120 publicações, com 746 páginas e a média de 6,2 páginas por publicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O volume de dados apresentados neste artigo ressalta a importância da Revista Conscientia na holomemória da Conscienciologia. São duas décadas de existência com variados temas de pesquisa que contabilizaram 850 publicações e 477 autores.
Em 2011 a ICGE analisou os dados de 14 volumes da Revista Conscientia e ao compararmos com os dados da nova pesquisa, identificamos uma evolução de produtividade da Revista. Nos últimos 5 anos o número de autores aumentou em 59,5%% – de 299 para 477 – os artigos cresceram em 83,2% – de 358 para 656 –
e as edições relacionadas a eventos ampliou em 94,4% – de 18 para 35 – destaque para os trabalhos relativos
à especialidade Tenepessologia que passou de 56 para 204, ou seja, 364,3% a mais que na análise estatística
anterior.
Ressaltamos também a autoria feminina que continua predominando entre os pesquisadores com 447
trabalhos publicados, sendo 359 artigos, 32 editoriais e 56 demais tipos. Esse volume de produção representa
52,6% do total de publicações.
A coautoria é outro ponto de relevância. Na primeira estatística realizada até o volume 14, a média de
trabalhos em coautoria foi de 5 publicações por volume e nesta segunda análise estatística a média é de 11,5
trabalhos por volume.
Atualmente (Ano-base: 2017), a revista Conscientia, com edições trimestrais continua sendo o principal
veículo de publicação de trabalhos conscienciológicos, embora a Conscienciologia possua outras revistas científicas com edições anuais ou eventuais, voltadas para publicações específicas das especialidades de estudo
das respectivas Instituições Conscienciocêntricas.
Em 2011, além da Revista Conscientia existiam apenas mais duasrevistas científicas, Scriptor (UNIESCON), de periodicidade anual voltada para publicação de autores de livros conscienciológicos e Conscienciologia Aplicada (ARACÊ).
As outras revistas científicas da Conscienciologia, iniciadas após 2011 são: Parapedagogia (REAPRENDENTIA), Conscientiotherapia (OIC), Interparadigmas (UNICIN), Glasnost (CONSCIUS), Homo
Projector (IIPC), Intercâmbio (INTERCONS), Proexologia (APEX) e Paradireitologia (JURISCONS).
Diante do exposto espera-se para o jubileu de prata da Revista Conscientia novos dados de crescimento
de gescon conscienciológica, por meio de novos e veteranos pesquisadores da Conscienciologia.
Nos últimos 5 anos 180 neoautores publicaram suas pesquisas na Revista Conscientia, representando
37,7% do total de pesquisadores publicados.
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