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APRESENTAÇÃO

O 6o Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (6o 
EBBC), realizado de 7 a 20 de julho de 208, é um evento organizado 
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, através do Instituto de 
Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, da Faculdade de Administração 
e Ciências Contábeis e do Sistema de Bibliotecas e Informação, e conta 
com o apoio da Fundação Oswaldo Cruz.

O 6o EBBC, que retorna à cidade do Rio de Janeiro após 0 anos, 
quando sua primeira edição foi realizada, é uma estratégia de conti-
nuidade a um evento que assumiu um papel de protagonista no forta-
lecimento das pesquisas em Bibliometria, Cientometria e Informetria. 
Neste sentido, o evento amplia a aproximação entre pesquisadores e 
estudantes do campo da Ciência da Informação e de outras áreas da 
ciência, assim como promove um amplo e profícuo espaço de discussão 
e de estímulo à troca e colaboração entre estudantes e especialistas bra-
sileiros e internacionais. 

Para o 6o EBBC, o tema “A Ciência em Rede” guiou as discussões 
da cerimônia de abertura e das duas mesas redondas, que contou com 
a participação de três convidados internacionais e dois convidados 
nacionais: Cassidy R. Sugimoto, da Universidade de Indiana, EUA; 
Cameron Neylon, da Curtin University, Austrália; Jesus Mena Chalco, 
da Universidade Federal do ABC, Brasil; Rita Barradas Barata, da 
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Brasil; 
Stefanie Haustein, da School for Information Studies, University of 
Ottawa, Canada.

A estrutura do 6o EBBC trouxe a novidade do Fórum doutoral, 
do qual participaram quatro alunos de doutorado. A estrutura central 
incluiu a apresentação oral de 00 trabalhos, todos submetidos ao pro-
cesso de revisão por pares. Estes se dividiram em nove sessões temáticas 



de Comunicação Oral, com 50 trabalhos e outras nove sessões temáticas 
de Comunicação Oral Curta (Pecha Kucha), com 50 trabalhos. Por fim, os 
participantes também puderam participar dos workshops organizados 
por Fábio Castro Gouveia,  Fabrícia Pimenta, Jesús P. Mena-Chalco e 
Marcelo Alves dos Santos Junior.

O sucesso do 6o EBBC foi resultado de um esforço conjunto de pes-
quisadores, estudantes e profissionais. A colaboração de todos para que 
o Encontro pudesse ser plenamente realizado exemplifica o impacto do 
trabalho em rede no fazer da ciência. 

Boa leitura!

Jacqueline Leta
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1 INTRODUÇÃO

Os estudos para avaliação da produção científica baseados em bi-
bliometria usualmente utilizam apenas uma base de dados de artigos 
científicos, de acordo com a disponibilidade de metadados que a fonte 
possui e o objetivo do estudo. 

Um exemplo disso pode ser observado nos estudos nacionais re-
centes acerca da produção científica sobre Zika, quando pesquisadores 
decidiram adotar uma única base para realizar suas buscas, sendo que 
essa não foi a mesma para todos os trabalhos. Dentre os seis trabalhos 
analisados, três bases foram apontadas, Scopus, Web of Science (WoS) e PubMed. 
Araújo, Silva e Guimarães (206), Ribeiro et al. (206) e Araújo et al. 
(207) adotaram a base Scopus; Gheno et al. (206, 207) optaram pelo 
uso da WoS; Nunes et al. (206) utilizaram a base de dados do PubMed. 
Analisando os resultados desses trabalhos foi possível verificar que a base 
Scopus se mostrou mais abrangente do que a WoS. No entanto, sabe-se 
que há trabalhos indexados na WoS que não estão na Scopus e vice-versa, 
assim como há trabalhos na PubMed, ou mesmo na SciELO, que não estão 
indexados nas outras bases. 
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Refletindo sobre esses achados, e na busca por uma pesquisa mais 
abrangente de produção científica, o objetivo deste estudo é discutir a 
importância da integração de dados de diferentes fontes para melhor 
representar o universo da pesquisa, destacando como a restrição de fon-
tes impacta nos resultados de análises bibliométricas. 

Como objeto de estudo foi eleita a Zika, tendo como foco a produção 
brasileira na área, através da seleção de artigos de periódicos com pelo 
menos um autor brasileiro. 

2 METODOLOGIA

Para facilitar o entendimento do trabalho, a metodologia se apre-
senta em duas etapas centrais, sendo a primeira referente a coleta de 
dados e a segunda ao tratamento de dados e integração das bases. As 
etapas são detalhadas abaixo.

2.1 COLETA DE DADOS

Para a coleta da produção científica foram utilizadas quatro bases de 
dados: duas fontes gerais, a WoS e a Scopus; uma fonte específica da área 
de estudo, o PubMed e uma fonte de pesquisa de informação nacional, 
o SciELO. A estratégia utilizada em todas as bases foi o uso dos termos 
(zika or zikv or zikav) no campo correspondente à titulo, resumo e palavras-
-chave, publicados no período de 204 a 2081. Nas quatro fontes in-
formacionais, os registros foram refinados de forma a recuperar apenas 
artigos de periódicos, com pelo menos um dos autores com instituição 
de origem localizada no Brasil.

2.2 TRATAMENTO DE DADOS E INTEGRAÇÃO DAS BASES

Os dados coletados foram tratados com o software VantagePoint para eli-
minar duplicatas, fazer refinamentos, padronização de campos e integrar 
as fontes. Inicialmente, foram eliminadas eventuais duplicatas presentes 

1 A busca foi realizada em janeiro de 208.
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nas próprias bases, o que pode ocorrer devido a inconsistências como, 
por exemplo, um mesmo artigo indexado como pré-print e publicado.

Em seguida, foram identificados campos comuns entre as bases para 
integração: título, autores, periódico, ano de publicação e países dos 
autores. Foram também utilizados campos para facilitar identificação de 
duplicatas entre as bases: DOI, volume, número e página inicial.  
Em função das grandes discrepâncias no modo de indexação da infor-
mação de instituição do autor, optou-se por não utilizar esse campo no 
estudo. Foi observada ainda a necessidade de padronização de alguns 
campos para harmonização entre as bases, sendo estes: título do artigo, 
nome do periódico, país e autor. Como exemplo, pode-se citar o fato 
dos títulos dos artigos oriundos da base PubMed possuírem pontuação 
ao final do texto do título sendo necessário seu processamento, bem 
como a necessidade de padronizar nomes de países na base SciELO en-
volvendo casos como o Brasil para o qual pode ser encontrada a grafia em 
língua inglesa (Brazil). Os nomes de periódicos também se encontram 
com diferentes formas nas bases: no PubMed se encontra abreviado e na 
WoS por extenso, por exemplo. No que se refere aos nomes dos autores, 
algumas bases utilizam iniciais com pontos e outras sem pontos.

A partir da definição e padronização dos campos comuns, foi re-
alizada então a integração das bases, duas a duas. Inicialmente foram 
integradas WoS e Scielo, seguidas de PubMed e Scopus. Esses dois conjuntos 
foram então integrados de modo a se obter um conjunto único compos-
to dos registros das quatro bases de dados utilizadas. 

Em seguida, foram identificadas e removidas as duplicatas no con-
junto final para avaliação dos registros únicos por meio de sucessivas ro-
dadas de comparação de campos, sobretudo DOI. Como esse dado não 
estava presente em todos os registros, foi necessária uma segunda rodada 
em que se utilizou como critério que fossem exatamente iguais: o título 
do artigo, o ano de publicação, o nome, número e volume do periódico. 
Uma última verificação foi feita ainda através da análise individual de 
títulos de artigos iguais para a eliminação de registros duplicados.
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Por fim, foi realizado o tratamento dos dados referentes aos nomes 
dos autores, visando a comparação entre a posição dos principais auto-
res considerando cada base individualmente e as quatro bases integra-
das. Para tanto, foi feito o uso de ferramentas de inteligencia artificial 
do software VantagePoint para uniformizar o nome dos autores em cada 
base individualmente, com a conferência manual dos top 20 autores, 
verificando se haveria alguma grafia não identificada automaticamente. 
Nessa análise, foi desconsiderada a base SciELO, devido a sua baixa re-
presentatividade no conjunto total.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram encontrados um total de 609 artigos publicados no período 
do estudo, distribuidos pelas quatro bases de dados. Na PubMed foram 
localizados 463 artigos, na WoS 363, na Scopus 345 e no SciELO 97 
documentos. No entanto, se observa alguma sobreposição entre esses 
documentos, conforme pode ser visto no Diagrama de Venn apresen-
tado na Figura . Esse diagrama mostra as interseções entre as quatro 
bases de dados para facilitar a compreensão. 

FIGURA 1 - NÚMERO DE ARTIGOS POR BASE DE DADOS E SUAS INTERSEÇÕES

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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Em uma análise bibliometrica “padrão”, em que se usa somente a 
WoS, haveria a perda de cerca de 40% de artigos na análise. No caso de 
uso da Scopus, a perda seria de cerca de 43%. Mesmo se fosse utilizada 
uma base específica do tema de estudo, a Pubmed, ainda haveria a falta 
de cerca de 30% de documentos na temática. Se fossem usadas a WoS 
integrada com a Scopus, atingiria um percentual de cerca de 70% do con-
junto total. No entanto, a união da WoS com a Pubmed traria um resultado 
mais satisfatório, atingindo 90% dos resultados. 

A Figura  apresentada também nos permite perceber que somente 
26 artigos estão presentes em todas as bases e há 24 documentos que 
parecem ser mais relevantes por estar presentes em três bases.  

A integração de bases limita os campos que podem ser analisados, 
mas há uma tendência das bases uniformizarem seus dados. Além disso, 
a sofisticação das ferramentas de linguagem natural permite o uso de 
mecanismos que facilitam o tratamento de dados e possibilitam aproxi-
mações para análises bibliométricas confiáveis. Para fins de ilustração, os 
dados de nomes de autor foram padronizados para comparar a posição 
em que se encontram em cada base individualmente e no conjunto in-
tegrado das quatro bases. O Quadro  apresenta a lista dos autores com 
0 ou mais publicações indexadas na WoS e sua posição nesse conjunto. 
As colunas seguintes apresentam o posicionamento desses autores por 
número de publicações nas bases de dados Scopus e Pubmed, bem como o 
posicionamento considerando as quatro bases integradas.
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QUADRO 1 – COMPARATIVO DA POSIÇÃO DOS AUTORES MAIS PRODUTIVOS DENTRE AS 
BASES DO ESTUDO

Autor [número de artigos na WoS]
Posição na base

WoS Scopus Pubmed 4 bases

Cordeiro, Marli Tenorio    

Bispo de Filippis, Ana Maria 2 3 2 4

van der Linden, Vanessa 2 2 5 5

Brasil, Patricia 3 4 2 3

Nogueira, Mauricio Lacerda 4 8 4 6

Tanuri, Amilcar 5 6 3 7

Vasconcelos, Pedro F C 5 5 2 2

de Oliveira, Wanderson Kleber 6 9 2 

Lourenco-de-Oliveira, Ricardo 7 8 7 9

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Observa-se que há uma variação importante no posicionamento dos 
autores nas diferentes bases de dados. Por exemplo, o autor que tem 
a segunda maior produção, considerando as quatro bases de dados, se 
encontra em 5° lugar tanto na WoS como na Scopus. Em estudos de indi-
cadores para financiamento de pesquisas é usual se considerar apenas 
uma base de dados, o que pode trazer uma repercussão importante no 
investimento nas pesquisas de um autor com uma produtividade maior 
do que a representada em uma única base. Por outro lado, um autor que 
se posiciona em, por exemplo, 2º lugar na WoS, quando considerada as 
quatro bases integradas, está localizado na 5ª posição. 

Esses exemplos indicam que é necessário estimular ações para atender 
as recomendações do Manifesto de Leiden (HICKS, 205). Dentre as 0 
recomendações sugeridas para orientar o uso de métricas em avaliação da 
pesquisa, a terceira refere-se à importância de proteger a excelência da 
pesquisa desenvolvida e publicada localmente. Em geral os estudos bi-
bliométricos tomam como base as publicações em inglês, mas em muitas 
áreas, como a Saúde Pública, por exemplo, há inúmeras pesquisas que 
tem dimensão regional ou nacional. O pluralismo da sociedade tende a 
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ser suprimido para criação de artigos de alto impacto, em periódicos de 
língua inglesa. Métricas desenvolvidas a partir de literatura de alta quali-
dade em outros idiomas são úteis para identificar e premiar a excelência na 
pesquisa relevante localmente. O uso de diferentes bases de dados tende 
a minimizar essa questão, e a integração das bases é um caminho impor-
tante a ser investigado e novas metodologias desenvolvidas nesse sentido. 
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1 INTRODUÇÃO

Os modelos DSGE – dynamic stochastic general equilibrium – têm um 
papel de destaque na Ciência Econômica, mais especificamente na 
Macroeconomia contemporânea. Esses modelos, que surgiram na dé-
cada de 990, ganharam muitos adeptos a partir de meados dos anos 
2000, e passaram a pautar as decisões de política monetária de inúmeros 
bancos centrais ao redor do mundo (SERGI, 207;  DUARTE, 20).

Embora vários trabalhos sobre a origem desses modelos já tenham 
sido escritos, um ponto menos explorado da história de tais modelos é a 
sua difusão. Uma forma de avançar em tal ponto é estudar a difusão dos 
modelos DSGE através de técnicas bibliométricas. Contudo, aqui surge 
um complicador. Os modelos DSGE não são uma especialidade dentro 
da economia – como é, por exemplo, a macroeconomia –, mas sim uma 
abordagem dentre várias utilizadas para estudar fenômenos macroeco-
nômicos.  Em outras palavras, supõe-se que não existem termos ou tags já 
estabelecidos que facilitem localizar artigos que utilizam modelos DSGE 
nas bases de dados. De Vroey (206) – um destacado pesquisador da 
história desses modelos – afirma, entretanto, que uma boa maneira de 
se referir a essa abordagem é utilizar os termos DSGE ou, menos usual, 
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o termo new neoclassical synthesis, que foi criado por Goodfriend e King 
(997) para se referirem a estes modelos quando eles estavam surgindo. 
Ocorre, porém, que De Vreoy (206) parece não ter realizado qualquer 
tipo de mensuração para verificar se os autores dessa abordagem efetiva-
mente empregam tais termos em seus trabalhos. O presente estudo tem 
por objetivo realizar tal verificação e, para isso, buscou avaliar a com-
plementaridade de formas de recuperação da literatura sobre DSGE, 
diversificando fontes de informação e metodologia (cocitação). 

2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada aqui consistiu na definição de dois corpora, 
com vistas a melhor recuperar a literatura sobre DSGE.

O primeiro corpus foi construído a partir de uma busca livre para 
recuperar os artigos que apresentam os termos dynamic stochastic general equi-
librium, DSGE ou new neoclassical synthesis em qualquer campo bibliográfico 
em duas bases – Web of Science (WoS) e Journal Storage (JSTOR) –, para todos 
os anos cobertos nestas bases.

A WoS foi escolhida por sua abrangência multidisciplinar, uma vez 
que o desenvolvimento dos modelos DSGE se dá de maneira interdis-
ciplinar, e também por sua abrangência mundial e o amplo conjunto 
de revistas em língua inglesa que abrange (o principal idioma utilizado 
pelos economistas desde meados do século passado). Já a JSTOR foi 
escolhida tanto por estar relacionada à área de ciências sociais aplicadas, 
como pelo fato de ser uma base de texto completo, o que permite que a 
busca não se limite aos campos de bases bibliográficas como à WoS, cuja 
busca por temas se dá no título, resumo e palavras-chave. Contudo, os 
dados bibliométricos disponibilizados pela JSTOR são menos detalha-
dos, não apresentando, por exemplo, as referências dos documentos, 
que é essencial para a análise de cocitação que será empreendida a fim 
de obter o segundo corpus. 

Desse modo, a estratégia adotada aqui foi executar as buscas nas duas 
bases, sendo que os registros recuperados inicialmente pela JSTOR – 
cujos termos de busca constavam no corpo de texto, mas não nos meta-
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dados – foram recuperados pelos seus títulos na WoS. Assim, obteve-se 
como resultado um corpus em que todos os metadados são da WoS – e 
portanto, mais detalhados –, mas que em parte foram recuperados gra-
ças ao sistema de busca da JSTOR. Entretanto, cabe pontuar, nem todos 
os registros recuperados pela JSTOR puderam seu recuperados pela 
WoS, pois algumas revistas disponíveis na primeira não se encontravam 
disponíveis na segunda – tais registros foram desconsiderados. 

Os registros recuperados foram ainda submetidos a um processo de 
limpeza que cuidou de eliminar: registros duplicados, registros de arti-
gos em publicações não ligadas abordagem DSGE, registros de elementos 
pré e pós-textuais, registros de erratas e itens biográficos. O primeiro 
corpus ao fim desse processo contava com 2.7 artigos que apresentavam 
pelo menos um dos termos de busca. Entretanto, podem existir artigos 
que, embora versem sobre DSGE, não utilizam tais termos (nem utili-
zam new neoclassical synthesis). Isso implica que o primeiro corpus, tal como 
foi construído, pode ter deixado de lado uma parcela importante da 
literatura DSGE, que é algo a ser testado.

Para isso foi elaborado um segundo corpus a partir da seguinte su-
posição: dado que os termos utilizados na primeira busca são termos 
sugeridos pelos estudiosos da abordagem, é razoável imaginar que os 
artigos que utilizam tais termos –, ou seja, os artigos que compõe o pri-
meiro corpus – citam os principais artigos dessa abordagem, de modo que 
um artigo que verse sobre a abordagem DSGE, ainda que não empregue 
nenhum dos termos comumente utilizados para designá-la, deve fazer 
referência a esses mesmos artigos principais. 

Admitindo a validade dessa suposição, para identificar os principais 
artigos sobre DSGE, realizou-se uma análise de cocitação com os dados do 
primeiro corpus. Tal análise consistiu em representar graficamente o grau 
de ligação entre dois ou mais artigos a partir do número de documentos 
em que estes artigos são citados simultaneamente. Nessa representação, 
também chamada de mapa de cocitação, cada artigo aparece como um 
ponto distante dos demais pontos de forma proporcional ao número de 
vezes que tais artigos ocorreram juntos nas referências dos artigos que 
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compõem o corpus. Em outras palavras, quanto mais dois artigos coocor-
rem nas referências dos artigos que compõe o corpus, mais próximo eles 
se encontram no mapa de cocitação. Além disso, cada ponto tem uma 
dimensão proporcional ao número de vezes que o artigo em questão 
foi citado. Essa análise, cabe pontuar, foi utilizada exclusivamente para 
avaliar a relevância que diferentes artigos têm para a abordagem DSGE, 
com o intuito de viabilizar a construção do segundo corpus, não havendo 
necessidade de apresentação do gráfico. 

Para gerar os mapas de cocitação foi escolhido o software VOSviewer 
1.6.5 (WALTMAN; VAN ECK; NOYONS, 200). Essa escolha foi 
motivada tanto pelo fato de se tratar de um programa disponibilizado 
gratuitamente, como por ter sido desenvolvido por um centro de refe-
rência mundial na área de bibliometria, o Centre for Science and Technology 
Studies (CWTS) da universidade de Leiden.

Os resultados da análise de cocitação apontaram a existência de dois 
pares de artigos centrais para a corrente – ou seja, altamente citados e 
ligados a muito outros artigos –, são eles: ) Calvo (983) e Woodford 
(2003) e 2) Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) e Smets, Wouters 
(2007), artigos também apontados como centrais na historiografia exis-
tente. Entretanto, como a literatura DSGE evoluiu ao longo dos anos, 
artigos que eventualmente eram centrais inicialmente, deixam de ser na 
literatura mais recente. Desse modo, como os artigos centrais identifi-
cados são muito diversos entre si (por data de publicação, contribuição 
principal, metodologia empírica utilizada), o critério mais apropriado 
para montar o segundo corpus, foi utilizar o mapa de cocitação gerado 
com o primeiro corpus e associar a cada um daqueles artigos centrais, 
individualmente, dois outros artigos fortemente ligados a eles –, ou 
seja, que frequentemente são citados em conjunto com cada um –, per-
mitindo considerar oito pares de artigos que tendem a caracterizar mo-
delos DSGE, que são: ) Calvo (983) e Tayor (993); 2) Calvo (983) 
e Erceg, Henderson, Levin (2000); 3) Woodford (2003) e Clarida, 
Galí, Gertler (999); 4) Woodford (2003) e Bils, Klenow (2004); 5) 
Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) e Smets, Wouters (2003); 
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6) Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) e Schmitt-Grohe, Uribe 
(2004); 7) Smets, Wouters (2007) e Galí (999); e 8) Smets, Wouters 
(2007) e An, Schorfheide (2007).

A partir desses oito pares de artigos foram recuperados os artigos 
que citam cada par, dando origem a oito pequenos corpora, que foram 
reunidos para formar o segundo corpus, eliminando os artigos repetidos. 
Então, o segundo corpus foi comparado com o primeiro para verificar 
qual a quantidade de artigos em comum entre ambos. Por fim, foram 
lidos 0% dos artigos, escritos pelos autores mais produtivos, não co-
mum entre os dois corpora para verificar se estes realmente versavam sobre 
DSGE, ou seja, para verificar se a estratégia de busca – pelos termos de 
interesse –, que gerou o primeiro corpus, está ignorando parte importan-
te da literatura sobre DSGE.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Tabela  são reportados, tanto os resultados das comparações en-
tre os oito pequenos corpora e o primeiro corpus, como a comparação entre 
o segundo corpus o primeiro corpus. Para facilitar a compreensão, os oito 
pequenos corpora foram divididos em duas partes. A primeira corresponde 
aos quatro pares formados a partir do par central Calvo (983) e Woodford 
(2003) e a segunda aos outros quatro pares formados a partir do par cen-
tral Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) e Smets, Wouters (2007). 

TABELA 1-  COMPARAÇÃO ENTRE O 1º E O 2º CORPUS

Artigos ou livros que formam o 2º corpus
Quantidade de 

artigos da WoS que 
citam ambos

Quantidade de 
artigos da WoS que 

citam ambos e 
estão no 1º corpus

% de artigos da WoS 
que citam ambos e 
estão no 1º corpus

Calvo (1983) e Tayor (1993) 398 126 32%
Calvo (1983) e Erceg, Henderson, Levin (2000) 274 116 42%
Woodford (2003) e Clarida, Galí, Gertler (1999) 127 24 19%
Woodford (2003) e Bils, Klenow (2004) 41 13 32%
1ª Parte do 2º corpus  (excluindo os repetidos) 730 242 33%
Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) e Smets, Wouters (2003) 430 271 63%
Christiano, Eichenbaum e Evans (2005) e Schmitt-Grohe, Uribe (2004) 46 23 50%
Smets, Wouters (2007) e Galí (1999) 47 27 57%
Smets, Wouters (2007) e An, Schorfheide (2007) 156 131 84%
2ª Parte do 2º corpus  (excluindo os repetidos) 601 391 65%
2º corpus  (excluido os repetidos) 1185 534 45%

Fonte: WoS, tabela elaborada pelos autores, 208.
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Ao observar tais resultados é interessante perceber que todos os pares 
da primeira parte apresentam menos de 50% dos seus citantes em comum 
com o primeiro corpus. Já os da segunda parte apresentam mais de 50% 
dos artigos em comum com o primeiro corpus. Além disso, ao considerar 
os anos de publicação, percebe-se que os artigos que compõe a primeira 
parte são todos anteriores a 2004, enquanto os que compõem a segunda 
foram, em sua maioria, publicados depois de 2004. Para compreender 
melhor esse fenômeno é interessante olhar a quantidade de artigos pu-
blicados com os termos DSGE ou new neoclassical synthesis a cada ano, ou seja, 
ver como os registros do primeiro corpus se distribuem ao longo do tempo. 
Essa informação é apresentada no Gráfico .

GRÁFICO 1 - QUANTIDADE DE ARTIGOS QUE CONTÊM OS TERMOS DYNAMIC STOCHASTIC 
GENERAL EQUILIBRIUM, DSGE OU NEW NEOCLASSICAL SYNTHESIS POR ANO.

Fonte: WoS, gráfico elaborado pelos autores, 208.

Neste gráfico, além de constatar a importância que a JSTOR teve 
para recuperação de parte dos registros (29% deles foram recuperados 
através desta base), é possível verificar que a primeira publicação com 
o termo dynamic stochastic general equilibrium se deu em 984, mas que o 
número de publicações com esse termo começou a crescer de forma 
acentuada apenas na segunda metade dos anos 2000, sendo que a 
quantidade de artigos que empregam o termo new neoclassical synthesis, 
cuja primeira ocorrência foi em 997, permaneceu baixa durante todo 
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o período. Tal constatação é condizente com o que afirma a literatura 
sobre a história da corrente. Segundo Sergi (207) – especialista nesta 
história – a abordagem DSGE começa a se difundir de forma mais 
ampla por volta dessa época, após o Banco Central Europeu e o Fundo 
Monetário Internacional a terem adotado.

Isto levanta a hipótese de que os trabalhos que citam os pares que 
compõe a primeira parte foram escritos antes da consolidação do uso do 
termo dynamic stochastic general equilibrium, numa época em que a literatura 
DSGE ainda era pequena e o termo ainda não se popularizara, de modo 
que poucos autores achavam necessário utilizá-lo – por isso os trabalhos 
que citam os pares da primeira parte têm um baixo percentual de artigos 
em comum com o primeiro corpus. À medida que o tempo foi passando, 
a literatura sobre a abordagem cresceu e a necessidade de utilizar um 
termo específico para identificá-la se tornando premente – por isso os 
trabalhos que citam os pares da segunda parte têm um maior percentual 
de artigos em comum com o primeiro corpus. E ao se comparar o segundo 
corpus (como um todo) com o primeiro corpus, se constata que apenas 45% 
dos artigos são comuns a ambos, ou seja, 55% dos artigos que compõe o 
segundo corpus não figuram no primeiro corpus.

Tal constatação sugere a necessidade de verificar se os 55% (65 
artigos) realmente versam sobre DSGE, o que foi feito a partir de uma 
amostra de 0% deles (65 artigos). A estratégia de seleção da amostra, tal 
como foi descrito na metodologia, considerou os artigos dos autores mais 
produtivos e, com a leitura de tais artigos, se pode constatar que apenas 
20% deles de fato pertenciam à abordagem DSGE, ou seja, a maior parte 
dos artigos do segundo corpus não versa sobre DSGE. Todavia, futuramen-
te, esses 20% (30 artigos aproximadamente) do segundo corpus pode vir a  
complementar o primeiro, mesmo que não utilizem o termo DSGE.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apesar da busca livre pelos termos dynamic stochastic general equilibrium, 
DSGE e new neoclassical synthesis recuperarem a maior parte da literatura 
da abordagem DSGE, – confirmando o que afirmou De Vroey (206) – 
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este estudo permitiu aumentar a recuperação de artigos relacionados à 
temática, graças a duas formas complementares a tal busca (a qual usual-
mente se recorre em bases de dados referenciais como a WoS), são elas: 
() a JSTOR, que permitiu a identificação dos termos de busca no texto 
completo, e; (2) a rede de citações (ou cocitações), que trouxe estudos 
relacionados que não utilizavam tais termos.
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1 INTRODUÇÃO

Uma das principais características da sociedade atual é a capacidade 
de produzir informações numa velocidade imensurável. Os avanços 
científicos e tecnológicos estão sendo desenvolvidos mais rápido que a 
capacidade das pessoas de processarem tais informações. De acordo com 
Caldas e Silva (206), por um tempo a produção de dados científicos 
nada mais era do que dados com medidas entre bit e byte. Hoje se fala em 
exabytes de dados, que por sua vez são gerados diariamente, chegando a 
acumular no período de um ano quase dois zettabytes de dados. Números 
que crescem a cada instante com o avanço tecnológico, provocando 
com isso, uma necessidade de compreensão dos instrumentos que pro-
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movem a busca, a coleta e a análise dos dados pesquisados. Com base 
nesse panorama, e sabendo que como fonte de pesquisas de patentes 
existe várias bases de dados disponíveis, ainda se desconhece suas co-
berturas, formas de recuperação, indexação e padronização dos dados 
para estudos patentométricos. Sendo assim, essa pesquisa tem como 
problematização saber: quais as características inerentes ao processo de 
coleta e recuperação de patentes depositadas nas bases Derwent Innovations 
Index (DII), Orbit Intelligence (Orbit), Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) e Google Patents. Tem como objetivo realizar um estudo 
comparativo nas bases já mencionadas, procurando identificar as carac-
terísticas dos recursos e dos mecanismos de busca, aferir a cobertura, 
indexação, recuperação e padronização nas bases estudadas e comparar 
os resultados obtidos nelas.

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa trata-se de um estudo descritivo, visando compa-
rar as características de cobertura, indexação, recuperação e padronização 
das bases de dados DII, Orbit, INPI e Google Patents. Para efetivar a coleta 
de dados, realizada durante o mês de janeiro de 208, e possibilitar as 
comparações utilizou-se a Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS) como objeto de análise. A escolha dessa instituição se justifica, 
pois está ranqueada como a melhor universidade federal brasileira de 
206 segundo os dados do Índice Geral de Cursos (IGC), que avalia as 
instituições de ensino superior no país e é realizado pelo Ministério da 
Educação (MEC) (BRASIL, 208). As expressões de busca foram testadas 
em cada uma das bases de dados com as variações do nome da Universidade, 
sem limitação temporal predeterminada, possibilitando buscar todas as 
patentes que foram indexadas nas bases. Porém, tendo em vista que nem 
todas as variações possibilitaram recuperação, as expressões que apresen-
taram dados pertinentes a pesquisa são detalhadas nos resultados. Não foi 
utilizado o critério de temporalidade dos registros para a coleta de dados. 
Por fim, os dados coletados foram registrados em uma planilha Excel para 
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possibilitar as comparações e análises, bem como observações foram feitas 
no processo de utilização das bases.

3 RESULTADOS

A pesquisa foi realizada na DII, Orbit, INPI e Google Patents com 
diferentes estratégias de busca. Foram recuperados um total de .275 
patentes nas quatro bases de dados analisadas, conforme a Tabela . 

TABELA 1 – RESULTADOS OBTIDOS NAS BASES DE DADOS PESQUISADAS E EXPRESSÕES DE 
BUSCA UTILIZADAS

Base de 
Dados

Resultados Expressões de Buscas

ORBIT 428 (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

DII 40 AN=(UNIV AND FEDERAL AND RIO AND GRANDE AND SUL) OR 
AN=(UNIV AND FEDERAL AND DO AND RIA AND GRANDE AND DO 
AND SUL AND UFRGS) OR AN=(UNIV AND FEDERAL AND DO AND 

RIO AND GRANDE AND DO AND SUL) OR AN=(Hospital AND Clinicas 
AND PA) OR AN=(Hospital AND Clinicas AND Porto AND Alegre) OR 

AN=(Agron AND Univ AND Fed AND Rio AND Grande AND do AND Sul) 
OR AN=(Cenbiot AND UFRGS) OR AN=(Fdn AND Univ AND Fed AND Rio 

AND Grande AND Sul) OR AN=(Fdn AND Univ AND Fed AND Rio AND 
Grande AND Sul) OR AN=(Fed AND Univ AND Fed AND Rio AND Grande 
AND Sul) OR AN=(Fed AND Univ AND Hosp AND Rio AND Grande AND 
do AND Sul) OR AN=(Fed AND Univ AND Rio AND Grande AND do AND 
Sul) OR AN=(Fed AND Univ AND Rio AND Grande AND Sul) OR AN=(Fed 
AND Univ AND Rio AND Grande AND Sul AND State) OR AN=(Fed AND 

Univ AND Rio AND Grande AND Sul AND UFRGS) OR AN=(Fed AND 
Univ AND RS) OR AN=(Federal AND University AND Rio AND Grande 
AND do AND Sul) OR AN=(HCPA) OR AN=(Rio AND Grande AND do 
AND Sul AND Fed AND Univ) OR AN=(UFGRS) OR AN=(UFRGS) OR 

AN=(Univ AND Fed AND Rio AND Do AND Sul) OR AN=(Univ AND Fed 
AND Rio AND Grande AND do AND Sul) OR AN=(Univ AND Fed AND Rio 

AND Grande AND Sul) OR AN=(URFGS)

Google 
Patents

33
“UFRGS” OR “Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul -UFRGS” OR 

“Universidade Federal Do Ria Grande Do Sul -UFRGS” OR “Federal Univer-
sity of Rio Grande Do Sul” OR “Univ Federal Do Rio Grande Do Sul - Ufrgs”

INPI 404 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

TOTAL .275

Fonte: Dados da Pesquisa.
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Em relação à cobertura das bases de dados, a única que não indexa 
patentes registradas no escritório brasileiro (INPI) é a Google Patents, pois 
ela não faz parte dos 7 escritórios mundiais cobertos pela sua busca. 
Contudo, os resultados obtidos nessa base refletem em quais países/
escritórios internacionais a UFRGS também registrou seus pedidos de 
patentes. De acordo com a Quadro , observa-se as diferenças de resul-
tados obtidos e cobertura nas quatro bases de dados:

QUADRO 1 – RESULTADOS RECUPERADOS DII, ORBIT, INPI E GOOGLE PATENTS

DII Orbit INPI
Google 
Patents

Registros recuperados 40 428 404 33

Registros válidos 390 32 404 33

Patentes com sigla BR 373 38 404 0

Patentes concedidas 390 24 326 33

Patente mais recente nos 
registros

07/06/207 2//207 09/0/208 0/08/207

Patente mais antiga nos registros 26/08/997 26/06/990 04/0/990 02/09/2005

Fonte: Dados da Pesquisa.

Alguns erros foram identificados nos registros recuperados na DII, 
por exemplo, a atribuição da Patente BR0206008747-A2 como 
sendo a depositária a UFRGS, sendo que no INPI a depositária seria a 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Além disso, a 
padronização do nome das instituições na DII não é controlada, dentre 
as variantes do nome da UFRGS foram localizadas também as seguintes 
variações: “UNIV FEDERAL DO RIA GRANDE DO SUL UFRGS”, 
“UFRGS INST FISICA”, “UNIV FEDERAL DO RIA GRANDE 
DO SUL UFRGS (UYRI-Non-standard)” (destaque nosso), “UNIV 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UYRI-Non-standard)”, 
“UNIV FEDERAL RIO GRANDE DO SUL (UYRI-Non-standard)”, 
UNIV FEDERAL RIO GRANDE SUL (UYRI-Non-standard)”, “UNIV 
FED DO RIO GRANDE DO SUL UFRGS (UYFE-Non-standard)” 
(destaque nosso). Destaca-se ainda, que alguns registros estão com erros 
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de grafia e outros incorporam a sigla da instituição. Na base de dados 
Orbit também foram encontradas variações do nome da UFRGS, estan-
do registrada como “UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL” e “UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 
- UFRGS” (destaque nosso).

Em relação às características dos recursos e dos mecanismos de bus-
cas identificados nas bases de dados, a DII é uma base referencial de pa-
tentes que indexa documentos provenientes de mais de 40 escritórios. 
Além do acesso a mais de 7 milhões de patentes, cobertos desde 963 
(CLARIVATE ANALYTICS, 207), a indexação feita pela DII acrescenta 
outras informações ao registro que facilitam a busca e a recuperação de 
documentos, como, por exemplo, o Derwent Class Code (busca e recupera 
uma determinada categoria de invenção) e o Derwent Manual Code (indica 
novos aspectos técnicos da invenção). As buscas podem ser realizadas por 
meio de vários rótulos. Os registros recuperados também incluem links 
para os documentos citados (outras patentes ou artigos de periódicos) 
atribuídos pelos examinadores das patentes. Todas essas características 
auxiliam na análise dos dados quantitativos de citação, bem como na 
busca e recuperação das informações relacionadas à inovação. Ao longo 
dos anos a DII tem sido utilizada em diversos estudos patentométricos 
que envolvem a análise dos dados estatísticos de patentes (CONSONI; 
MOURA, 206; MARICATO; NORONHA, 203). Isso se deve prin-
cipalmente a característica abrangente do seu conteúdo e a existência de 
mecanismos de exportação dos dados para a posterior análise. Para esta 
pesquisa, o acesso ao conteúdo ocorreu através do Portal de Periódicos 
Capes, uma vez que a DII é uma base paga e exige uma assinatura. 

A Orbit é uma base de dados paga e disponibilizada por meio de 
assinatura produzida pela Questel Orbit na década de 970. Oferece um 
sistema de busca, seleção, análise e exportação de informações contidas 
em mais de 55 milhões de famílias de patentes e mais de 8 milhões 
de patentes aplicadas em 00 países e escritórios de registros de pa-
tentes. Ela apresenta dados sobre depositantes, inventores, textos com 
traduções para diversos idiomas, imagens e citações, reunidas em ba-
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ses de dados proprietárias: FamPat e FullPat (respectivamente família de 
patentes e pedidos de patentes). As principais funcionalidades da base 
podem ser assim agrupadas: busca, visualização, seleção, análise, ex-
portação, monitoramento e compartilhamento. Ela possui uma tabela 
família de patentes que permite personalizar e exibir valores métricos 
para cada família em seu conjunto de análise. É possível escolher as 
métricas mais relevantes para uma pesquisa, classificar por valores de 
métricas para identificar as patentes-chave e exportar o conjunto de 
dados completo em vários formatos de arquivos, possibilitando, assim, 
realizar as análises detalhadas.

O INPI disponibiliza em seu site um recurso de busca onde é possível 
pesquisar as patentes por diferentes campos, podendo mesclá-los, mas 
não permitindo cruzar as informações ou aplicar estratégias de buscas 
mais elaboradas. Nesse recurso, não há possibilidade de exportação dos 
dados, dificultando a recuperação de grandes quantidades de registros. 
Por isso, desde agosto de 207, de forma a se adequar ao Decreto nº 
8.777/206, o INPI passou a disponibilizar no Portal de Dados Abertos 
a Revista de Propriedade Intelectual (RPI), com a possibilidade de bai-
xar os metadados das seções da revista, contendo informações sobre o 
registro de solicitações, recursos e concessões de patentes. A RPI en-
contra-se disponível on-line e é publicada semanalmente às terças-feiras 
pelo INPI, em uma numeração sequencial e incremental. A revista está 
estruturada em oito seções: I) comunicados; II) contratos de tecnologia; 
III) desenhos industriais; IV) indicações geográficas; V) marcas; VI) 
patentes; VII) programas de computador e; VIII) topografia de circuito 
integrado (BRASIL, 207). Para fins dessa pesquisa foram baixados os 
arquivos da RPI de P32.ZIP, edição de /08/992 até o P2450.ZIP, 
edição de 9/2/207. Esse recurso permite identificar o nome e ende-
reço URL de todas as RPIs disponíveis em formato PDF, ZIP+TXT¹ e/
ou ZIP+XML até 24/Jan/207.

 O Google Patents é uma base de acesso gratuito que permite a busca 
e leitura de textos completos de patentes de vários escritórios de depó-
sitos de patentes. Disponibiliza um conjunto de mais de 90 milhões de 
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patentes de 7 escritórios mundiais de registros de patentes, tornando 
esses dados públicos por meio do Big Query, que é uma ferramenta de 
armazenamento de dados (WETHERBEE, 207). A interface de busca é 
simplificada, similar a busca do Google. Além disso, a base disponibiliza a 
ferramenta Search and read the full text of patents from around the world que permite 
visualizar em tempo real a quantidade de patentes concedidas e aplica-
das em cada um dos 7 escritórios cobertos. Oferece, também, o recurso 
de pesquisa em documentos no Google Scholar (Include non-patent literature), 
permitindo a busca de anterioridade e estado da arte daquilo que se 
deseja patentear. O Google Patents, por meio de classificação automática, 
utiliza a Classificação Cooperativa de Patentes para que os resultados 
sejam recuperados (GOOGLE, 208).

O Quadro 2 apresenta as principais características da recuperação e 
padronização dos dados nas diferentes bases de dados analisadas.
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QUADRO 2 – CARACTERÍSTICAS DA RECUPERAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DOS DADOS DII, ORBIT, 
INPI E GOOGLE PATENTS

DII Orbit INPI Google Patents

Língua Interface em por-
tuguês. Descrições 
dos registros em 
inglês

Interface em inglês. Interface em 
português 

Interface em inglês

Apresentação 
dos resultados

Número da paten-
te, título, invento-
res, depositantes e 
número de acesso 
primário na DII, 
Quando a patente 
está disponibili-
zada na íntegra, 
é possível baixar 
o documento 
clicando no botão 
“original”. Possi-
bilita a visualização 
de até 50 registros 
por página

Número de família de 
patente, número priori-
tário, título, inventores, 
depositantes, PDF do 
documento original, 
imagens, resultado 
dos dados, recursos de 
leitura e seleção de resul-
tados, associadas a ferra-
mentas de exportação de 
dados, com hyperlinks 
para textos integrais, 
citações, palavras-chaves 
no contexto (KWIC), 
ferramenta de highlight 
(colorir termos de bus-
ca), gráficos de citações, 
gráficos de famílias de 
patentes, ferramenta de 
comparação de reivin-
dicações, ferramenta 
de reordenamento dos 
resultados.

Número da 
patente, data de 
solicitação, título 
da patente e sua 
classificação. 
Para acesso aos 
dados completos é 
necessário acessar 
o número da pa-
tente. Visualização 
de 20 registros 
por página.

Número da CIP, 
título, dados do in-
ventor e depositante, 
datas de depósito, 
publicação e indexa-
ção na base, pequena 
parte do resumo, 
possibilidade de rea-
lizar outra busca com 
o mesmo número de 
CIP da patente re-
cuperada. Possibilita 
a visualização de até 
00 registros por 
página

Forma de 
exportação dos 
dados

De 500 em 500 
registros 

Permite exportar em 
diversos formatos, 
sem limite no número 
de exportação. Além 
disso, permite exportar: 
texto, imagem, campos 
selecionados, Hyperlinks 
permanentes (imagens, 
textos integrais pdf, cita-
ções, dados da família de 
patentes)

No site de busca 
não existe expor-
tação de dados. A 
partir de agosto de 
207 os dados da 
RPI estão no por-
tal Dados Abertos 
do Governo 
Federal com todas 
suas seções.

Exporta todos os 
resultados em uma 
única vez

Formato de 
exportação dos 
dados

html ou .txt, com 
possibilidade 
de conversão do 
arquivo .txt  para 
Excel, tanto para 
Windows como 
para Macintosh

.txt, .pdf, .xls, .xlsx, 

.csv, .xml
Não aplicado. Para 
o portal de dados 
abertos, os dados 
estão em .txt

.cvs
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Informações 
contidas na 
exportação

Número da patente 
(PN), título (TI), 
inventor (AU), 
depositante (AN), 
data de indexação 
(GA), resumo 
(AB), resumo 
expandido (TF), 
código de classe da 
DII (DC), código 
manual da DII 
(MC), CIP (IP), 
ano de publicação 
(PD), ano de depó-
sito (AD), patentes 
citadas (CP), arti-
gos citados (CR)

Título (TI), Resumo 
(AB), Classificação 
Internacional ou Clas-
sificação Europeia ou 
CPC (IC/EC/CPC), 
Basic Index (BI) Super-
-Abstract (SA), número 
de publicação (PN), Nú-
mero de publicação de 
família (NPN), Número 
Prioritário de família 
(NPR), Data da primeira 
publicação da família de 
patentes (EPD) 

(2) Nº do Pedi-
do; (22)  Datado 
Depósito; (43)  
Data da Publica-
ção; (47)  Data da 
Concessão; (5)  
Classificação IPC; 
(54)  Título; (57) 
Resumo;
(7) Nome do 
Depositante; (72) 
Nome do Inven-
tor; (74) Nome do 
Procurador

Número da patente 
(ID), título (Title), 
depositante (As-
signee), inventor 
(Inventor /author), 
data de depósito 
(Priority date), data 
de indexação (Filing/
creation date), data 
de publicação (Pu-
blication date), data 
de concessão (Grant 
date) e o link para o 
registro na base

Campos de 
busca

Busca simples e 
avançada com os 
campos: Assunto, 
título, inventor, 
depositante, núme-
ro da patente, CIP, 
código de classe na 
DII, código manual 
na DII, número 
de acesso primário 
na DII, código 
do depositante, 
nome mais código 
do depositante, 
número de patente 
citada

Apresenta diferentes for-
mas de busca, tais como: 
busca básica, busca por 
menus, busca  por linhas 
de comando avançadas, 
busca por citações, busca 
por similaridade, busca 
por famílias de patentes 
expandidas, assistente 
de busca semântica, 
assistente de busca por 
números de publicação, 
assistente de busca por 
titulares, assistentes de 
busca por classificações, 
buscas por conjuntos de 
resultados previamente 
selecionados. 

Busca simples e 
avançada com os 
campos: Número 
do pedido, núme-
ro do recolhimen-
to, do protocolo, 
data de depósito, 
data de priorida-
de, data de pu-
blicação, número 
de classificação, 
palavra-chave pelo 
número de classi-
ficação, palavra-
-chave no título e 
no resumo, nome 
do depositante, 
CPF ou CNPJ 
do depositante e 
nome do inventor

Busca simples e 
avançada com os 
campos: termos, data 
de depósito, inven-
tor, depositante, 
escritório, língua, 
status e tipo

Disponibilida-
de de filtros na 
base

Sim Sim Não Não

Dados de 
citação

Links para as 
citações dos 
examinadores

Hyperlinks permanentes 
de citações. 

Não Dados das patentes 
que foram citadas no 
documento e das pa-
tentes que já citaram 
a patente que está 
sendo visualizada
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Recursos de 
análise dos 
resultados

Recurso “Análise 
de Resultados” com 
contagem do nú-
mero de registros 
por depositantes, 
inventores, 
CIPs e área  do 
conhecimento

Contagem do número de 
depositantes, inventores 
e CIPs do resultado da 
pesquisa. Apresenta  
gráficos, grafos, tabelas, 
análise da evolução 
temporal das subclasses 
internacionais, mapas 
geográficos. 

Não Contagem do núme-
ro de depositantes, 
inventores e CIPs 
do resultado da 
pesquisa. Mostra um 
gráfico com a con-
tagem relativa dos 5 
primeiros resultados 
em relação ao ano de 
indexação na base

Cobertura de 
tempo

963 - presente 960 - presente 970 - presente 790 - presente

Fonte: Dados da Pesquisa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos de patentes ou patentométricos estão sendo cada vez 
mais comuns na academia, buscando a compreensão de como se apre-
sentam as relações entre a ciência e a tecnologia. Nesse contexto, este 
estudo teve como objetivo analisar e comparar algumas fontes de in-
formações que disponibilizam dados sobre as patentes, possibilitando 
melhor entendimento das características de cada uma, sua abrangência 
e singularidades. Para esse fim, utilizou-se a UFRGS como elemento 
de análise nas bases para realização das comparações. Observou-se que 
as características das bases são diferentes, seja por sua abrangência, es-
critórios que indexa, formas de recuperação, de exportação e tempo de 
atualização. Considerando o objeto do estudo, as patentes depositadas 
no Brasil, o INPI apresenta a melhor cobertura. No entanto, se a neces-
sidade é analisar as relações em diversos países, a DII e a Orbit podem ser 
mais eficientes, pois indexam patentes de vários escritórios mundiais. 
Entretanto, observou-se que na DII há falta de padronização no nome 
de inventores e depositantes, não somente na grafia, mas também nos 
registros de forma trocada de nomes das instituições depositantes. A 
Orbit é a que tem melhor qualidade dos dados, apresentando atualiza-
ção periódica e disponibilização de análises detalhadas dos resultados, 
entretanto é uma base paga. O Google Patents foi o que apresentou piores 
resultados para o caso da UFRGS, uma vez que não indexa as paten-
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tes registradas no escritório brasileiro, necessitando mais análises com 
outras instituições. Dessa forma, pode-se concluir que nos estudos de 
patentes a escolha da fonte de dados é muito importante para a quali-
dade do estudo, devendo-se escolher conforme o objeto a ser estudado, 
a abrangência, atualidade e possibilidades de recuperação e exportação.
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1 INTRODUÇÃO

Os índices de citação são bases de dados bibliográficas e de citações 
essenciais para o levantamento de indicadores bibliométricos e a avalia-
ção do conhecimento científico. Constituem também fontes fundamen-
tais para a busca de informação e a construção de novos conhecimentos, 
retroalimentando assim as atividades de pesquisa e comunicação. Nesta 
perspectiva, este trabalho discute a criação de índices de citação da ciên-
cia latino-americana, tanto no nível nacional dos países da região como 
no nível regional.

A relevância das bases de dados regionais e nacionais não é assun-
to novo. Garfield (995) já chamava a atenção para a importância de 
criação de bases para abrigar as revistas regionais e garantir um retrato 
multidimensional da ciência das periferias. Essa necessidade é premente 
na América Latina (AL), que registrou produção crescente nas últimas 
décadas, elevando as posições de alguns países em rankings da ciên-
cia internacional, mas ainda não conta com fontes multidisciplinares 
exaustivas da produção científica nacional ou regional e de seu impacto 
nesses contextos.
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Este trabalho retoma a discussão sobre as bases e índices regionais 
e nacionais para a avaliação da ciência periférica, com enfoque na AL. 
Identifica as principais razões para criação de índices de citação, revisa 
as experiências estrangeiras de países periféricos e as iniciativas da pró-
pria região e aponta as perspectivas nos contextos nacional e regional. A 
discussão não é recente, mas constitui tema emergente na ciência da re-
gião, que incorpora novos sistemas, métodos e práticas de avaliação, ao 
mesmo tempo em que busca preservar e fortalecer a identidade regional.

2 RAZÕES PARA A CRIAÇÃO ÍNDICES NACIONAIS E REGIONAIS

Indicadores bibliométricos decorrentes de dados de publicação e 
citação são amplamente utilizados em países do mundo todo. Os fun-
damentos iniciais para a identificação desses dados são os índices de 
citação, que reúnem informações sobre a literatura acadêmica e seu im-
pacto. Além de apoiar a pesquisa bibliográfica e o acesso à informação 
científica, eles favorecem a compreensão das características e dinâmicas 
da produção científica e subsidiam os processos de avaliação da ciência 
em diferentes níveis e contextos. 

No contexto internacional destacam-se os três índices integrados à 
Web of Science – WoS (Science Citation Index, Social Sciences Citation Indexe Arts and 
Humanities Citation Index) e a base de dados Scopus, um importante índice 
de citação multidisciplinar. Experiências nacionais e regionais também 
revelam o caráter essencial desses instrumentos. Esta seção discute a im-
portância de criar bases de dados e índices de citação nacionais e regio-
nais e apresenta as principais razões para a sua criação, tendo por base 
a literatura sobre o tema, em especial os estudos de Pislyakov(2007) e 
Yadav e Yadav (204).

A criação de bases ou índices locais justifica-se logicamente a partir 
da compreensão da importância e do escopo dos índices internacionais. 
Os principais motivos para a criação de índices nacionais e regionais no 
contexto da AL são explicitados a seguir:
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a) Sub-representação da literatura latino-americana nos índices da 
ciência internacional (ainda mais grave para as Ciências Sociais e 
Humanidades);

b) Crescimento da produção científica dos países da região e maior 
participação na ciência mundial, em contraste com a ausência de 
ferramentas multidisciplinares abrangentes para a avaliação da 
ciência periférica;

c) Limitações dos índices internacionais para obter retratos com-
pletos e inclusivos da produção local e regional, atestadas em 
estudos anteriores e justificadas pela criação de índices nacionais 
em outros países de idioma não inglês;

d) Demanda por bases multidisciplinares com cobertura local, ca-
pazes de apoiar a busca por informaçãocientífica e a avaliação da 
ciência por órgãos governamentais, organismos internacionais e 
pela própria comunidade científica;

e) Estímulo aos conselhos editoriais das revistas para publicar arti-
gos qualificados e com maior potencial de citação, o que poderia 
ampliar a visibilidade e o uso da literatura regional na produção 
de novos conhecimentos;

f) Fortalecimentoda integração regional e do potencial de colabora-
ção entre os países da região, com vistas a reforçar a identidade da 
ciência latino-americana.

A baixa representação das publicações é certamente o principal 
motivo para criação de índices locais na AL e em outros contextos peri-
féricos. Esta razão também subsidiou a criação de índices nacionais na 
China e na Rússia, por exemplo, onde somente cerca de 5% a0% das 
revistas nacionais eram indexadas em bases internacionais (PISLYAKOV, 
2007). Nos países latino-americanos a situação não é distinta. Mesmo 
com o aumento do número de revistas da região indexadas na última dé-
cada, a participação dos países nos índices da ciência mainstrean é baixa e 
assimétrica, com maior concentração dos títulos brasileiros (AGUADO 
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LOPEZ et al., 204). O Brasil é igualmente sub-representado, tendo 
apenas 29 revistas na WoS e 344 na Scopus. A assimetria também se re-
vela entre as áreas, reproduzindo uma situação histórica de discrepância 
entre as disciplinas nos índices internacionais.

A integração da Scientific Electronic Library Online (SciELO) à 
WoS em 204 foi um passo importante, mas não resolveu amplamente 
o problema de sub-representação da ciência regional. Os requisitos da 
SciELO para indexação das revistas tornaram-se mais rígidos e alinhados 
à ciência internacional, em especial em relação ao idioma inglês. A base 
não constitui uma fonte exaustiva da literatura regional e integra uma 
plataforma de publicação com uma biblioteca eletrônica, o que também 
a diferencia de outros índices locais.

Uma região vasta como a AL, com infraestrutura crescente de ciên-
cia e tecnologia e investimentos públicos relevantes, requer instrumen-
tos adequados de avaliação da pesquisa nacional e regional. Os índices 
internacionais são igualmente importantes, mas os estudos com essas 
fontes têm levantado algumas questões sem respostas para os contextos 
locais. Esses índices são insuficientes para a avaliação das atividades de 
pesquisa e a formulação de políticas científicas a partir de perspectivas 
locais ou nacionais (MOED, 2002). A ausência de bases exaustivas torna 
praticamente impossível a avaliação compreensiva da ciência periférica, 
sobretudo em análises comparativas da realidade local e internacional.

3 EXPERIÊNCIAS EM PAÍSES PERIFÉRICOS

A oferta de indicadores de ciência e tecnologia ainda é bastante 
restrita na AL, apesar dos esforços de organismos regionais, como 
a Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología -Iberoamericana e 
Interamericana (RICYT), que publica anualmente o relatório El Estado 
de la Ciência, e de organismos internacionais, como a United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) e a 
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 
que reúnem indicadores de países da região. A situação é comum a ou-
tros países periféricos, em especial aqueles de idioma não inglês, que 
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buscam nos índices nacionais alternativas mais inclusivas da ciência 
local. Algumas iniciativas constam a seguir.

QUADRO 1 – ÍNDICES REGIONAIS OU NACIONAIS EM CONTEXTOS PERIFÉRICOS

Índice Criação País/região Documentos Cobertura

China Scientific and Techni-
cal Papers and Citations

988 China .600 revistas Ciências Duras

Chinese Science Citation 
Database

989 China .200 revistas Ciências Duras

Chinese Social Sciences Cita-
tion Index

2000 China 500 revistas    e 
outros docs

Ciências Sociais

Citation Database for Japanese 
Papers

2000 Japão .000 revistas Multidisciplinar

Russian Index of Science 
Citation

2005 Rússia 4.000 revistas e 
outros docs

Multidisciplinar

Indian Citation Index 2009 Índia .000 revistas Multidisciplinar

Taiwan Citation Index - Hu-
manities & Social Sciences

203 Taiwan .000 revistas e 
outros docs

Ciências Sociais 
e Humanidades

SciELOSciELO Citation 
Index 

998
204

4 países da 
Ibero-américa

.200 revistas Multidisciplinar

Russian Science Citation Index 205 Rússia 650 revistas Multidisciplinar

Fonte: Elaborado pelas autoras, 208.

A China é pioneira e o exemplo mais impressionante de criação de 
índices nacionais. O país conta com dois grandes índices de citações para 
as ciências duras (Chinese Science Citation Database, da Academia Chinesa de 
Ciências, hospedada na WoS, e China Scientific and Technical Papers and Citations, 
fundada pelo Institute of Scientific and Technical Information of China) 
e outra para as Ciências Sociais (Chinese Social Sciences Citation Index, co-de-
senvolvida pela Nanjing University e Hong Kong University). Além disso, 
Taiwan, considerado província da China pelo governo chinês, tem seu 
próprio índice para as Ciências Sociais e Humanidades (Taiwan Citation 
Index) (WU et al., 2004).

A Citation Database for Japanese Papers (CJP) é um índice da literatura 
acadêmica japonesa. Lançada em 2000 com o objetivo de ampliar a 
circulação das revistas japonesas e viabilizar a análise da ciência, a base 
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reúne cercade .000 revistas e outros documentos (NEGISHI; SUN; 
SHIGI, 2004). O Japão também conta com diversas bases de revis-
tas, artigos, livros e teses, que estão integradas no Scholarly and Academic 
Information Navigator (CiNii), um grande banco de dados da literatura 
científica nacional.

O Russian Index of Science Citation (RISC) é uma base multidisciplinar 
abrangente da literatura acadêmica russa, que reúne mais de 4.000 
revistas e outras publicações. Lançado em 2005, o índice possibilita 
a recuperação de informações e sustenta as ações de avaliação da ati-
vidade, impacto e eficácia do sistema de ciência e tecnologia russo. O 
RISC subsidiou a criação, em 205, do Russian Science Citation Index (RSCI), 
um índice seletivo com cerca de 650 revistas russas hospedado na WoS 
(MOSKALEVA et al., 207). 

Outro exemplo relevante é o Indian Citation Index (ICI), uma base 
multidisciplinar que permite acessar, mapear e avaliar a produção 
científica publicada em revistas indianas. Lançado em 2009, o índice 
cobre mais de .000 revistas revisadas por pares e visa ampliar o aces-
so e a visibilidade da ciência indiana, além de subsidiar a avaliação da 
pesquisa nacional. Além disso, o ICI também pretende atrair novos 
olhares, mais colaborações e citações e maior prestígio para a ciência 
indiana (YADAV; YADAV, 204). 

O SciELO Citation Index é o único índice de citação regional da AL 
e constitui uma importante fonte de dados para a avaliação da ciên-
cia na região. Reúne publicações e citações de revistas da África do 
Sul, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
Espanha, México, Peru, Portugal, Uruguai e Venezuela. A iniciativa tem 
origem na biblioteca eletrônica SciELO, criada em 998 para atender 
a necessidade de indexação de revistas nacionais, fortalecer a publica-
ção de revistas de acesso aberto e ampliar a qualidade e visibilidade dos 
periódicos regionais (PACKER; MENEGHINI, 204). Hospedado na 
plataforma da WoS desde 204, constitui um importante esforço de 
ampliação da visibilidade das revistas regionais.Voltado à indexação de 
revistas locais de qualidade, o índice é seletivo e não contemplagrande 



60

parte das revistas da AL. Portanto, pode ser usado para avaliar a ciência 
regional, mas apenas com base no segmento de revistas mais qualificadas. 

4 PERSPECTIVAS PARA O BRASIL E A AMÉRICA LATINA

A ideia básica de criação de índices nacionais ou regionais se justifica 
pela subrepresentação da produção científica dos países periféricos em 
índices internacionais. As experiências estrangeiras reforçam a impor-
tância de criar índices locais para questões de interesse local. As histórias 
de sucesso servem de estímulo para a criação desses instrumentos no 
contexto da AL e apontam para o equilíbrio necessário entre a ciência 
mainstream e periférica, de alcance local ou regional. 

É necessário criar nossas próprias bases de dados exaustivas, com 
cobertura apropriada das revistas e sem viés de idioma, em especial. A 
avaliação da ciência nacional ou regional não pode ser limitada à co-
bertura parcial dos índices internacionais, cujo propósito é claramente 
distinto dos índices locais. A discussão é essencial no contexto dos estu-
dos da ciência e merece especial atenção da comunidade científica, dos 
organismos regionais, órgãos governamentais e instituições acadêmicas, 
pois permite criar oportunidades de colaboração e integração regional, 
além de estimular novos olhares sobre a ciência local e regional da AL.

A iniciativa requer esforços integrados das diversas áreas do co-
nhecimento, independente do caráter local, regional ou internacional 
de sua produção científica. No Brasil, iniciativas como o Currículo 
Lattes, o registro de International Standard Book Number (ISBN) 
pela Biblioteca Nacional, o banco de dados do Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial (INPI), os bancos de teses e dissertações e os 
repositórios institucionais ilustram a possibilidade de criação desses 
instrumentos. Em relação ao escopo e cobertura das revistas, a seleção 
pode ser realizada pelas áreas, seguindo o modelo de avaliação Qualis 
da Capes, tornando o processo inclusivo e participativo no âmbito das 
próprias disciplinas. Além disso, destaca-se a necessidade de financia-
mento dos estados e organismos internacionais para garantir a criação e 
manutenção dos índices na região. 
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Na AL, além da SciELO destacam-se a Redalyc e o Latindex, esse um 
diretório de revistas que reúne cerca de 8.000 publicações. A Redalyc é 
uma base multidisciplinar e biblioteca digital que indexa cerca de .00 
revistas de acesso aberto de países da AL e Caribe, Portugal e Espanha 
(AGUADO LOPEZ et al., 204). Nos últimos anos, a Redalyc passou a 
oferecer algumas métricas da produção científica, com ênfase em indi-
cadores de atividade de publicação (países e instituições) e distribuição 
geográfica dos autores. Embora não forneça dados de citações, pode ser 
o embrião de um novo índice de citações para a AL. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A AL e os países da região têm claro potencial para desenvolver ín-
dices da literatura regional ou nacional. Pode-se optar pela criação de 
índices nacionais ou buscar a integração dos países em bases regionais 
exaustivas. Pensar a ciência regional em rede pressupõe pensar nos 
instrumentos que a retroalimentam e que fortalecem a avaliação inte-
grada da ciência. A iniciativa pode constituir uma importante oportu-
nidade de integração da ciência latino-americana, de fortalecimento 
da identidade regional e da colaboração científica entre os países da 
região em prol de objetivos comuns.
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1 INTRODUÇÃO

A Web de Dados é uma plataforma global para compartilhar Dados 
Abertos Conectados1, possibilitando a exploração de recursos digitais 
nos mais variados domínios (W3C, 207a). Para World Wide Web Consortium 
(W3C, 207b), o fomento dessa plataforma envolve a adoção de práticas 
que permitem a obtenção dos seguintes beneficios: reuso – aumenta 
as chances de reutilização de dados pelos consumidores; compreensão 
– propicia aos seres humanos um melhor entendimento das natureza, 
estrutura e semântica dos dados compartilhados; interligação – pos-

1 O entendimento do que são Dados Abertos Conectados relaciona-se com duas 
definições: a) o que são Dados Abertos; e b) o que são Dados Conectados. Dados 
Abertos são os dados regidos por licenças que não impedem o (re)uso, desde que 
obedecidas as regras pertinentes de distribuição (LINKED DATA, 207). Por 
sua vez, Dados Conectados se referem a um conjunto de práticas para publicar e 
interligar dados estruturados usando a web como uma plataforma global (BIZER; 
HEATH; BERNES-LEE, 2009).

mailto:srautenberg@unicentro.br
mailto:thild@unicentro.br
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sibilita a criação de relações entre recursos digitais; descoberta – ha-
bilita os computadores descobrirem de forma autônoma os conjuntos 
de recursos digitais; confiança – certifica que os conjuntos de recursos 
digitais são curados ao longo do tempo; acesso – facilita o acesso dos 
agentes (humanos e de software) aos recursos atualizados; interoperabi-
lidade – permite que os recursos digitais sejam utilizados em aplicações 
de formatos variados; e processabilidade – habilita os computadores a 
processar os recursos digitais contidos na Web de Dados. Ressalta-se que 
o acolhimento desses benefícios ocorre com a implantação dos endpoints2 
na estrutura global da Web de Dados.

Na implantação de um endpoint, deve-se observar os preceitos da 
Curadoria Digital (DIGITAL CURATION CENTER, 207a) e do 
Ciclo de Vida de Dados Conectados (AUER, 204). Ou seja, as ativi-
dades da Curadoria Digital devem ser realizadas para manter, preservar 
e agregar valor (DIGITAL CURATION CENTER, 207b) aos Dados 
Abertos Conectados.

Conforme Abbott (207), a Curadoria Digital é envolta de ações 
direcionadas à preservação de recursos digitais, conservando as fontes 
informacionais e as interfaces de acesso aos atuais e novos consumi-
dores de dados. Portanto, alinhando esta perspectiva aos preceitos dos 
Dados Abertos Conectados, colabora-se principalmente: a) no acesso 
perene a recursos digitais confiáveis, primando pelos requisitos de 
qualidade e proveniência de dados; b) na minimização dos esforços 
para obter os recursos digitais compartilhados, considerando os custos 
financeiros e computacionais envolvidos; e c) na cooperação entre os 
publicadores e consumidores de dados, ao subsidiar a reutilização dos 
recursos digitais disponibilizados.

2 Um endpoint indica um endereço de Internet de acesso a um serviço da web de 
onde, mediante o uso de um protocolo específico de consulta, se recuperam os 
recursos digitais em um formato específico (W3C, 207c). Na Web de Dados, um 
endpoint permite que os agentes (humanos ou de software) consultem uma base 
de conhecimento através da linguagem SPARQL, por exemplo. Geralmente, os 
resultados das consultas são retornados em formatos abertos legíveis por humanos 
e/ou processáveis   em máquina (SEMANTIC WEB, 207).
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Diante disto, admite-se que a Web de Dados é uma infraestrutura 
de vanguarda para socializar dados primários em pesquisas científicas. 
Isso enseja a necessidade de curar os recursos digitais nos endpoints, pri-
vilegiando: a encontrabilidade de recursos digitais na Internet; a nave-
gabilidade entre os elementos; a exploração informacional da relação 
entre os recursos curados; e, principalmente, a replicação de estudos 
científicos ao longo do tempo.

Ao considerar o domínio da Ciência da Informação, pressupõe-se 
que suas pesquisas se beneficiam da Web de Dados, ao mitigar os esforços 
na coleta de dados primários. Este artigo relata os esforços despendidos ao 
manter o endpoint http://lod.unicentro.br como uma fonte informacional. 
Neste sentido, como descrito a seguir, no referido endpoint, são comparti-
lhados os recursos digitais dos históricos dos índices Qualis, SCImago Journal 
& Country Rank (SJR) e Source Normalized Impact per Paper (SNIP).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Neste trabalho são consideradas bases de dados dos seguintes ín-
dices cientométricos: a) Qualis – coletada nos últimos 2 anos no 
Sistema WebQualis (WEBQUALIS, 203) e na Plataforma Sucupira 
(SUCUPIRA, 207), conforme inicialmente discutido em Rautenberg 
e Burda (206); b) SNIP - recuperada nos anos 205 e 207, a partir 
do Portal Journal Metrics (JOURNAL METRICS, 207). Originalmente, 
os dados são extraídos em formato XLS (eXceL Spreadsheet), com o período 
de referência de 2005 a 205; e c) SJR - coletada a partir do Portal 
Journal SCImago & Country Rank (SJR, 207) no formato XLS, também com 
o período de referência de 2005 a 205.

Como prática inicial de curadoria, ressalta-se que os conjuntos de dados 
enumerados são anualmente recuperados a partir de suas fontes originais 
e armazenados na base de dados de um sistema legado. Posteriormente, 
é realizada a socialização dos índices cientométricos na Web de Dados. 
Devido à complexidade, os detalhes intrínsecos da referida socialização 
não são apresentados neste artigo. Entretanto, os apontamentos sobre a 
modelagem dos dados originais como Dados Abertos Conectados e seu 
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processo técnico-metodológico de transformação são apresentados por 
Rautenberg et al. (207a) e Rautenberg et al. (207b), respectivamente.

FIGURA 1 – REPRESENTAÇÃO DOS RECURSOS DIGITAIS

Fonte: Dados da pesquisa.

Baseando-se em Rautenberg et al. (207a), apresenta-se o mo-
delo que formaliza o escore obtido por um jornal dado um índice 
cientométrico em particular (Figura ). Estruturalmente, um recurso 
digital compartilhado compreende uma avaliação de um jornal, atre-
lando uma área de conhecimento e o ano para o qual o periódico foi 
avaliado. A essas dimensões de dados, os índices Qualis, SJR e SNIP 
alcançados são relacionados.

FIGURA 2 - REPRESENTAÇÃO DO PROCEDIMENTO METODOLÓGICO

Fonte: Dados da pesquisa.

Metodologicamente, conforme a Figura 2, neste trabalho são apli-
cadas cinco atividades da Curadoria Digital (DIGITAL CURATION 
CENTER, 207a). Interdisciplinarmente, estas atividades são relacio-
nadas a quatro fases do Ciclo de Vida de Dados Conectados (AUER, 
204), conforme descritas na sequência.
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As atividades de Seleção e de Ingestão são realizadas simultaneamen-
te durante a fase de Extração do Ciclo de Vida de Dados Conectados. A 
Seleção visa recuperar os dados de interesse de um sistema legado para 
preservação em longo prazo. Com os dados recuperados, a Ingestão 
transfere os dados para uma área de estágio antes do armazenamento.

A atividade de Transformação é o ato de criar novos dados a partir dos 
dados originais, como por exemplo, por meio da migração dos dados ori-
ginais para outro formato ou do enriquecimento dos dados com semân-
tica. No procedimento metodológico, os dados em formato CSV (Comma 
Separated Value) são convertidos para RDF (Resource Description Framework), o 
modelo padrão de dados da Web de Dados. Simultaneamente, os voca-
bulários/ontologias (Bibliografic Ontology e Dublin Core, por exemplo) são 
adotados no enriquecimento semântico dos recursos digitais.

Na Curadoria Digital, a atividade de Armazenamento dos recursos 
digitais deve ser realizada de forma segura, respeitando os padrões rele-
vantes. Neste sentido, para privilegiar o (re)uso de recursos digitais na 
Web de Dados, os elementos resultantes da atividade de Transformação 
são armazenados no endpoint http://lod.unicentro.br.

A atividade de Acesso, Uso e Reuso engloba as ações para garantir que 
os recursos digitais sejam acessíveis pelos consumidores de dados de for-
ma ininterrupta. No Ciclo de Vida de Dados Conectados, essa atividade 
é relacionada à fase de Busca, Navegação e Exploração para recuperar e 
visualizar os recursos digitais compartilhados na Web de Dados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Na Figura 3 é representado o endpoint lod.unicentro.br, onde: (A) 
apresenta o endereço de Internet disponibilizado aos agentes para aces-
so dos recursos digitais compartilhados; (B) define o conjunto de da-
dos disponibilizado a ser explorado (http://lod.unicentro.br/Qualis/, 
http://lod.unicentro.br/SJR/ ou http://lod.unicentro.br/SNIP/); (C) 
exemplifica uma consulta SPARQL para consumir os recursos digitais 
de um determinado conjunto; e (D) dentre as várias formas de retorno 
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disponíveis, determina o formato de retorno desejado para codificação 
dos recursos digitais a serem recuperados. 

FIGURA 3 - INTERFACE DO ENDPOINT HTTP://LOD.UNICENTRO.BR

Fonte: dados da pesquisa.

Considerando a Curadoria Digital, é importante destacar que o 
endpoint lod.unicentro.br tem se tornado um ponto de acesso perene 
aos recursos digitais (RAUTENBERG et al., 207a; RAUTENBERG 
et al., 207b). Isso privilegia os requisitos de qualidade de dados e de 
proveniência de dados para com as pesquisas no domínio da Ciência da 
Informação ao longo do tempo. 
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TABELA 1 - SUMARIZAÇÃO DOS RECURSOS DIGITAIS COMPARTILHADOS NO ENDPOINT 
HTTP://LOD.UNICENTRO.BR

ANO REFERÊNCIA # QUALIS # SNIP # SJR

2005 35.020 34.253 27.977

2006 35.020 36.342 29.570

2007 35.020 38.628 3.226

2008 54.233 4.84 32.965

2009 54.233 44.57 35.36

200 54.233 48.484 37.997

20 07.429 53.286 56.40

202 07.429 56.95 59.578

203 07.429 58.29 6.955

204 08.622 59.888 63.629

205 44.463 62.6 65.947

206 22.50 63.82 66.732

TOTAL 865.281 596.465 569.732

Fonte: Dados da pesquisa.

Destaca-se que ao se utilizar as interfaces de acesso do endpoint, mi-
nimiza-se os esforços de obtenção dos recursos digitais cientométricos 
abertamente disponibilizados, mitigando os custos da recuperação dos 
dados primários na atividade de Acesso, Uso e Reuso. Conforme a 
Tabela , atualmente são curados em torno de dois milhões de recursos 
digitais no endpoint lod.unicentro.br referentes aos históricos dos índices 
Qualis, SNIP e SJR. Tais recursos são recuperados em vários formatos 
de codificação, tornando-se importantes na condução e na replicação 
de pesquisas bibliométricas e/ou cientométricas. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo discorre a respeito de um estudo interdisciplinar e aplicado 
sobre Curadoria Digital e Dados Abertos Conectados. Resumidamente, 
relata os esforços dispendidos no desenvolvimento do endpoint lod.uni-
centro.br como fonte informacional da Web de Dados.
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Ao preservar três conjuntos de recursos digitais como Dados Abertos 
Conectados (os históricos dos índices Qualis, SJR e SNIP), o endpoint 
lod.unicentro.br permite: a) a encontrabilidade dos recursos na Web 
de Dados; b) a navegabilidade entre os elementos distribuídos na web; 
c) a exploração informacional do relacionamento entre os recursos dis-
ponibilizados; e d) a replicação de resultados em estudos científicos ao 
longo do tempo. 

Cientificamente, o trabalho contribui à discussão do uso interdis-
ciplinar de Dados Abertos Conectados como arcabouço tecnológico na 
Ciência da Informação. Ou seja, tem-se um exemplo profícuo no que 
tange às novas demandas de curadoria de dados em ambientes digitais 
baseados na Web de Dados. Diante disso, como trabalho futuro, tem-se 
a contínua atualização dos históricos dos índices Qualis, SJR e SNIP no 
endpoint lod.unicentro.br.
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1 INTRODUÇÃO

A avaliação dos programas de pós-graduação no Brasil possui 
como um dos seus pilares a qualidade da produção científica, que tem 
como órgão responsável pelo reconhecimento e a avaliação de cursos 
de pós-graduação stricto-sensu (mestrado profissional, mestrado acadê-
mico e doutorado) em âmbito nacional, a CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior).

Criada em 95, a CAPES possui como objetivo principal de “as-
segurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade 
suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos públicos 
e privados que visam ao desenvolvimento do país”  (CAPES , 2008).  

Em 953 iniciou-se o intercâmbio de docentes e pesquisadores a 
concessão de bolsas de estudos para brasileiros se capacitarem no Brasil 
e exterior e o apoio a eventos de natureza científica com o surgimento 
do Programa Universitário (CAPES , 2008).  

Em 965 o Ministério da Educação iniciou a regulamentação dos 
cursos de pós-graduação do Brasil baseado em três motivos: formação 
de professores competentes, objetivando atendimento da demanda 
crescente e intensificação da qualidade do ensino; estimular a pesquisa 
científica por meio da preparação adequada de pesquisadores; assegurar 
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o treinamento de técnicos e trabalhadores intelectuais de alto padrão em 
apoio ao desenvolvimento nacional nos distintos setores de produção 
(CUNHA, 974; GOUVÊA, 203).

É visível o aumento de número de bolsas concedidas pela CAPES no 
decorrer dos anos. Em 953 foram duas para formação no país, 23 de 
aperfeiçoamento no país e 54 no exterior. No ano seguinte, foram 55: 
32 para formação no país, 5 de aperfeiçoamento e 72 no exterior. Em 
206 foram 24.229 para formação no país e 6.064 no exterior, um au-
mento significativo se comparado aos anos anteriores (CAPES 2, 208).  

Neste contexto, uma questão eminente é se com tamanho investi-
mento na capacitação e formação de pesquisadores, é possível afirmar 
que a produção científica brasileira principalmente dos bolsistas tam-
bém aumentou? 

Segundo Bachelard (996), o desenvolvimento da atividade cientí-
fica necessita de recursos providos pela sociedade. Além disso, é possível 
definir a produção de conhecimento científico pelo questionamento ao 
conhecimento permanente estabelecido, seja ele científico ou não.

Tento em vista que a atividade científica necessita de recursos para 
que aconteça, e o número de bolsas para formação do pesquisador bra-
sileiro aumenta a cada ano, o objetivo deste trabalho é de analisar a 
concessão de bolsas de estudos da CAPES para capacitação no exterior 
e a produção científica dos beneficiados pela bolsa, a fim de verificar o 
retorno científico para a comunidade acadêmica brasileira.

2 METODOLOGIA

Como procedimento metodológico, a pesquisa envolve os trabalhos 
Fernandes et al. (207), Gouvêa (203)  entre outros, como também 
consulta a artigos que possuem o mesmo enfoque científico deste trabalho.

Ao iniciar a etapa exploratória do trabalho e visando defender e 
apresentar o aumento da distribuição de bolsas de estudos pela CAPES, 
fez-se uma pesquisa utilizando a plataforma GEOCAPES (Sistema de 
Informações Georreferenciadas), onde é possível visualizar a distribui-
ção geográfica de concessão de bolsas no exterior, conforme a Figura .
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FIGURA 1 - CONCESSÃO DE BOLSAS NO EXTERIOR EM 2016

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Ao iniciar a etapa exploratória do trabalho e visando defender e 
apresentar o aumento da distribuição de bolsas de estudos pela CAPES, 
fez-se uma pesquisa utilizando a plataforma GEOCAPES (Sistema de 
Informações Georreferenciadas), onde é possível visualizar a distribuição 
geográfica de concessão de bolsas no exterior. Na plataforma também é 
possível visualizar como foi a distribuição de bolsas por titulação no ano 
de 206, em que a Graduação foi a titulação que mais recebeu bolsas.

Como o foco deste trabalho é verificar as bolsas que envolvem o 
nível de capacitação doutorado, observa-se no Figura 2 dentro de um 
intervalo de 0 anos como foram as distribuições de bolsa no exterior 
para os cursos de pós-graduação. Foi delimitado esse intervalo pois, o 
primeiro ano que a plataforma GEOCAPES apresenta os dados é o de 
998. Observa-se que a bolsa para Doutorado Sanduíche não apresen-
tou quedas e a bolsa para Doutorado Completo teve um crescimento de 
mais de 200% entre 998 e 206.
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FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DE BOLSA NO EXTERIOR PARA DOUTORADO

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Com base nas afirmações confirmadas e nos dados apresentados, 
necessita-se verificar a produção cientifica dos bolsistas e analisar quais 
resultados trouxeram para a produção científica brasileira o aumento de 
destruição de bolsas no exterior.

Dando continuidade na etapa exploratória, pela plataforma 
GEOCAPES é possível notar que 2.29 bolsas de doutorado pleno fo-
ram distribuídas no ano de 206, mas para este trabalho será utilizado 
a amostra de 50 bolsistas que foram selecionados através do Edital 
conforme informado em CAPES 3 (206).  Como a intenção é verifi-
car se as bolsas concedidas tentem a dar como resultado o aumento da 
produção científica brasileira, mesmo no GEOCAPES o ano de 207 
não ser apresentado, foi realizado a mesma etapa exploratórias para os 
pesquisadores aprovados no edital para doutorado pleno no ano de 207 
através do Edital conforme informado em CAPES 4 (207).

A escolha destes bolsistas foi realizada em busca aos seus currículos 
identificados na base do Plataforma Lattes, após uma pesquisa pelo 
nome completo do bolsista divulgado no resultado do edital para con-
cessão das bolsas.
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3 RESULTADOS

Após a identificação dos  currículos dos bolsistas, foi utilizado o 
extrator proposto por DIAS et al. (203), para a extração e tratamento 
das informações dos bolsistas, tendo como fonte de dados as informa-
ções registradas em seus currículos cadastrados na Plataforma Lattes. 
Posteriormente a extração e tratamento dos dados, o primeiro estudo 
realizado foi verificar a distribuição de bolsas por grandes áreas de atu-
ação, realizando ainda, um estudo comparativo entre as bolsas distribu-
ídas em 206 e 207, como pode ser visto na Figura 3. 

FIGURA 3 - CONCESSÃO DE BOLSAS DE DOUTORADO PLENO NO EXTERIOR POR GRANDE ÁREA

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Percebe-se que em algumas grandes áreas, a distribuição da quantida-
de de bolsas nos dois editais analisados são praticamente a mesma, como 
no caso de Ciências Agrárias, Ciências Exatas e da Terra e Linguística, 
Letras e Artes. No entanto, em algumas outras grandes áreas existe uma 
distinção muito grande, como nas grandes áreas de Ciências Sociais 
Aplicadas e Engenharias.
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Já na Figura 4 é possível visualizar como está distribuída a produção 
científica dos bolsistas dos anos de 206 e 207, o que possibilita obter 
um perfil de publicação.

FIGURA 4 - PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS BOLSISTAS DE 2016 E 2017

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

É possível notar na Figura 4 que as principais alterações na produção 
científica dos dois conjuntos de bolsistas entre os anos de 206 e 207 
foram em Artigos em Anais de Congresso que teve um aumento de mais 
de 4% (de .073 para .227) e a queda  na publicação de Livros em 
quase 70% (de 56 para 7).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pode ser observado, existe um crescente investimento na 
concessão de bolsas para capacitação no exterior, visando um maior 
intercâmbio de pesquisadores brasileiros e ainda, objetivando uma me-
lhoria na quantidade e qualidade da produção científica brasileira. 

Ao verificar o perfil de bolsistas nos editais de 206 e 207, tendo 
como fonte de dados seus currículos cadastrados na Plataforma Lattes, 
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percebe-se que em algumas grandes áreas do conhecimento a quantida-
de de bolsas distribuídas são equivalentes, em detrimento de outras, em 
que existe uma grande distinção. Já ao verificar a produção científica do 
conjunto, observa-se que o perfil de publicação é equivalente, sendo a 
publicação de artigos em anais de congresso, seguida da publicação de 
artigos em períodicos, o principal meio de divulgação de resultados dos 
bolsistas analisados. Por fim, espera-se que novos estudos possam ainda 
revelar novas informações sobre os bolsistas em capacitação no exterior, 
como por exemplo,  sua distribuição geográfica e instituições de origem.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo dos últimos séculos, a forma de comunicação entre os 
cientistas passou por diversas mudanças até que, mais recentemente, o 
periódico impresso consolidou-se como o principal meio de divulgação 
do conhecimento científico. O sucesso dos periódicos pode explicado, 
dentre alguns fatores, pelo acúmulo de credibilidade que conseguiu 
atingir, fruto do processo peer review, a marca central destes veículos 
(MEADOWS, 974).

No século XX, em paralelo ao crescimento exponencial dos periódi-
cos impressos, observou-se um movimento contínuo e crescente destes 
veículos para o controle do setor privado, o que gerou custos adicionais 
aos cientistas e suas instituições já que periódicos passaram a cobrar 
(altas) taxas de publicação e também de assinaturas. Como alternativa 
a este novo modelo surge o Movimento de Acesso Aberto, que ganha 
fôlego nos primeiros anos do século XXI, estimulando iniciativas para 
promovam o acesso amplo e gratuito dos conteúdos publicados em pe-
riódicos científicos no ambiente de internet.

A Conferência de Budapeste 2002 é um marco neste movimento. É 
a partir dela que se configuram as duas principais formas de promoção 
de acesso aberto, conhecidas como via dourada e via verde. Na primeira 
estratégia, a disponibilização on-line se dá pelo autoarquivamento ou 
pelo depósito da publicação em um (ou mais) repositório, enquanto na 
segunda, o conteúdo on-line é disponibilizado pelo periódico (HARNAD 



82

et al., 2004). Ao considerar o número de periódicos que nascem ou 
que assumiram as diretrizes do modelo de acesso aberto, Laakso et al. 
(20) identificam três fases de crescimento: (a) de 993 a 999, os anos 
do “pioneirismo”, com uma alta taxa de crescimento, porém, sobre um 
número inicial ainda muito reduzido, (b) de 2000 a 2004, os anos de 
inovação, um período com uma alta taxa de crescimento, marcado pelo 
surgimento de novos modelos de periódicos e iniciativas de promoção 
do acesso aberto e (c) de 2005 a 2009, anos de consolidação, com ten-
dência de redução na taxa de crescimento.

Dentre as inovações ocorridas no período de 2000 a 2004, desta-
ca-se a Public Library of  Science (PLoS), concebida, em 2000, por Patrick 
O. Brown, Michael B. Eisen and Harold Varmus, em uma breve carta 
aberta, onde os autores não só criticam a privatização do conhecimen-
to oriundo da ciência, mas defendiam a ideia do conhecimento livre e 
compartilhado (BROWN; EISEN; VARMUS, 200). Em 2003, a PLoS 
tornou-se, formalmente, uma editora voltada a divulgação da literatura 
científica, incorporando um modelo de negócio inovador, prevendo uma 
taxa de submissão, suficiente para cobrir os custos com editoração e dis-
ponibilidade on-line de seu primeiro produto, a PLoS Biology. Desde então, 
outros produtos PLoS, como por exemplo: PLoS Medicine (2004), PLoS ONE 
(2006), PLoS Neglected Tropical Diseases (2007), PLoS  Paleontology (205). 

A especialização dos produtos da PLoS e também a participação de 
milhares de especialistas no processo de revisão, dentre outros fatores, 
garantiram sua disseminação e, consequentemente, seu sucesso, em 
especial, da PLoS ONE, que vem assumindo o papel de protagonista dos 
periódicos internacionais de acesso aberto, com mais de 20 mil do-
cumentos por ano, desde 202. Considerando, assim, o destaque da 
PLoS ONE como uma das principais iniciativas em prol da consolidação 
do modelo de periódicos de acesso aberto, é relevante indagar: sobre 
quais pilares o conhecimento divulgado neste periódico se estrutura? 
Seria a estrutura intelectual deste periódico baseada em periódicos de 
acesso aberto ou em periódicos do mainstream, que, de forma geral, não 
aderiram ao modelo de acesso aberto? 
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É importante destacar que, no campo da Informetria, o conceito de 
estrutura intelectual está intimamente relacionado ao conceito de coci-
tação, uma técnica proposta inicialmente por Small (973), cuja ideia 
central era mensurar a ocorrência conjunta de dois documentos na lista 
de referências de um terceiro documento. Small (973) demonstrou que, 
em um conjunto de trabalhos, era possível identificar um número signi-
ficativo de documentos cocitados, ou seja, que eram, com frequência, ci-
tados em conjunto com outros. Esse achado sinalizava que havia, naquele 
conjunto de trabalhos, uma estrutura central de documentos citados ou 
uma base intelectual de referências, que guardavam semelhanças temá-
ticas e que correspondiam ao que ele chamou de “significant intelectual 
connections within the field” (p. 268). 

A partir da técnica de cocitação de documentos, outras modalidades 
foram propostas, como a de cocitação de periódicos (McCAIN, 99), 
que é a técnica utilizada no presente trabalho para caracterizar a estru-
tura intelectual das publicações da PLoS ONE ao longo de uma década, 
2007 a 206. Para este primeiro ensaio, foram escolhidas as publicações 
mais citadas da revista, uma vez que tais publicações são aquelas de maior 
visibilidade e, portanto, seus conteúdos são os que dão maior projeção à 
revista. Ao focar nestas publicações, busca-se revelar se a base estrutural 
da argumentação que sustenta os conteúdos da PLoS ONE está pautada 
em referências que seguem o modelo de acesso aberto ou não.

2 METODOLOGIA

A fim de identificar a rede de periódicos que dá sustentação intelectu-
al aos artigos mais citados da PLoS ONE, foi utilizada a técnica de cocitação 
de periódicos, que baseia-se na ocorrência conjunta de dois periódicos 
em uma lista de periódicos citados em um terceiro documento. Para este 
trabalho, as publicações da PLoS ONE foram coletadas em janeiro de 
208 da coleção principal da Web of Science/Clarivate, que contém a coleção 
completa da revista. Utilizando os filtros ano de publicação (2007 a 206), tipo 
de documento (artigo) e nome da publicação (PLoS ONE) foram obtidos 62.64 
registros. A partir deste total, para cada ano de publicação, os registros 
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foram ordenados em ordem decrescente de número de citação, sendo, 
então, baixadas, nesta ordem, todas as informações referentes a 0% da 
totalidade de artigos de cada ano. Tais informações incluem nome dos 
autores, filiação, título, resumo, palavras-chaves, referências citadas etc. 

Para a confecção dos mapas, utilizou o programa Vosviewer, versão 
.6.6 (ECK; WALTMAN, 200) que permite a análise a partir  de 
cocitação de periódicos. A partir do Vosviewer, foi utilizado o seguinte 
critério de corte de inclusão nos mapas: os periódicos com 20 ou mais 
ocorrências em listas de referências. Para este ensaio, devido à limita-
ção de espaço, foram incluídos os mapas de 2007, 200 e 206, nos 
quais o tamanho dos nós é proporcional ao número de ocorrência de 
cada periódico, ou seja, quanto maior o número de ocorrência, maior 
o tamanho do nó. Já as cores representam os diferentes agrupamentos 
encontrados em cada ano, estabelecidos a partir do número de vínculos 
entre os pares de periódicos cocitados.

A partir da lista de periódicos cocitados, fornecida pelo Vosviewer, 
foram selecionados os periódicos cocitados centrais, definidos como 
aqueles cuja soma de ocorrências (cocitações) representasse cerca de 
30% do total. A lista com os periódicos cocitados centrais foi comparada 
com a lista do Directory of Open Access Journals (DOAJ); periódicos incluidos 
nesta lista receberam a classificação “acesso aberto”.

3 RESULTADOS

Iniciada formalmente em 2006, a PLoS ONE saltou de .29 artigos, 
em 2007, para 2.695, em 206 (Figura ). Ao longo desta década, ob-
serva-se que praticamente 00% dos documentos publicados pela PLoS 
ONE são artigos, exceto nos três últimos anos. Fica evidente também que 
os primeiros anos da revista foram os de maior crescimento, atingindo 
a marca de 3.235 artigos em 203; nos últimos anos, observa-se uma 
redução no número de documentos e artigos, chegando, em 206, ao 
mesmo nível de 202. 
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FIGURA 1 - DOCUMENTOS, ARTIGOS E OS 10% DE ARTIGOS MAIS CITADOS DA PLOS ONE, 
2007- 2016

Fonte: Elaborado pela autora, 208.

Para a análise da rede de periódicos que dão estrutura intelectual aos 
artigos da PLoS ONE, foram selecionados os 0% de artigos mais cita-
dos de cada ano, segmento apresentado na barra cinza da Figura . Para 
este ensaio, devido à limitação de espaço, foram selecionados somente 
os mapas referentes aos anos de 2007, 200 e 206, a fim de identificar 
possíveis alterações na constituição dos mapas, conforme a Figura 2.

Uma primeira observação é que a densidade e o número de agrupa-
mentos dos mapas aumentam do primeiro para o terceiro ano de estudo. 
Essa percepção mais geral acerca da configuração dos mapas deve-se ao 
aumento no número de periódicos com mais de 20 ocorrências, critério 
de corte para elaboração dos mapas: em 2007, foram incluídos no mapa 
48 periódicos, distribuídos em quatro agrupamentos; em 200, foram 
290 periódicos, distribuídos em sete agrupamentos; em 206, foram 
997 periódicos, em oito agrupamentos.

Dentre os periódicos cocitados centrais, o mapa de 2007 apresentou 
três periódicos (Science, Proceedings of the National Academy of Science e Nature), 
todos no agrupamento verde, que juntos representam 30,4% das ocor-
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rências (780 em 2.570). Destes, nenhum segue o modelo de acesso 
aberto. O mapa de 200 apresentou  periódicos com este critério, 
seis deles no agrupamento verde, que juntos representam 30,4% das 
ocorrências (6.758 em 22.26). Destes,  nove não são de acesso aberto 
(Journal of Immunology, Proceedings of the National Academy of Science, Nature, Science, 
Nucleic Acids Research, Cell, Cancer Research, Journal of Biological Chemistry, Journal of 
Neuroscience e Journal of Bacteriology) e um é de acesso aberto (PLoS ONE). Por 
fim, o mapa de 206 apresenta 36 periódicos centrais, que juntos re-
presentam 29,7% das ocorrências (2.657 em 73.040). Destes, apenas 
um é de acesso aberto, a PLoS ONE.

Chama atenção o papel central que a revista PLoS ONE vai adquirin-
do: em 2007, a revista não constava dos 48 periódicos utilizados no 
mapa com mais de 20 ocorrências; em 200, a revista passou a ocupar 
a 6ª posição no ranking de número de ocorrências (n=478) e a 8ª  no 
ranking de número de conexões (n=20.590); e em 206, é a revista 
com o maior número de ocorrências (n= 3.8). 
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FIGURA 2 - MAPA DE COCITAÇÃO DE PERIÓDICOS DOS 10% DE ARTIGOS 
MAIS CITADOS NA PLOS ONE EM 2007 (A), 2010 (B) E 2016 (C)

Fonte: Elaborado pela autora, 208.
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4 CONSIDERAÇÕES

Trata-se um estudo-piloto, cujos resultados preliminares indicam que 
dentre os periódicos de maior ocorrência, que também estão incluídos no 
grupo de periódicos de maior número de conexões na rede, predominam 
aqueles que não aderiram ao modelo de acesso aberto. Esses são periódicos 
do mainstream, ligados à grandes corporações, de acesso restrito, com altas 
taxas de publicação (APC) que, ao assumirem posições centrais nos ma-
pas, têm um destacado papel na estrutura intelectual das publicações mais 
citadas da PLoS ONE, ou seja, eles são a principal base para a argumentação 
do conteúdo que está sendo divulgado nestas publicações. 

Se por um lado, a mudança observada na centralidade da revista PLoS 
ONE reflete o fenômeno da endogenia, por outro, indica que, de forma 
crescente, os conteúdos já publicados pela revista, que são abertos, vêm 
sendo utilizados, como base para os novos conteúdos. No entanto, o con-
junto de dados aqui apresentados indica que outros periódicos também 
de acesso aberto não têm esse mesmo papel nas publicações da PLoS ONE. 

Este estudo, que tem natureza de estudo de caso, não pretende ser 
exaustivo na análise dos dados. Entende-se também que há limita-
ções com a escolha do DOAJ para definir o conceito de acesso aberto. 
Exatamente por isso, uma análise ampliada do perfil dos periódicos 
cocitados na PLoS ONE está sendo realizada considerando não apenas o 
critério DOAJ, mas também o conceito de acesso aberto híbrido.
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1 INTRODUÇÃO

Os periódicos brasileiros em Ciência da Informação têm publica-
ção típica em acesso aberto, por um programa de pós-graduação e sem 
quaisquer taxas. Os recursos essenciais incluem os artigos originais sub-
metidos e o serviço semivoluntário de revisores e editores.

Alguns periódicos têm conquistado a inclusão em bases de dados 
bem reputadas, como SciELO, Scopus e Web of Science, o que implica em va-
lorização dos processos avaliativos para os artigos publicados, atraindo 
mais artigos ao periódico. A reputação conquistada, no entanto, não é 
perene, nem garante melhor qualidade editorial ampla.

Blattmann e Santos (204) abordam a continuidade e pontualidade 
de periódicos, citando a descontinuidade da revista ex-líder, homônima 
da área, Ciência da Informação. Carelli e Giannasi-Kaimen (2009) julgam 
satisfatório o desempenho de revistas brasileiras líderes na área em as-
pectos como equipe editorial, presença em mecanismos de indexação, 
instruções para autores, usabilidade do sítio web etc. Isso contrasta com 
nossa experiência recente, pois encontramos moratória de submissões e 
discrepâncias em instruções aos autores.
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Interromper submissões é uma intervenção para evitar o hipercres-
cimento e colapso (overshoot and collapse), efeito conhecido na dinâmica de 
sistemas (STERMAN, 2000). Nas revistas brasileiras líderes em Ciência 
da Informação, o colapso é previsível conforme o modelo de negócio, 
o crescimento do sistema de pós-graduação e a pressão produtivista que 
atrai mais e mais submissões sem adequar os recursos à disposição dessas 
revistas.

Para explorar esse contexto, elaboramos um modelo de dinâmica de 
sistemas que representa estoques e fluxos de artigos em diversas etapas 
do processo editorial. Conjeturamos quatro cenários alternativos, com 
oferta distinta de submissões, com ou sem intervenções (moratória de 
submissões e aumento agudo de rejeições preliminares). As próximas 
seções apresentam a abordagem, os resultados e considerações finais.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Simulamos o processo avaliativo de revistas científicas usando um 
modelo de dinâmica de sistemas. É uma técnica de simulação do funcio-
namento de sistemas complexos com os objetivos de gerar novos insights 
sobre o sistema, entender seu comportamento ao longo do tempo e pro-
por ações de melhoria (STERMAN, 2000) por meio da representação 
de laços de causa e efeito, estoques e fluxos.   

Os dados empíricos para estimar quantidades de estoques e fluxos 
do processo editorial vêm da seção “Estatísticas” nos sítios das revistas. 
Buscamos dados sobre número de submissões, artigos enviados para 
revisão por pares, aceites, rejeições e tempos até aceite e publicação para 
todas as revistas brasileiras primárias ativas de Ciência da Informação 
nos estratos atuais Qualis A, A2 e B da Capes (<qualis.capes.gov.br>).

A modelagem usou Stella Architect 1.5 (<www.iseesystems.com>). 
Modelar em dinâmica de sistemas é atividade artesanal e iterativa – difícil 
de detalhar em pouco espaço. Assim, a próxima seção apresenta o mo-
delo construído e quatro cenários de funcionamento de um periódico 
brasileiro hipotético de Ciência da Informação sob parâmetros diversos 
de oferta de artigos submetidos e diferentes reações frente ao aumento 

http://qualis.capes.gov.br/
http://www.iseesystems.com/
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do número de submissões. Postulamos que esses parâmetros e reações 
são plausíveis para revistas da área.

3 RESULTADOS

Identificamos três revistas A, três A2 e  B. Algumas exibem 
estatísticas, e.g., de submissões, envios para revisão, aceites, rejeições, 
tempo de avaliação e tempo até publicação. Encontramos valores me-
dianos para médias mensais de submissões e de artigos enviados para 
revisão, respectivamente: 6,3 (n=) e 7,8 (n=) para revistas A, 7,9 
(n=2) e 4,8 (n=) para A2 e 3,8 (n=6) e 2,8 (n=5) para B. 

Ao simular uma revista hipotética, adotamos 6,3 para a taxa men-
sal de submissões como valor aproximado, baseado em dados reais. 
Experimentamos o efeito de aumentos nessa taxa. Também simulamos 
reações editoriais para fazer frente à demanda: suspender submissões e 
aumentar as rejeições sem revisão por pares.

O modelo elaborado está na Figura . Os retângulos são estoques: 
artigos à espera de triagem por editores (Desk review) e em processo de re-
visão por pares (Artigos em Avaliação). Os registros estilizados regulam fluxos 
mensais de artigos entrando e saindo dos estoques, de acordo com regras 
de decisão especificadas nos círculos, que são parâmetros (em preto na 
figura), variáveis auxiliares (azul), funções de transformação não lineares 
(rosa) e variáveis opcionais para representar alterações no fluxo editorial 
(verde). Os fluxos estão em azul e as setas em magenta são dependências 
entre variáveis e outras variáveis e parâmetros. As nuvens estilizadas são 
fronteiras do modelo – entradas ou saídas fora de seu escopo.

Os novos artigos chegam à triagem de submissões (Desk Review). Alguns 
são rejeitados e outros seguem para revisão por pares (Artigos em Avaliação). 
O aumento de submissões pressiona a capacidade de equipe editorial e 
avaliadores, que aumentam sua produtividade até certo limite, o que é 
uma propriedade conhecida de sistemas de serviços (OLIVA; STERMAN, 
200; LÓPEZ; ZÚÑIGA, 204). Porém, há um ponto de inflexão no 
qual a produtividade pressionada começa a cair e prenuncia o colapso, 
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o que constitui o efeito Yerkes-Dodson (RUDOLPH; REPENNING, 
2002).

FIGURA 1 - MODELO DE SIMULAÇÃO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE ARTIGOS
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AvaliaçãoDesk	Review

submissões
mensais
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Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Rodamos quatro cenários por 60 meses (5 anos) de funcionamento 
do processo editorial (FIGURA 2). As cores são usadas adiante para 
representar o comportamento das variáveis.

FIGURA 2 - CENÁRIOS DO PROCESSO EDITORIAL: DISTINTAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Cenário (cor) Características

BAU 
(vermelho)

Business-as-usual: fluxo contínuo mensal de 6,3 submissões e 5,5 rejeições na 
triagem.

A (cinza) Idem BAU, com aumento de 50% de novas submissões (total 24,45) no mês 2.

2A (laranja)
Idem A, com surto de rejeições na triagem a partir do mês 2, de 5,5 iniciais até 

20.

3A (azul) Idem A, com moratória de submissões de 6 meses (do 24 ao 30).

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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Apenas alguns valores iniciais arbitrados são detalhados aqui, por 
motivo de espaço. Parte-se de 6,3 novas submissões/mês, tempo de-
sejado de três meses para triagem (Desk Review, com fila inicial de 49 e 
rejeição-padrão de 5,5/mês) e tempo médio de seis meses para avaliação 
(estoque inicial de 65). A produtividade-base por editor (2 editores) é 
de 4 (total=8) e a dos avaliadores (44 ativos), de 0,5 artigos/mês (to-
tal=2,6 para a revista). A Figura 3 mostra o comportamento de quatro 
variáveis para os cenários delineados.

FIGURA 3 - VARIÁVEIS DE CENÁRIOS DISTINTOS DA EVOLUÇÃO DO PROCESSO EDITORIAL

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

O cenário BAU apresenta um comportamento sustentável para as 
quatro variáveis estudadas. Estabilizam-se em valores usualmente consi-
derados aceitáveis, particularmente o tempo total de avaliação (cerca de 
nove meses), variável de maior interesse para os autores.

No cenário A, sem intervenção para conter o surto de submissões, 
a capacidade de editores e avaliadores é esgarçada. Editores precisam 
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rejeitar na triagem cerca de oito artigos e avaliadores precisam concluir 
cada vez mais revisões, até um total de 3 artigos por mês. Mesmo que 
seja possível manter esse ritmo de trabalho e a qualidade do processo 
avaliativo não se deteriore gravemente, o tempo total de avaliação esta-
biliza-se em cerca de 9 meses, o que expõe a revista ao descrédito e a 
uma possível perda de status em poucos anos.

O surto de rejeições editoriais na triagem (em inglês, desk rejection) 
é a intervenção adotada no cenário 2A. A taxa chega às 20 rejeições 
por mês, o que pode levar a dúvidas sobre a adequação dessas decisões, 
que parecem extrapolar a capacidade editorial viável. Por outro lado, os 
avaliadores concluem menos de 20 avaliações por mês, taxa sustentável. 
A quantidade de artigos esperando triagem (gráfico C) está sobreposta 
pelo gráfico do cenário A. A intervenção permite conter por algum 
tempo o aumento do tempo total de avaliação. Ainda assim, é um mero 
paliativo, pois estabiliza-se também em cerca de 9 meses.

O cenário 3A mostra a intervenção mais abrupta: a moratória de 
submissões. A taxa de rejeições na triagem (gráfico A), que estava em 
torno de 20 artigos no mês 24, começa a cair até que os editores con-
seguem zerá-la. A moratória também permite aliviar, nos 6 meses em 
que vigora, a demanda sobre os avaliadores. Da mesma forma, o início 
da moratória freia o aumento do tempo de avaliação, que chegava a 7 
e recua a 5 no final do período, mas retoma o crescimento e tende a 
estabilizar-se, também, em 9 meses.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste artigo, exploramos o contexto da sobrecarga das revistas bra-
sileiras líderes em Ciência da Informação por meio de simulações em 
dinâmica de sistemas. Os quatro cenários estudados permitem descrever 
o esgarçamento da capacidade de editores para tomar decisões de triagem 
de submissões e de revisores em dar pareceres sobre artigos submetidos.

A demanda mensal de 6,3 novas submissões, plausível segundo os 
dados levantados, foi tomada como ponto de partida. Em todos os cená-
rios estudados, há risco para as revistas, dado que o tempo de avaliação 
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converge para 9 meses com um aumento de meros 50% no número de 
submissões, independentemente de intervenções adotadas.

Silva e Dobránszki (207) propõem limites de tempo para cada 
estágio do processo de publicação, sem ultrapassar cinco a oito meses 
para uma decisão final. Também consideram que editores cometem 
negligência, senão má conduta, quando não comunicam ou oferecem 
explicações apropriadas para atrasos.

É um estudo exploratório, com limitações. As informações sobre o 
processo editorial são escassas. É incerta a confiabilidade das estatísticas 
de submissões e outras presentes nos sítios Web, já que poucas revistas 
as publicam – e de forma declarativa, não verificável. 

São necessários mais estudos empíricos sobre a sobrecarga das revis-
tas científicas brasileiras líderes na Ciência da Informação e suas estraté-
gias cientificamente legítimas ou ilegítimas de enfrentamento. Desde já, 
é possível tecer algumas conjeturas. As duas formas de enfrentamento 
do colapso sem dotação significativa de novos recursos estudadas neste 
artigo – moratória de submissões e aumento das rejeições na triagem – 
devem evoluir distintamente.

A moratória de submissões é anticientífica e muito visível. Logo, 
deve ser abolida, seja porque as revistas que a praticarem serão excluídas 
de bases de dados importantes, seja porque evitarão essa punição juran-
do nunca mais entrar em moratória.

A rejeição na triagem (desk rejection) é diferente, pois pode ser legítima. 
O editor pode triar artigos por meio de uma avaliação rápida, porém 
rigorosa, ou pode rejeitar com base em subterfúgio (um injustificado 
“foge ao escopo da revista”, por exemplo).

Distinguir formas legítimas e anticientíficas de entrentar o aumento 
de submissões pode ser bastante difícil, ou impossível. A competência 
científica parece ser a única forma de promover o avanço da ciência, bi-
bliometria à parte, já que impacto não é importância (CASADEVALL; 
FANG, 205) e o próprio Garfield (2006, p. 92) preveniu quanto aos 
excessos do sucesso de indicadores métricos: “O uso de impactos de re-
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vistas na avaliação de indivíduos tem seus perigos inerentes. Num mundo 
ideal, os avaliadores leriam cada artigo e fariam julgamentos pessoais”.

Em conclusão, os cenários estudados mostram uma tendência ao 
colapso ou à fadiga, colocando em risco o status conquistado pelas re-
vistas. A cultura de avaliação requer indexação em bases de dados se-
letivas (NASCIMENTO; MUGNAINI, 206), o que leva aos estratos 
superiores do Qualis, mas isso pode privilegiar excessivamente algumas 
revistas (BARATA, 206) e inflar exageradamente sua oferta de no-
vas submissões. Sem dotação adequada de recursos para responder à 
demanda por avaliação competente nem formação adequada do corpo 
editorial (STUMPF, 998), as revistas brasileiras líderes na Ciência da 
Informação ficam excessivamente dependentes de uns poucos editores 
sobrecarregados.
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1 INTRODUÇÃO

A análise de citação é um conjunto de métodos e técnicas de estudos 
métricos da informação destinados à coleta, análise e apresentação de 
dados relativos à citação de documentos. Ela possui diversas aplicações 
no âmbito da cienciometria e da bibliometria, entre as quais a identifi-
cação de padrões de uso de documentos por pesquisadores e a avaliação 
de acervos de periódicos a partir das publicações citadas em trabalhos 
científicos como artigos, dissertações e teses. 

Neste sentido, o presente estudo tem dupla finalidade, a primeira de 
identificar o país de origem dos periódicos com mais artigos citados em 
teses defendidas na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
e a segunda de avaliar o acervo do Portal Capes a partir do índice de 
disponibilidade dos periódicos identificados nas teses. Ambas variáveis 
serão mensuradas com base nas nove grandes áreas do conhecimento da 
Capes, visando detectar semelhanças e diferenças entre elas.  

Com este escopo, este trabalho visa identificar a adequação do acer-
vo do Portal Capes às necessidades dos pesquisadores de doutorado da 
UFSC, utilizando, para tanto, a análise de citação de artigos de perió-
dicos citados em teses.  
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2 REVISÃO TEÓRICA 

A análise de citação é uma técnica de pesquisa tradicional em estu-
dos métricos (HOU, 2017). Consiste basicamente na coleta e análise de 
dados de citação de trabalhos científicos com a finalidade de identificar 
tendências em fenômenos da comunicação científica. Entre as variáveis 
possíveis de serem investigadas destacam-se os tipos de documentos e 
autores mais citados, a data ou “meia vida” das citações, o idioma e o 
país de origem das publicações. A análise de citação em sua abordagem 
objetiva (cited references) considera os atributos dos documentos citado e 
não o conteúdo de seu texto. Assim, cada citação é vista como uma uni-
dade de dados distinta, independente de quantas vezes foi mencionada 
no texto citante ou se a menção ao documento citado foi positiva ou 
negativa (ROSEMBERG, 2015).

Esta técnica pode ser aplicada também para avaliação de acervos, con-
siderando que permite a identificação das necessidades de pesquisadores 
enquanto usuários de sistemas de informação, como bibliotecas e bases de 
dados. Para esta finalidade, utiliza-se a lista de referências de um trabalho 
científico e compara-se com o acervo a fim de verificar a disponibilida-
de dos documentos citados. Estes trabalhos utilizados como bibliografia 
padrão podem ser artigos de periódicos científicos, livros, dissertações e, 
principalmente, teses de doutorado. A recomendação para uso de teses 
decorre do fato este tipo de publicação normalmente é fruto de pesquisas 
com avançado nível de profundidade (KUSHKOWSKI et al., 2003), re-
sultando em uma extensa lista referências sobre o tema abordado.  

Verifica-se a possibilidade de aplicação da análise de citação de 
teses para avaliação do acervo do Portal de Periódicos da Capes, que é 
considerado o principal programa destinado a prover acesso à infor-
mação científica aos pesquisadores brasileiros. Desde a sua criação o 
Portal vem registrando aumento em seus indicadores. O acervo passou 
de 8.500 títulos de periódicos no ano de 2004 para mais de 38 mil no 
ano de 2017. O número de downloads de conteúdo em texto completo 
passou de aproximadamente 13 mil em 2004 para mais de 44 mil em 
2013. Neste mesmo período, o número de instituições participantes 
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passou de 133 para 422. O investimento financeiro aumentou de apro-
ximadamente R$ 48 milhões em 2004 para mais de R$ 357 milhões 
em 2016 (CAPES, 2017). 

Diante da relevância do Portal para a pesquisa comunidade científica 
brasileira, alguns estudos quantitativos do acervo podem ser observados 
na literatura. Fernandes e Cendón (2010) identificaram que 45% dos 
periódicos com artigos citados em uma amostra de teses e dissertações 
em Ciência da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG) estavam disponíveis no Portal Capes. Gibrowski (2011) cons-
tatou que dos 152 periódicos de Ciências Agrárias com melhor índice no 
Article Influence Score (JCR) de 2009, 69,7% estavam disponíveis no Portal. 
Mattos e Dias (2012) verificaram que dos 40 periódicos com maior fre-
quência de artigos citados em uma amostra de 85 teses de Administração 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 75% estava 
disponíveis no Portal. Klaes (2012) constatou que 88,31% dos perió-
dicos de Odontologia indexados no JCR, 87,50% indexados no WoS, 
75,49 indexados no SJR, 68,51% indexados na Scopus e 57,38% in-
dexados na Medline estavam disponíveis no Portal Capes, resultando na 
média geral de 79,95% de disponibilidade. 

3 METODOLOGIA  

Trata-se de estudo de alcance exploratório e descritivo e de natureza 
quantitativa. Utilizou-se os métodos de amostragem estratificada uni-
forme e aleatória simples para selecionar 90 teses, 20,3% da população 
total de 443 teses defendidas na UFSC no ano de 2015. Cada grande 
área foi representada com 10 teses, sendo que todos os programas de 
doutorado contaram com ao menos uma tese.  A partir das teses sele-
cionadas, utilizou-se a análise de citação para verificar a disponibilidade 
dos periódicos com artigos citados no acervo do Portal, efetuando-se a 
busca dos periódicos por título ou ISSN. Foram identificados também 
os países de origem do núcleo de periódicos com maior frequência de 
artigos citados em cada área. 
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TABELA 1 – NÚCLEO DE PERIÓDICOS POR GRANDE ÁREA

Áreas

Periódicos Artigos 

Total
Amostra

Núcleo %
Total

Amostra
Núcleo %

Exatas e da Terra 343 43 12,53 1019 396 38,86

Biológicas 663 78 11,76 2002 967 48,3

Engenharias 275 20 7,27 624 249 39,9

Saúde 419 31 8,14 1151 499 43,35

Agrárias 414 37 8,93 1219 603 49,46

Sociais Aplicadas 248 31 12,5 407 164 41,12

Humanas 235 11 4,68 406 97 23,89

Linguística 117 28 23,93 157 68 43,31

Multidisciplinar 464 32 6,9 1102 460 41,74

Fonte: Dados da pesquisa. 

O núcleo foi definido com base no resultado da raiz quadrada do 
número de citações do periódico com mais artigos citados. Exemplo: se 
o periódico com maior número de artigos citados em determinada área 
obteve 49 citações, todos os periódicos com sete ou mais citações na área 
integraram o núcleo. A Tabela 1 mostra a relação (total e percentual) de 
periódicos e de artigos do núcleo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme a Tabela 2, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística, 
Letras e Artes e Ciências Humanas possuem maior tendência de cita-
ção de artigos de periódicos nacionais, o que indica uma orientação de 
pesquisa voltada para temas de interesse nacional e local. Esse resultado 
também pode ser um indicador de uso de periódicos independentes e 
vinculados a instituições de ensino nacionais. Ciências da Saúde, não 
obstante apresente um percentual levemente superior de periódicos na-
cionais, também tende a citar artigos de periódicos dos Estados Unidos 
e da Inglaterra. Embora seja uma área de forte internacionalização de 
pesquisas, também há um enfoque regional e nacional de pesquisas em 
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saúde, voltadas, por exemplo, para incidência geográfica de enfermida-
des ou programas nacionais de saúde.  

TABELA 2 – PAÍS DE ORIGEM DOS PERIÓDICOS POR GRANDE ÁREA

Brasil EUA Inglaterra Holanda Espanha Suíça Outros

Exatas e da Terra 5% 37% 35% 11% 0% 5% 7%

Biológicas 0% 40% 35% 18% 0% 1% 6%

Saúde 29% 26% 19% 0% 0% 0% 26%

Engenharias 0% 26% 26% 37% 0% 11% 0%

Agrárias 13% 27% 30% 30% 0% 0% 0%

Sociais Aplicadas 87% 3% 0% 7% 3% 0% 0%

Humanas 55% 27% 9% 9% 0% 0% 0%

Linguística, letras e 
artes

64% 3% 7% 0% 18% 0% 8%

Multidisciplinar 23% 39% 19% 7% 3% 6% 3%

Média Geral 31% 25% 20% 13% 3% 3% 5%

Fonte: Dados da pesquisa. 

Por outro lado, Engenharias e Ciências Biológicas não contaram 
com nenhuma citação de artigos de periódicos nacionais, sendo EUA e 
Inglaterra as principais origens desta e Holanda daquela área. Ciências 
Exatas apresenta tendência semelhante à Biológicas, exceto pela incidência 
de periódicos nacionais na área de Exatas. Estes resultados indicam forte 
internacionalização de pesquisas, além da tendência de uso de periódicos 
de grandes editores, tais como a Elsevier, com sede na Holanda.

A Tabela 3 mostra que 84,67% dos periódicos estava disponível no 
acervo do Portal Capes. As grandes áreas com maior percentual foram 
Ciências Exatas e da Terra e Ciências Biológicas, que tradicionalmente 
fazem maior uso de periódicos no processo de comunicação científica. As 
áreas com menor índice foram Ciências Sociais Aplicadas e Linguística, 
Letras e Artes, fato que pode ser atribuído a menor influência do pe-
riódico na comunicação científica, ou ainda decorrente da política de 
seleção de conteúdo da Capes. As demais áreas obtiveram índice próxi-
mo ao da média geral.
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TABELA 3 – PERIÓDICOS DISPONÍVEIS NO PORTAL CAPES

Área
Total de 
títulos

Disponíveis 
(títulos)

Disponíveis
(%)

Ciências Exatas e da Terra 342 322 94,15

Ciências Biológicas 663 611 92,16

Engenharias 275 228 82,91

Ciências da Saúde 419 365 87,11

Ciências Agrárias 414 351 84,78

Ciências Sociais Aplicadas 248 195 78,63

Ciências Humanas 235 202 85,96

Linguística, Letras e Artes 117 81 69,23

Multidisciplinar 464 404 87,07

Média Geral 84,67

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados obtidos indicam um aumento em comparação com as ava-
liações encontradas na literatura. Ciências Agrárias, que obteve 84,78% 
na presente análise, registrou aumento aproximado de 21% em relação à 
avaliação de Gibrowski (2011), que mensurou 69,7% de disponibilida-
de de títulos da mesma grande área. Ciências da Saúde (87,11%) regis-
trou aumento aproximado de 9% em relação ao percentual obtido por 
Klaes (2012), que apurou 79,95% de disponibilidade em Odontologia. 
Ciências Sociais Aplicadas (78,63%) apresentou aumento aproximado 
de 5% em relação ao estudo de Mattos e Dias (2010), que mensuraram 
75% de disponibilidade de periódicos citados em teses de Administração.  

Assim, considerando o tempo transcorrido entre estas pesquisas e 
a presente, infere-se que o crescimento verificado no acervo do Portal 
neste período pode ter refletido nos aumentos observados. Entretanto, 
não pode ser descartada a hipótese de que os pesquisadores objeto de 
análise tenham limitado suas pesquisas de artigos científicos somente 
ao Portal Capes, fenômeno descrito pela literatura como “lei do menor 
esforço”, isto é, a tendência de pesquisadores citarem trabalhos cujo 
acesso seja mais fácil (LANCASTER, 1997).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se que as Ciências Exatas, Biológicas, Engenharias e 
Multidisciplinar possuem maior tendência de uso de periódicos inter-
nacionais, sobretudo dos Estados Unidos, Inglaterra e Holanda. Os dois 
primeiros países possuem forte tradição em pesquisa e comunicação cien-
tífica, já o terceiro é sede do maior fornecedor de periódicos científicos, 
o que pode explicar sua posição nos resultados. As demais áreas possuem 
maior tendência de citação de artigos de periódicos nacionais, especial-
mente Ciências Sociais e Linguística, Letras e Artes, o que pode indicar 
maior inclinação para pesquisas com temáticas locais e nacionais. 

No que tange a avaliação do Portal Capes, verificou-se uma elevada 
média geral de disponibilidade dos periódicos eletrônicos com artigos 
citados na amostra, principalmente das grandes áreas integrantes dos 
colégios de ciências exatas e tecnológicas e ciências da vida. Os índices 
obtidos refletem um aumento quantitativo do acervo em comparação 
com os resultados de pesquisas anteriormente realizadas. A partir disso, 
pode-se afirmar que o aumento do acervo de periódicos do Portal vem 
se refletindo em sua maior adequação às necessidades de pesquisadores 
de diferentes áreas do conhecimento, ao menos no âmbito da instituição 
objeto desta pesquisa. 

Considerando a insuficiência de dados na literatura para fins de 
comparação, recomenda-se a realização de outros estudos como o pre-
sente, partindo de teses de outras instituições de ensino participantes da 
Capes e outros programas de doutorado. 
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo analisar o padrão de autoria dos 
artigos publicados na revista História, Ciências, Saúde – Manguinhos (HCSM) 
de 994 a 206. 

A revista HCSM é um periódico científico dedicado à história das 
ciências em geral e, especificamente, à história das ciências da saúde. 
Desde sua origem, em 994, a temática da revista esteve calcada no tripé 
história-ciências-saúde, sob a perspectiva interdisciplinar. Nas palavras 
de Sergio Goes de Paula, primeiro editor científico de HCSM, um perió-
dico dedicado a “abordar a história dos conhecimentos e dos saberes, com 
ênfase [...] nos conhecimentos biomédicos” (PAULA, 994, p. ?). 

O periódico é publicado pela Casa de Oswaldo Cruz (COC), unida-
de técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), dedicada à 
preservação da memória da Fiocruz e às atividades de pesquisa, ensino, 
documentação e divulgação da história da saúde pública e das ciências 
biomédicas no Brasil. 
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Nascida com periodicidade quadrimestral no segundo semestre de 
994 (julho-outubro), desde 998, a revista tem publicado, pelo me-
nos, um suplemento por ano. Em 2006 a revista passou a ser trimestral. 
De 994 a 206, foram publicados 98 fascículos, incluindo números 
correntes e suplementos.

Considerando a classificação do Programa de Avaliação de Periódicos 
Qualis Capes, pode-se inferir que a revista tem reconhecido mérito na 
comunidade acadêmica de diversas áreas do conhecimento no âmbito na-
cional. Na avaliação mais recente (quadriênio 203-206), obteve con-
ceito A nas áreas de História; Interdisciplinar; Sociologia; e Educação; 
conceito A2 em Arquitetura; Urbanismo e Design; Ciência Política e 
Relações Internacionais; Ensino; Planejamento Urbano e Regional/
Demografia; Serviço Social; Artes; Comunicação e Informação; con-
ceito B em Saúde Coletiva; Psicologia; Filosofia; Enfermagem; e 
Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e Turismo. 
A HCSM também é indexada pelas principais bases de dados interna-
cionais, como a Scopus, Web of Science e Medline.

Atualmente, a HCSM acolhe textos de diferentes categorias, sepa-
rados em oito seções: Análise, Depoimentos, Imagens, Fontes, Debate, 
Nota de pesquisa, Livros e redes, e Cartas. É característica também do 
periódico publicar dossiês ou números temáticos.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho limitou-se a examinar o padrão de autoria dos 
artigos da seção Análise, pois são textos analíticos resultantes de pesqui-
sa. Os dossiês frequentemente reúnem artigos de diferentes seções da 
revista. A identificação dos artigos de Análise só pode ser feita manual-
mente, o que não foi possível fazer neste momento.

Os dados referentes a títulos, volume, número, ano, nome dos au-
tores, vinculação institucional dos autores e país da instituição foram 
colhidos de relatórios internos, posteriormente conferidos e comple-
mentados por coleta manual na página da revista no Portal do SciELO. 
Os dados foram reunidos em planilha compatível com MS Excel. A 
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conferência e a padronização dos dados para eliminar duplicidades e 
inconsistências foram realizadas no VantagePoint. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Foram publicados 854 artigos na seção Análise entre 994 e 206, 
excluídos aqueles pertencentes a dossiês. O número de artigos publicados 
na revista cresceu ao longo dos anos (Gráfico ), no entanto, a porcen-
tagem de artigos publicados em coautoria cresceu em relação aos artigos 
publicados em autoria única. No primeiro quadriênio (994-997), a 
porcentagem de artigos publicados em coautoria era de 3%, passando 
a 50% no último quadriênio (203-206). 

GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO ANUAL DE ARTIGOS PUBLICADOS NA SEÇÃO ANÁLISE, 1994-2016 

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Entre os artigos publicados em coautoria, destaca-se o crescimento 
de textos publicados por dois autores e três autores. No primeiro qua-
driênio (994-997), 9% dos artigos possuem dois autores e 4% têm 
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três autores. Já no último quadriênio (203-206), 29% foram escritos 
por dois autores e 4% por três autores. 

O crescimento do número de trabalhos em coautoria pode estar 
relacionado com o desenvolvimento das tecnologias de informação e 
comunicação e seu uso no campo científico, pois permite que pesqui-
sadores possam se comunicar e produzir texto independentemente da 
distância física entre eles (VANZ; STUMPF, 200). Destaca-se que em 
995, um ano após o lançamento da revista, iniciou-se a abertura do 
uso comercial da Internet no Brasil (REDE NACIONAL DE ENSINO 
E PESQUISA, [20-]), ampliando o acesso à Internet. Além disso, nos 
últimos anos cresceu o uso de ferramentas da chamada computação em 
nuvem (em inglês, cloud computing). 

A Tabela  mostra os autores mais produtivos, i.e. com cinco ou 
mais artigos publicados no período. A autora mais produtiva, Sandra 
Caponi, pertence à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
região Sul do país. Entre os pesquisadores da Fiocruz (n=9), Luis David 
Castiel e Fermin Roland Schramm não são da COC, mas de outras uni-
dades da Fiocruz. 

Interessante destacar que apenas um dos autores mais produtivos 
nunca publicou em coautoria. Os demais publicaram artigos sozinhos 
ou em coautoria, embora a frequência de colaboração varia de um autor 
para outro. Entre os 8 pesquisadores, metade (n=9) publicou mais 
artigos em coautoria do que autoria única, indicando uma correlação 
entre a produtividade e a colaboração científica, como apontado por 
Price e Beaver (966). 
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TABELA 1 - AUTORES MAIS PRODUTIVOS NA SEÇÃO ANÁLISE, 1994-2016

Autor
N. de 

artigos
Autoria 
Única

Coautoria

Caponi, Sandra (UFSC) 3  2

Teixeira, Luiz Antonio (Fiocruz) 8 4 4

Lopes, Maria Margaret (Unicamp) 8 4 4

Sá, Magali Romero (Fiocruz) 7  6

Benchimol, Jaime Larry (Fiocruz) 6 2 4

Birman, Joel (UFRJ) 6 4 2

Camargo Jr., Kenneth Rochel de (Uerj) 5  4

Caponi, Gustavo (UFSC) 5 5 0

Castiel, Luis David (Fiocruz) 5 2 3

Edler, Flavio Coelho (Fiocruz) 5 4 

Ferreira, Luiz Otávio (Fiocruz) 5 2 3

Lima, Nísia Trindade (Fiocruz) 5  4

Melo, Victor Andrade de (UFRJ) 5  4

Nunes, Everardo Duarte (Unicamp) 5 4 

Ortega, Francisco (UERJ) 5 2 3

Santos, Fernando Sergio Dumas dos (Fiocruz) 5 3 2

Schramm, Fermin Roland (Fiocruz) 5 2 3

Vasconcelos, Francisco de Assis Guedes de 
(UFSC)

5 3 2

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Entre as 0 instituições com maior número de artigos publicados 
(Tabela 2), apenas uma não é universidade (Fiocruz) e, entre as nove 
universidades, apenas uma é privada (PUC-SP). As 0 instituições apa-
recem em 485 artigos, mais da metade (56,79%) do total de artigos ana-
lisados (n=854). Cabe destacar que somente duas instituições não estão 
na região Sudeste do Brasil: Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
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TABELA 2 - INSTITUIÇÕES COM MAIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÕES, SEÇÃO ANÁLISE, 1994-
2016

Nº de Artigos Nº de Ocorrências Afiliação Descrição

67 208 Fiocruz Fundação pública de pesquisa

60 70 Uerj Universidade pública

59 75 UFRJ Universidade pública

47 6 USP Universidade pública

4 52 Unicamp Universidade pública

37 42 UFSC Universidade pública

27 28 UFF Universidade pública

20 28 UFBA Universidade pública

7 20 UFMG Universidade pública

0 2 PUC-SP Universidade privada

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Nota-se também que os 8 autores encontrados na Tabela  perten-
cem a cinco das instituições mais produtivas arroladas Tabela 2. 

Apesar de a maioria dos artigos (n=658) ser publicada por autores 
vinculados a instituições brasileiras, a revista tem publicado artigos de 
autores de instituições estrangeiras desde seu lançamento. A porcen-
tagem de autores vinculados a instituições estrangeiras variou de 6% 
(998-2000) a 30% (203-206). Entre os países com maior número 
de publicações, metade são países hispânicos. Isso pode estar relacio-
nado à indexação da revista nas principais bases de dados latino-ame-
ricanas, como Redalyc, SciELO e Latindex, e internacionais, como a Web of 
Science e Scopus. Pode-se observar também baixo número de coautorias 
com instituições brasileiras (Tabela 3).
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TABELA 3 – OS 10 PAÍSES ESTRANGEIROS COM MAIOR NÚMERO DE ARTIGOS NA SEÇÃO 
ANÁLISE, 1994-2016

País
N. de 

artigos
N. de coautoria com instituição 

brasileira

Argentina 46 2

Portugal 23 2

EUA 2 2

Espanha 9 2

França 6 0

Inglaterra 6 

México 4 0

Colômbia 2 

Canadá 0 2

Chile 8 0

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados aqui apresentados indicam mudanças no padrão de 
autoria dos artigos publicados na seção Análise da revista HCSM, como 
o crescimento do número de trabalhos em coautoria e de autoria de 
instituições estrangeiras. 

Os padrões de autoria podem variar de acordo com a área de atuação 
dos autores, dado que diferentes campos do conhecimento possuem prá-
ticas de publicação distintas (VELHO, 997). Apesar de a maior parte 
dos artigos ser do campo da história das ciências e da saúde, o periódico 
publica textos de outras áreas do conhecimento, como a comunicação e 
divulgação da ciência. Pode-se, ainda, encontrar diferenças dentro do 
próprio campo da história das ciências, no qual trabalham pesquisado-
res com diferentes formações acadêmicas que trazem práticas distintas 
do seu campo de origem.

Observou-se pouca colaboração do Brasil com outros países. Com 
maior número de publicações na revista, o Brasil possui somente 4 
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artigos em colaboração com outros países. Em trabalho futuro, seria 
interessante examinar as colaborações entre as instituições brasileiras.

Por último, sugere-se estudar como as agências de fomento e ava-
liação da ciência podem impactar na prática científica. Um dado digno 
de nota é a Avaliação dos Programas de Pós-Graduação da Capes. O 
documento da área de História 203 frisa que ela não estimula nem 
valoriza a publicação de docentes em coautoria com alunos, valorizan-
do a produção discente individual e ressalta que o tema será debatido 
posteriormente (CAPES, 203). Já na última avaliação (203-206), o 
documento não menciona a coautoria com alunos e valoriza a colabora-
ção com pesquisadores estrangeiros (CAPES, 206). 
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1 INTRODUÇÃO

A Em Questão (EQ) é uma revista dedicada à área de Ciência da 
Informação publicada pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação 
e Informação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 
Teve sua origem como a Revista de Biblioteconomia e Comunicação, lançada em 
986 pela Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS. 
Em 2003, recebeu a atual nomenclatura e permaneceu veiculando ar-
tigos procedentes da Comunicação e Ciência da Informação, conforme 
as áreas de sua instituição de origem, até o ano de 203. Naquele ano, 
desvinculou-se da faculdade e foi incorporada pelo programa de pós-gra-
duação, especializando-se na área de Ciência da Informação. De 2003 a 
207, a revista publicou 478 manuscritos, entre artigos (9,63%), rese-
nhas (,05%), entrevistas (,26%) e outros tipos de documentos (6,07%, 
incluindo relatos, resumos, ensaios e outros). O idioma predominante é 
o português, que perfaz 97,28% das publicações. 
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Atualmente, a EQ constitui uma das principais revistas brasileiras de 
Ciência da Informação, reconhecida pelo estrato Qualis A2 em 206. 
É considerada uma revista nacional, por publicar artigos majoritaria-
mente em português e não estar indexada nas bases de dados Web of Science 
(WoS) e Scopus (VESSURI; GUÉDON; CETTO, 204). As revistas na-
cionais têm sua relevância demonstrada por diversos estudos (COURA; 
WILLCOX, 2003; OLIVEIRA, 2005), tanto por sua temática quanto 
pelo idioma de publicação. Conforme Chavarro, Tang e Ràfols (207), 
as revistas non-mainstream oferecem espaço para treinamento na atividade 
de publicação científica, publicam temas não cobertos por revistas mains-
tream, e fornecem um link entre artigos de revistas mainstream e artigos 
lidos por comunidades com acesso limitado a eles. O acesso aberto é 
outra característica importante das revistas nacionais, assim como a des-
vinculação das grandes editoras comerciais (LETA; COSTA; MENA-
CHALCO, 207). 

A qualidade e a credibilidade das revistas científicas podem ser ava-
liadas através da análise do número de citações recebidas, tendo em vista 
que são uma medida do impacto, e constituem um indicador de visibi-
lidade (MEADOWS, 999, PACKER;  MENEGHINI, 2006). A análise 
de citações comumente se fundamenta em fontes tradicionais usadas para 
estudos bibliométricos, tais como a WoS e a Scopus. Reconhecidamente, 
essas bases de dados possuem cobertura insuficiente da literatura publica-
da em outras línguas que não o inglês (ARCHAMBAULT; LARIVIÈRE, 
200), das revistas nacionais (CHAVARRO; TANG;  RÀFOLS, 207) 
e em temas de interesse local ou regional (COURA; WILLCOX, 2003; 
OLIVEIRA, 2005). Outro agravante é a reconhecida cobertura insu-
ficiente das Ciências Sociais e Humanidades, o que justifica o uso de 
outras bases de dados para análise de desempenho de revistas com essas 
características.

A visibilidade de uma revista também pode ser avaliada através de 
métricas alternativas, que buscam identificar a disseminação da infor-
mação em canais informais de comunicação científica, através das fer-
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ramentas sociais da Internet, como por exemplo, blogs, Twitter, Facebook e 
Mendeley (CORRÊA; VANZ, 206; SOUZA; ALMEIDA, 203). 

Considerando o contexto das revistas nacionais, o objetivo deste 
estudo exploratório foi analisar a visibilidade da revista Em Questão, me-
dida através das citações nos índices bibliométricos tradicionais (WoS e 
Scopus), em bases de dados de abrangência regional (Scientific Eletronic Library 
Online [SciELO], Base de Dados em Ciência da Informação [BRAPCI], Red de Revistas 
Cientificas de America Latina y el Caribe, España y Portugal [Redalyc]), no índice de 
citação do Google Acadêmico e no gerenciador de referências Mendeley.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Foram realizados diferentes procedimentos para atender aos objeti-
vos do estudo. Na WoS utilizou-se a opção “Pesquisa por referência cita-
da” e a expressão de busca “Em Questão” no campo “publicação citada”, 
em todos os anos disponíveis na coleção principal da WoS. A busca foi 
feita no dia 26 de outubro de 207 e foram recuperados 5 registros, 
sendo que desses apenas 48 referiam-se à revista. Os dados foram co-
letados manualmente para uma planilha Excel e, após a eliminação de 
duplicatas, restaram 39 artigos citados.

Na base de dados Scopus, versão avançada de busca, inseriu-se a opção 
de busca nas referências das publicações em seu títulos: “REFSRCTITLE” 
(references source titles). Como não é possível definir a recuperação apenas 
de referências à periódicos, a busca retornou tanto periódicos com a 
expressão “Em Questão” no título da revista (como a Revista Educação 
em Questão” e “Desenvolvimento Em Questão”) quanto documentos 
com a mesma expressão em seu título (por exemplo, o livro “O Império 
Colonial em Questão”). Uma forma de refinar os resultados foi restrin-
gir a busca apenas por documentos publicados a partir de 2003 (ano 
em que a Em Questão assumiu este título) e utilizar operadores booleanos 
para excluir outras publicações. De 656 resultados recuperados em 4 
de novembro de 207, restaram 43 citações a EQ após minucioso re-
finamento manual.
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Os dados de citações recebidas pela EQ na Scielo foram extraídos 
com ferramenta específica utilizada no processo de avaliação dos perió-
dicos, fornecida pela própria SciELO por e-mail. A busca foi feita para o 
período 2000 a 207, no dia 2 de novembro de 207. Para a coleta no 
Google Acadêmico foram utilizados dois procedimentos. O primeiro deles 
tentou uma busca por “Em Questão” na interface de pesquisa avançada 
por título de publicação. No entanto, há outras revistas brasileiras que 
contém a mesma expressão em seu título, resultando em respostas im-
precisas. A criação de um perfil para a EQ no Google Acadêmico (207) 
permitiu a contagem de citações apresentada nesta pesquisa. Os dados 
foram coletados no dia 9 de dezembro de 207.

Na  base Redalyc foi utilizada a página oficial da EQ no portal. Não 
foi possível recuperar dados de citação da EQ pela Redalyc, visto que 
o portal não possibilita a recuperação desse tipo de dado, mas apenas 
dados como número de artigos, número de artigos em coautoria, pa-
íses dos autores e nuvem de palavras, dados de produtividade simples. 
Um dado de visibilidade que está disponível na base é o de downloads dos 
artigos, considerado incompleto para este estudo visto que a entrada da 
revista no portal é recente (outubro de 206). 

Outra base de dados regional utilizada foi a BRAPCI. Ela não dispo-
nibiliza dados de citações na interface web, razão pela qual não foi pos-
sível analisar a visibilidade da EQ. A busca no gerenciador e rede social 
acadêmica Mendeley foi realizada através da pesquisa por “Em Questão” na 
seção Search, e também não obteve resultados satisfatórios, visto que o bus-
cador permite refinamento apenas por papers (artigos/publicações), people 
(pessoas) e groups (grupos). Recuperou-se um grande volume de resultados 
tanto da revista quanto de documentos que possuem a mesma expres-
são no título e outros periódicos homônimos. Contatando o Help Desk do 
Mendeley, constatou-se que, atualmente, não há a possibilidade de busca 
por periódicos nem  de criação de um perfil da revista (para reunir seus 
artigos, como é feito para o Google Acadêmico, por exemplo). Em seguida, 
buscou-se resultados através do software Altmetrics.com. Os resultados foram 
pouco significativos e, por isso, não são apresentados neste estudo.
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A dificuldade na obtenção dos dados e, consequentemente, a sua 
cobertura restrita coloca-se como a maior limitação e a maior dificul-
dade do presente estudo. Nenhuma base regional permite, atualmente, 
recuperar dados de citação através da interface de usuário, apenas a 
SciELO disponibiliza os dados mediante consulta por e-mail. As bases 
que permitem recuperar essas informações (WoS e Scopus) são “inter-
nacionais”, ou seja, possuem pouca abrangência de documentos em 
português, idioma principal da EQ e, conforme constatado por este 
estudo, de seus citantes. Nessas, a dificuldade diz respeito à necessidade 
de extenso trabalho manual para a estratégia de busca (Scopus), download 
(WoS) e limpeza (WoS e Scopus) dos dados. 

3 RESULTADOS

O Gráfico  apresenta o volume de citações para a revista Em Questão 
recebidas por ano nas bases de dados WoS, Scopus, SciELO e Google 
Acadêmico.

GRÁFICO 1 – VOLUME DE CITAÇÕES RECEBIDAS PELA EQ NA WOS, SCOPUS, SCIELO E 
GOOGLE ACADÊMICO

Fonte: Dados da pesquisa.
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A revista Em Questão possui 39 artigos citados na WoS, que juntos 
receberam um total de 22 citações. Quase metade delas (57) foram 
feitas a um artigo teórico sobre Bibliometria publicado em 2006. O 
outro artigo mais citado (9), publicado em 2003, trata do tema análise 
de citações. Dos 37 artigos restantes, nove receberam duas citações e 28 
artigos receberam somente uma citação no período. O ano de 206 se 
destaca como o de maior número de citações recebidas (33) e obser-
va-se um crescimento expressivo a partir de 204. A Universidade de 
São Paulo (USP) foi a principal instituição citante, com 2 citações à 
EQ, seguida pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) e pela 
Universidade de Minas Gerais (UFMG), responsáveis por seis citações 
cada. Entre as revistas citantes, destacam-se a Informação e Sociedade: estudos 
(nove citações), a Perspectivas em Ciência da Informação (oito), a Transinformação 
(seis), a Scientometrics (cinco) e a Revista de Gestão e Projetos (três).       

Na base de dados Scopus, a revista EQ recebeu 43 citações que pro-
vêm de 62 artigos citantes. Os dois artigos mais citados são os mesmos 
mais citados na WoS, e receberam 52 e  citações, respectivamente. 
Dois artigos receberam quatro citações, um artigo recebeu três citações, 
sete artigos receberam duas citações e os demais receberam apenas uma 
citação. As citações iniciam no ano de 2007 e vão até 207, sendo o ano 
de 206 o com maior número de citações (3). Os periódicos que mais 
citaram a EQ são predominantemente nacionais da área de Ciência da 
Informação: Espacios (7), Perspectivas em Ciência da Informação (6), Informação 
e Sociedade (), Transinformação (sete) e Ciência da Informação (cinco).

A busca de citações para a EQ na SciELO revelou 67 citações realiza-
das por 38 periódicos provenientes de variadas áreas do conhecimento. 
A revista responsável por 4 citações (20,90%) é a Perspectivas em Ciência 
da Informação. Interessante observar que a partir da primeira citação, em 
2006, a revista começa a receber citações de forma constante e crescente. 

No Google Acadêmico, a revista Em Questão possui um total de 2.333 
citações e um índice H6, resultado que revela outra dimensão da 
importância da revista entre a comunidade brasileira. Os artigos mais 
citados no Google Acadêmico são os mesmos das bases de dados WoS e Scopus, 



121

entretanto, o volume de citações é muito superior: o primeiro recebeu 
880 citações e o segundo 09 citações.

4 CONCLUSÕES

A análise da visibilidade da EQ revela um volume pequeno de citações 
em bases de dados tradicionais como WoS e Scopus (22 e 43 citações, 
respectivamente), surpreendentemente menor na base de dados nacio-
nal SciELO (67 citações) e muito mais abrangente no Google Acadêmico 
(2.333 citações). As citações revelam a relevância da revista, tendo em 
vista que os periódicos citantes provém de várias áreas do conhecimen-
to, apesar de majoritariamente nacionais. Outro resultado importante 
é o fato do volume de citações aumentar ano a ano em todas as bases de 
dados pesquisadas, especialmente a partir de sua indexação em novas 
bases de dados em 203 e da mudança do foco editorial em 204. Os 
dois artigos mais citados são artigos de revisão, indicando a importância 
desse tipo de documento para a comunicação científica. Tal resultado é 
importante para o direcionamento das políticas editoriais da revista.

O estudo demonstrou que, apesar da SciELO ser considerada uma 
base de dados non-mainstream por estudos estrangeiros, a sua abrangência 
é em verdade bastante limitada quando se intenciona verificar a visibili-
dade de uma publicação brasileira, de língua portuguesa e pertencente à 
área de Ciências Sociais e Humanidades. Dentro da realidade nacional, 
para a área de Ciência da Informação, a SciELO poderia ser considerada 
uma base “mainstream”, assim como WoS e Scopus. Se utilizada exclusiva-
mente, a sua cobertura não apresenta dados satisfatórios para análise de 
visibilidade da revista EQ. Fatores como a pequena representatividade 
da área de Ciência da Informação na base de dados podem direcionar a 
esse resultado.

A análise de visibilidade de revistas nacionais precisa utilizar fontes 
alternativas às bases de dados internacionais WoS e Scopus e até mesmo 
à SciELO. Neste sentido, disponibilizar índices de citação em bases de 
dados nacionais como BRAPCI ou SciELO (não disponível pela platafor-
ma web da base) e Redalyc torna-se fundamental para que a comunidade 
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científica tenha instrumentos de avaliação das revistas brasileiras. O Google 
Citation pode representar uma alternativa para controle da visibilidade de 
revistas não contempladas pelos índices tradicionais.

Esta foi a primeira aproximação para conhecer a visibilidade da re-
vista EQ. As próximas etapas do estudo planejam a análise altmétrica 
através de outros softwares que possam abranger especialmente as men-
ções no Mendeley e Facebook, além de uma nova tentativa para os dados 
de download da Redalyc. Posteriormente, pretende-se também atualizar 
a análise dos documentos citantes, a fim de se levantar estratégias para 
aumentar a visibilidade, o impacto e o público leitor da EQ.
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1 INTRODUÇÃO

Inicia-se a apresentação desta pesquisa contextualizando-se o cená-
rio que é objeto deste estudo. Trata-se de uma pesquisa que envolve: 
comunicação científica, mais propriamente um recorte de dados de re-
sultados de pesquisa científica, caracterizados por publicações em anais 
de eventos que utilizam a ferramenta Open Conference System (OCS/PKP), 
assim como todo o contexto que os envolvem, como autores, assunto, 
vínculos institucionais e citações; metodologias e processos que envol-
vem conceitos de dados abertos, web semântica e ligação de dados (Linked 
Data); e principalmente técnicas de extração e mineração de dados, ba-
seados em Web Scraping. 

A pesquisa aqui apresentada foi motivada pela análise das metodolo-
gias e técnicas utilizadas para a extração e acesso a dados, pelos pesquisa-
dores das áreas de Bibliometria e Cientometria, em pesquisas apresen-
tadas nos últimos (3 ocorrências) Encontros Brasileiros de Bibliometria 
e Cientometria (EBBCs) e no Grupo de Trabalho 7 – GT7 (Produção 
e Comunicação da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação) do 
Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB). 

http://gtancib.fci.unb.br/gt-07.html
http://gtancib.fci.unb.br/gt-07.html
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Ao analisar os métodos de extração e acesso a dados, é notável identificar 
que o processo de acesso e organização dos dados é muitas vezes reali-
zado manualmente, com falta de recursos computacionais adequados e/
ou usando técnicas que colocam em risco a credibilidade dos resultados 
apresentados posteriormente. 

Apesar de esta pesquisa tratar com ênfase de processos que envolvem 
Web Semântica, ela não se inicia na organização semântica e ligação de 
dados por produtores de conteúdo, ou por editores de revistas ou ainda 
coordenadores de eventos científicos, o que seria formidável para ala-
vancar estudos cientométricos, ela parte justamente de uma necessidade 
por esses processos não acontecerem. Nesse caso apresenta-se aqui uma 
proposta inicialmente baseada em extração de dados, que posteriormen-
te é submetida a processos que envolvem mapeamento e enriquecimento 
de dados ligados semanticamente.

Entende-se, portanto, que a utilização de técnicas computacionais 
de extração de dados e principalmente de ligação de dados, através das 
melhores práticas de Linked Data e Web Semântica, pode contribuir so-
bremaneira para o avanço de estudos bibliométricos e cientométricos.

Esta pesquisa tem como objetivo principal constituir um modelo 
de aplicação que favoreça a recuperação e acesso a dados de resultados 
de produção científica, por meio de um framework, baseado em técnicas 
e algoritmos de extração e mineração de dados e conceitos e técnicas de 
Web Semântica e das melhores práticas de Linked Data. Acredita-se que 
esse modelo de aplicação pode estimular novos estudos bibliométricos e 
cientométricos, com base em dados originários de anais de eventos que 
utilizam a ferramenta OCS/PKP.

Para atingir os objetivos deste trabalho, utilizou-se uma metodologia 
qualitativa exploratória, por meio de literatura técnica e científica que 
embasam os conceitos de extração e mineração de dados e textos, Web 
Semântica e melhores práticas de Linked Data e o uso de ferramental para 
implementação de modelo de aplicação. 

Destaca-se e justifica-se o uso de fonte de dados baseada em anais 
de eventos disponibilizados por meio da ferramenta OCS/PKP. 
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Apesar da opção por esta escolha parecer um tanto redutora, o OCS/
PKP é uma das ferramentas mais utilizadas em todo o mundo para 
gerenciamento de conferências, tornando o modelo proposto aqui 
uma ótima referência e, portanto, aceito para análises de dados de um 
grande número de conferências. Justifica-se ainda que todo o modelo 
proposto encontra-se em fase evolutiva, e que as técnicas de extração 
encontram-se em fase de desenvolvimento, e que evoluirão para o uso 
de algoritmos de Machine Learning (aprendizagem de máquina), permi-
tindo a expansão a outros tipos de ferramenta (além do OCS/PKP) 
que disponibilize os dados em formato aberto. 

Pretende-se com a apresentação desse modelo de aplicação, por 
meio de relações constituídas semanticamente, disponibilizar para a 
comunidade científica, pesquisadores,  autores e outros interessados no 
tema, um ferramental que permita com que com poucos cliques seja 
possível responder questões como: número de artigos por autor, rela-
ções de coautoria entre autores e institucionais, relações dentro e fora 
de uma instituição, autores por assunto, e numa versão mais ampliada 
autores mais citados individualmente ou por seção e outras relações de 
citação, entre tantas outras perguntas que são pertinentes quando se 
trata de dados de resultados de produção científica.

2 EXTRAÇÃO DE DADOS

Os processos de extração e mineração de dados vêm se desenvolven-
do em tecnologia estatística desde o século XIX. A mineração de dados 
tem ganhado cada vez mais força, principalmente com o fortalecimento 
do chamado quarto paradigma da ciência, e-Science ou ainda Data-Driven 
Science, que entende os dados como um grande aliado e impulsionador 
para o avanço da ciência moderna. Como previsto por Jim Gray em 
2007, o quarto paradigma da ciência se faz cada dia mais presente nas 
ações do mundo atual. 

As técnicas de extração de dados nesta pesquisa são algoritmos de 
Web Scraping, que são coletas automatizadas de dados da Internet. Apesar 
de não ser uma técnica ou termo novo, a prática já fora chamada de 
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data mining, web harvesting, screen scraping, entre outras. Atualmente,  há um 
consenso sobre o uso do termo Web Scraping para se referir a técnicas de 
coletar dados de páginas web por meio de uma Application Program Interface 
(API) ou acesso humano (MITCHELL, 2016). O processo de Web Scraping  
consiste em desenvolver um programa que seja capaz de consultar um 
servidor Web, solicitar dados (como se fosse uma página WEB) e  extrair 
informações ao analisá-los.

Realizar um scraping em dados de páginas Web possibilita acessar da-
dos via um script de programação, organizá-los, armazená-los em bancos 
de dados e posteriormente fazer qualquer tipo de análise. 

3 WEB SEMÂNTICA E LINKED DATA

A Web Semântica, proposta por Tim Berners-Lee, James Hendler 
e Ora Lassila, em artigo publicado na Scientific American em 2001 pro-
põe, essencialmente, que se estruture os dados da Web de forma que 
eles possam ter significado e principalmente que se tornem passíveis 
de interpretação por máquinas, através de agentes computacionais. Os 
autores destacam as linguagens XML (atualmente JSON tem assumido 
este papel) e RDF como essenciais para a consolidação da Web Semântica, 
assim como definem as ontologias como responsáveis por organizar o 
conhecimento neste novo paradigma da Web.

Por meio do uso das tecnologias citadas, caracterizam-se as ontolo-
gias como um dos principais elementos da Web Semântica na constru-
ção de informações relacionadas que apresentem significado. Santarem  
(2015, p. 226) afirma que: 

Utilizar ontologias é uma das maneiras de se construir uma 
relação organizada entre termos dentro de um domínio, favo-
recendo a possibilidade de contextualizar os dados, tornando 
mais eficiente e facilitando o processo de interpretação dos 
dados pelas ferramentas de recuperação da informação.

A OWL é uma linguagem de marcação semântica para a definição, a 
instanciação, a publicação e a partilha de ontologias na World Wide Web. A 
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linguagem OWL é reconhecida, atualmente, como o último padrão em 
linguagens para ontologia e é recomendada como a principal linguagem 
para construção de ontologias pelo consórcio W3C. 

Um caminho que floresce nesta revolução se encontra no Linked Data, 
um cenário vislumbrado por Tim Berners-Lee, que a partir dos concei-
tos e das tecnologias da Web Semântica busca ser uma forma de publicar 
dados na Web. O Linked Data contempla essencialmente diretrizes para a 
disponibilização de dados na Web, interligando variados conjuntos de 
dados, seguindo os princípios da Web de Dados. 

A chamada Web de Dados faz com que dentro da Web, as informa-
ções estejam contextualizadas e relacionadas a outros recursos, possi-
bilitando que agentes computacionais sejam capazes de compreender 
o domínio de um dado, aprimorando a recuperação da informação. 
O Linked Data, criado em 2006 por Berners-Lee, é uma proposta que 
utiliza os conceitos da Web Semântica e se destacou pela inserção de 
significado nos dados na Web. 

De acordo com Berners-Lee (2006), o conceito está relacionado ao 
uso de ferramentas para ligação de dados da seguinte forma:

Linked Data é um corpo crescente de conjuntos de dados na rede 
mundial que estão interligados por meio do recurso Description 
Framework (RDF) usando identificadores de recursos unifor-
mes baseados na web (URIs) para identificar tanto as coisas 
descritas e os termos usados   para descrevê-los.

Para Hooland e Verborgh (2014), o Linked Data não pode ser encarado 
como uma ferramenta, mas como melhores práticas para estruturação 
de dados.

4 MODELO DE APLICAÇÃO

O modelo de aplicação proposto baseia-se na extração de dados do 
recurso de publicação de anais da ferramenta OCS/PKP, que disponibi-
liza seus dados em uma página formatada em HTML. Nesses resultados 
são informados o título do trabalho, o nome dos autores e um link tanto 
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para o acesso ao resumo (numa segunda página) quanto para o arquivo 
depositado (normalmente em PDF).

Como é possível observar por meio da Figura 1, o acesso a essa se-
gunda página permite identificar os mesmos dados da página geral, e 
ainda as informações do resumo, as palavras-chave, a instituição dos 
autores (quando informado nos metadados do sistema), a agência de 
fomento, o nome da conferência e o agrupamento (no caso do exemplo 
o GT1 do ENANCIB).

FIGURA 1 -  CÓDIGO FONTE DE PÁGINA DE PUBLICAÇÃO EM ANAIS OCS/PKP, ENANCIB - 2017

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Desenvolveu-se um algoritmo na linguagem Python que executa a 
leitura completa do documento e gera um arquivo no formato Turtle 
(linguagem para geração de código formalizado de RDF) com todas 
essas informações, tornando cada uma dessas publicações um recurso 
com suas devidas propriedades RDF. O início de todo o processo de 
extração e geração completa dos dados é realizado pela inserção do link 
que compõe os anais no OCS/PKP. O algoritmo em Python realiza ainda 
uma indexação de termos (palavras-chave) e também de autores, identi-
ficando quando esses elementos se repetem em trabalhos distintos.

A seguir é feito o processo de enriquecimento dos dados. Neste caso 
específico, ele é realizado a título de exemplo com uma técnica de associar 
os termos encontrados a conceitos no DbPedia e também com a execução 
de um código de extração que realizada uma busca do Número ORCID 
do autor na base ORCID, criando o vinculo de enriquecimento.
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O modelo aqui apresentado, que ainda evoluirá, conta com uma 
ontologia que tem como ponto de partida a própria publicação. A par-
tir da publicação geram-se as ligações para os autores e suas respectivas 
instituições, as palavras-chave (assunto), os grupos que as publicações 
pertencem (quando isso ocorre dentro do evento) e ainda uma relação 
de informação com a conferência consultada. O modelo pode ser utili-
zado para integração de dados de várias conferências.

Por meio da Figura 2 é possível identificar a estrutura formal que dá 
origem a ontologia gerada para esse projeto.

FIGURA 2 -  ESTRUTURA FORMAL DE DADOS

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A partir do modelo formal gera-se uma estrutura computacional 
utilizando-se linguagem RDF e aplica-se inserção do conjunto de da-
dos, já organizados e enriquecidos, em um banco de dados de triplas. 

O banco de dados de triplas, disponibiliza uma interface conheci-
da como SparqlEndPoint, que apesar de ainda ser uma estrutura um tanto 
complicada para o uso de leigos, é uma ferramenta que permite realizar 
um grande conjunto de combinações para recuperar informações como 
as propostas no começo deste texto.

Uma prova de conceito foi realizada utilizando-se os anais do Enancib 
2017 e do Colóquio de Dados, Metadados e Web Semântica. Nesta prova 
de conceito procedeu-se a extração e enriquecimento dos dados, assim 
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como a alimentação de uma base de dados de triplas utilizando-se o 
software GraphDB. Com a agregação desses dados e disponibilização para 
consultas Sparql foi possível realizar buscas de vários tipos, por meio da 
Figura 3 é possível verificar o código Sparql de consulta e parte do resul-
tado dessa consulta que busca entre informações de publicações dos dois 
congressos, recuperando as instituições que tiveram trabalhos publica-
dos com a palavra-chave “Web Semântica”.

FIGURA 3 - CONSULTA E RESULTADO SPARQL, USANDO O TERMO WEB SEMÂNTICA.

Fonte: Autores, 2018.

O resultado apresentado, possível de ser visto no recorte por meio da 
Figura 3, mostra os links dos recursos (trabalhos), com as instituições a 
qual os autores são filiados. Nota-se que há recursos referentes aos dois 
congressos que foram utilizados como base.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não há dúvidas que a evolução de estudos cientométricos e bibliomé-
tricos passa necessariamente pela evolução das tecnologias no processo 
de extrair e mapear dados oriundos dos mais diversos tipos de fontes de 
publicação de dados científicos.
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O modelo apresentado aqui propõe um cenário animador para os 
avanços na disponibilização de dados e acesso a informações de publica-
ções em eventos.

Apesar do modelo ainda ter muito a evoluir com uso de Machine Learning 
(Aprendizagem de Máquinas), alimentação da base com um novo proces-
so de extração das citações, construção de axiomas que permitam infe-
rências, geração de um protótipo disponível para a comunidade, e ainda 
uma infinidade de outras técnicas, os recursos e as técnicas de extração 
e melhores práticas de Linked Data utilizados, já nos permitiram chegar a 
resultados que acelerarão sobremaneira os estudos dos dados citados.

Destaca-se que o processo de extração, o enriquecimento e a popu-
lação de uma base de dados de triplas, que dura aproximadamente cinco 
minutos (teste realizado com as publicações do Enancib de 2017 e do 
Colóquio de Dados, Metadados e Web Semântica, também de 2017), 
transforma todo o conteúdo disponibilizado em anais de eventos (OCS/
PKP) em uma base de dados semântica, estruturada e passível de varia-
das consultas.

Não há como não observar que todo o processo de geração de uma 
base semântica poderia ser realizado pela própria ferramenta OCS/PKP, 
ou pela coordenação dos eventos, entretanto, na falta deste considera-
mos totalmente satisfatório e útil realizar a primeira parte do processo 
com extração de dados. 

Considera-se importante notar que uma base de dados organizada 
semanticamente dá margem a uma infinidade de tipos de consultas, que 
envolvam todos os tipos informações que compões a ontologia, como: 
autores, instituições, palavras-chave, eventos e suas segmentações de 
publicações, agências de fomento, entre outras informações que possam 
vir advindas dos processos de enriquecimento.
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1 INTRODUÇÃO

A colaboração científica, apesar de ser fortemente discutida, já 
acontecia nos colégios invisíveis – grupos de pesquisadores reuniam-
-se para discutir teorias, trocar informações e divulgar seus achados. 
Hoje, devido à interdisciplinaridade dos pesquisadores, percebe-se 
um crescente interesse da comunidade científica em formar parce-
rias com outras instituições e outras áreas do conhecimento (HOU, 
KRETSCHMER, LIU, 2008; VANZ, 2009). A colaboração cientí-
fica proporciona maior visibilidade aos pesquisadores, além de re-
duzir gastos e propiciar a internacionalização – critério importante 
para a qualificação de cursos de pós-graduação. Tendo em vista que 
a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) é uma insti-
tuição reconhecida por suas pesquisas, o presente trabalho tem como 
proposta conhecer e analisar a colaboração da Universidade com outras 
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instituições e países no que tange à inovação tecnológica materializada 
a partir do depósito de patentes. 

Na literatura foram identificados estudos sobre a produção de pa-
tentes de universidades. Destacam-se os trabalhos de Pavanelli e Oliveira 
(202) e Mueller e Perucchi (204), os quais discutem os aspectos re-
lacionados à produção das patentes no âmbito da universidade. Além 
disso, o estudo das autoras Moura e Scartassini (207) mostra-se impor-
tante para esta pesquisa, visto que analisaram a produção das patentes 
da UFRGS indexadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
(INPI) apresentando resultados no âmbito nacional com limite tempo-
ral, diferenciando-se do presente estudo. A UFRGS, ranqueada entre as 
500 melhores Universidades mundiais (QS, 208), é uma universidade 
de valores sólidos, com excelência em ensino, pesquisa e extensão, ten-
do muitas das suas pesquisas revertidas em inovação tecnológica, pro-
tegidas por patente. Assim como a UFRGS, as universidades brasileiras 
têm apresentado um crescente aumento em sua produção tecnológica 
e científica, fato que justifica estudar as características dessa produção, 
principalmente no que diz respeito à colaboração, de forma a identi-
ficar parcerias e os campos tecnológicos das pesquisas realizadas pela 
Universidade.

Dessa forma, esta pesquisa tem como problematização: quais as carac-
terísticas da colaboração da UFRGS em registros de patentes indexadas na 
base de dados Orbit da Questel©. Os objetivos específicos são: identificar a 
colaboração da UFRGS com outras instituições; identificar os países com 
os quais estabelece parceria; analisar as colaborações de forma diacrônica; 
e identificar os campos tecnológicos das patentes depositadas. Justifica-se 
o uso da base de dados Orbit pelo fato dela indexar as patentes deposita-
das no INPI e nos outros escritórios nacionais de propriedade industrial 
presentes nos demais países. Além disso, essa é uma das principais bases 
utilizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico - SEDETEC/
UFRGS. Ressalta-se que a SEDETEC é a responsável pela gestão da pro-
priedade intelectual na Universidade, atuando também na transferência 
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de tecnologia, na interação com a sociedade e na promoção do empreen-
dedorismo e da inovação. 

2 METODOLOGIA

A presente pesquisa configura-se como um estudo descritivo com 
viés patentométrico que objetiva estudar as características da colabora-
ção interinstitucional identificada nas patentes da UFRGS indexadas 
na base de dados Orbit. A coleta foi realizada no mês de janeiro de 
208, utilizando a seguinte expressão de busca: “Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul”, resultando em 428 patentes. Não foi utilizado 
o critério de temporalidade dos registros para a coleta de dados, de for-
ma a recuperar todas as patentes indexadas. Os dados coletados foram 
lançados na planilha Excel para possibilitar as análises e, para a geração 
de clusters de colaboração foram utilizados o Pajek e MapChart.

3 RESULTADO

Após a limpeza dos dados, das 428 patentes coletadas restaram, por 
fim, 394 patentes. A limpeza dos dados se fez necessária, pois obser-
vou-se que em alguns registros a UFRGS não constava no campo de 
depositante. Dessa coleta, foram analisados tanto os pedidos de patente, 
quanto as patentes concedidas. Do corpus final utilizado, constatou-se 
que a UFRGS apresenta 23 patentes em colaboração com empresas e 
instituições de pesquisa que constam nos dados coletados. Dessas co-
laborações, destacam-se parcerias realizadas com a BioLab, Braskem, 
Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Hospital de Clínicas de Porto 
Alegre (HCPA), Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade 
de Caxias do Sul (UCS), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e Universidade de São Paulo (USP), conforme a Figura .

As patentes contendo um único depositante somaram 27 registros 
(69%), já em colaboração, totalizaram 23 registros (3%), sendo que 
em 97 patentes (79%) a Universidade apresentou colaboração, revelan-
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do forte parceria com a Braskem (5 patentes); UCS (9 patentes); CEE, 
Biolab e PUCRS (5 patentes cada); Petrobras e UFRJ (4 patentes cada); e 
Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde (FEEPS), Embrapa 
e HCPA (3 patentes cada). Já em 2 patentes (7%) identificou-se a 
colaboração da UFRGS com duas empresas/instituições de pesquisa, em 
quatro patentes (3%) houve parceria com três empresas/instituições de 
pesquisa e em apenas uma patente (%) ocorreu a colaboração com 4 
empresas/instituições de pesquisa.

FIGURA 1 – COLABORAÇÃO DA UFRGS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

Fonte: Dados da pesquisa.

Na análise de redes da UFRGS, observa-se que existe um forte acordo 
com as empresas, destacando-se a Braskem, empresa petroquímica bra-
sileira, como maior colaborador. Essa parceria envolve também a UFRJ. 
Ainda na área de petróleo, destacam-se as parcerias com a Petrobras e a 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Outra 
grande parceira é a BioLab, empresa farmacêutica com sede em Porto 
Alegre, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de medicamentos. 
Já na área de saúde, a UFRGS desenvolve parcerias com instituições lo-
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cais como o HCPA. Na área da agricultura, a parceria com a Embrapa 
se apresenta como a maior integradora do Mercosul, envolvendo di-
versas instituições da Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, sendo a 
rede com maior número de nós. Observa-se também, de forma menos 
intensa, colaborações da UFRGS com outras empresas e universidades 
nacionais como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), PUCRS, UCS, 
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Universidade Federal de 
Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal do Paraná (UFPR), UFRJ, 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM), Universidade de Brasília (UnB), Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp), USP, entre outras, e ainda com uni-
versidades americanas como a Washington State University e Texas A&M 
University. Entretanto, destaca-se que essas parcerias de colaborações 
são pontuais, com poucas ocorrências, não mantendo perenidade. 

Dos indicadores de parcerias nacionais e estrangeiras, a universi-
dade colabora prioritariamente com empresas e instituições brasileiras, 
diferentemente do estudo de Moura e Scartassini (207), no qual se 
evidencia a colaboração entre a Universidade e a França. A Figura 2 mos-
tra as colaborações com empresas e instituições estrangeiras, destacando 
as parcerias com países da América do Sul, como Paraguai (Direccion 
de Investigacion Agricola del Ministerio de Agricultura y Ganaderia), 
Argentina (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 
- CONICET, Instituto de Agrobiotecnologia Rosario - INDEAR) e 
Uruguai (Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable 
– IIBCE; Instituto Nacional de Investigación Agropecuária – INIA; 
Universidade da República). Cabe destacar que essas relações corrobo-
ram com a proximidade entre os países, afinidade cultural e fatores eco-
nômicos, conforme afirmam Zitt, Bassecoulard e Okubo (2000). Os 
Estados Unidos (Agricultural Research Service; Texas A&M University; 
Washington State University; University Of Massachusetts US Navy) 
também figuram entre os países que mais colaboram com a UFRGS, 
além de Israel (Yissum Research Development), França (Universite de 
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Rouen), China (Sichuan University), Holanda (ID Lelystad Institute 
Dierhouderij) e Itália (Consiglio Nazionale Delle Ricerche).

FIGURA 2 – PAÍSES QUE A UFRGS COLABORA

Fonte: Dados da pesquisa.

Para identificar as campos tecnológicos das patentes estudadas, foram 
analisadas, por meio da Classificação Internacional de Patentes (CIP), 
apenas aquelas em que a UFRGS estabeleceu parceria, por isso, das 394 
patentes, 09 registros apresentaram patentes com colaboração. Desse 
total, 4 patentes não entraram nas análises, pois não apresentavam nú-
mero CIP. Todos os números de classificação foram considerados, visto 
que uma patente pode ser classificada em mais de uma área. Em relação 
aos tipos de patentes que foram solicitadas e registradas, conforme a 
Figura 3, o grande destaque vai para a área de Necessidades Humanas 
(seção A), seguidas pela seção C (Química), seção B (Operações de 
Processamento e Transporte) e a seção G (Física).
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FIGURA 3 - CIPS NAS PATENTES DEPOSITADAS

Fonte: Dados da pesquisa.

Com base nos dados dos registros de patentes da universidade, fo-
ram identificados os escritórios prioritários de depósitos relacionados 
na Tabela . Nota-se que 378 (95,92%) foram registradas prioritaria-
mente no escritório brasileiro, e as outras 6 patentes (4,08%) tiveram 
como registro prioritário escritórios internacionais, fato que demonstra 
o interesse da universidade e dos seus colaboradores em depositar suas 
invenções prioritariamente no país de origem.

TABELA 1 – ESCRITÓRIOS DE DEPÓSITO PRIORITÁRIO (N= 394)

Escritório Patentes % estrangeiro % do total

BR – Brasil 378 - 95,92%

WO – WIPO 9 56,25% 2,28%

US - Estados Unidos 3 8,75% 0,80%

ZA – África do Sul  6,25% 0,25%

CA – Canadá  6,25% 0,25%

UY – Uruguai  6,25% 0,25%

JP – Japão  6,25% 0,25%

Total 394 4,06% 100%

Fonte: Dados da pesquisa.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A colaboração científica é uma atividade que vem sendo praticada e 
se desenvolve progressivamente nas diferentes áreas do conhecimento, 
favorecendo a comunidade acadêmica e a sociedade como um todo. A 
análise das 394 patentes que tem como depositante a UFRGS mostrou 
forte colaboração da Universidade com empresas e instituições, com um 
percentual de 30% de patentes depositadas em colaboração. Os dados 
mostram que as maiores parceiras da UFRGS são empresas cujas matrizes 
estão localizadas na região Sudeste, onde se concentra o maior investi-
mento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Além dessas 
empresas, é notável a colaboração da UFRGS com outras Instituições de 
Ensino Superior e Hospitais Escolas, reforçando o trabalho colaborativo 
que vem ocorrendo entre as universidades do estado e as interestaduais. 

O estudo mostrou ainda que a UFRGS vem buscando parcerias 
com universidades e empresas internacionais, destacando países como 
Paraguai, Argentina e Uruguai, e também cooperação com os Estados 
Unidos, fortalecendo a internacionalização de suas pesquisas. O presente 
estudo evidencia que as instituições trabalham no sentido de fomentar 
uma crescente colaboração científica internacional. Essa constatação não 
colide com o fato da UFRGS priorizar a proteção dos seus inventos no 
território nacional. Convém ressaltar que essa prática dá-se, inclusive, de-
vido aos altos custos envolvidos num processo de proteção internacional. 
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1 INTRODUÇÃO

As motivações dos pesquisadores para produzir ciência perpassam 
por aspectos inerentes às rotinas da atividade científica, tais como pro-
dutividade, reconhecimento, prestígio e senso de contribuição para a 
solução dos problemas da humanidade. Para aperfeiçoar a comunicação, 
difundir e explorar áreas de pesquisa e institucionalizar as suas relações, 
tais pesquisadores se reúnem em grupos, aqui denominados Grupos de 
Pesquisa. Pereira e Andrade (2008) apontam os Grupos de Pesquisa 
como referências para o desempenho, desenvolvimento, investigação e 
produtividade científica. 

Estes agrupamentos de pesquisadores buscam o avanço científico e 
tecnológico e ainda podem induzir a formação de redes de relaciona-
mento entre investigadores de instituições iguais, semelhantes ou dife-
rentes. No Brasil há aproximadamente 38 mil Grupos de Pesquisa certi-
ficados pelo Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (BRASIL, 208), 
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corroborando sua importância para a ciência nacional. No tocante aos 
Grupos de Pesquisa, uma questão que carece de respostas é se as co-
laborações ocorrem com maior intensidade em âmbito endógeno ou 
exógeno. Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar resultados 
parciais da pesquisa que busca analisar como se caracteriza a colabo-
ração científica entre Grupos de Pesquisa (de excelência) da área de 
Sociologia. Destaca-se, inicialmente, que nem sempre as colaborações 
científicas ocorrem de maneira formalizada no âmbito de um Grupo de 
Pesquisa certificado ou de coautoria em publicações, todavia, para este 
estudo, tomam-se por base os parâmetros formais da formação de redes 
sociais científicas, haja vista o caráter inicial do projeto.

2 RELAÇÕES SOCIAIS NA CIÊNCIA

Segundo Elias (999), o indivíduo separado do mundo traz a imagem 
de um “eu” fechado, como uma caixa ou como uma substância, que con-
tém aspectos próprios sem dependência de relacionamentos. Percursor do 
caminho seguido por Elias (999), Parsons (95) considera a personali-
dade do indivíduo como um tipo de caixa preta fechada onde ocorre uma 
série de fenômenos individuais. Por outro lado, quando este indivíduo 
se insere em um grupo, ou seja, na sociedade (mesmo diferente do seu 
contexto), ele passa a conhecer novas possibilidades. Como consequên-
cia, um novo conhecimento pode ser gerado, podendo contribuir para o 
encadeamento de outras ações na vida deste indivíduo.

Partindo dessa discussão, para interagir com os acontecimentos 
científicos, o indivíduo necessita sair de sua zona isolada e criar relações 
dinâmicas com outras pessoas, ou pesquisadores. Sobre esta realidade, 
retoma-se o estudo de Elias (999), ao afirmar que o ser humano tem 
uma predisposição natural a conviver com outras pessoas, sendo de sua 
natureza o propósito de se desenvolver por meio do relacionamento com 
os outros. Essa dinâmica que motiva um indivíduo a se relacionar com 
outros pesquisadores, na ciência, pode decorrer do fato de um pesqui-
sador buscar novas inspirações acadêmicas, pelo desejo de ampliar suas 
perspectivas de estudos e descobertas, pela necessidade de compartilhar 
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recursos materiais e intelectuais e várias outras formas de motivações, 
que podem ocorrer em âmbito formal ou informal. 

A concepção clássica sobre relações em prol da ciência é de que dois 
cientistas colaboram quando compartilham dados, equipamentos e/ou 
ideias em um projeto, que resulta em experimentos e pesquisa (ELIAS, 
999; LATOUR, 200). Os estudos de laboratório realizados por Latour 
(200), por exemplo, comprovavam a necessidade de cooperação entre 
cientistas, já que as conclusões de pesquisas dependem diretamente do 
surgimento de outras, e vice-versa. Com base nos resultados das pesqui-
sas, Latour (200) pondera que um cientista envolvido na construção 
de um fato científico busca alianças com outros atores humanos, tradu-
zindo o que dizem ou querem para o seu próprio interesse.

Witter (2009, p. 8) acredita que redes são geradas por diversos 
motivos, sendo um deles o “repasse constante da informação entre seus 
integrantes tanto de trabalhos que estão desenvolvendo individualmente 
ou em grupo, como por informações científicas localizadas e considera-
das pertinentes por algum de seus membros”.  É necessário salientar que 
essas redes vão se constituindo por relações que ultrapassam as frontei-
ras territoriais e disciplinares dos pesquisadores, já que existem casos 
de pesquisadores que nem se conhecem ou sequer possuem vínculos 
de amizade, mas que possuem vínculos gerados por interesses profis-
sionais comuns (BALANCIERI et al., 2005). Consequentemente, nas 
instituições de ensino e pesquisa, essas relações podem se desdobrar em 
parcerias em pesquisas, orientações, produções científicas, e vínculos 
de amizade e confiança (VANZ; STUMPF, 200). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este estudo preocupa-se com o reconhecimento, análise e interpre-
tação da dinâmica das relações sociais entre pesquisadores, e especifi-
camente, em Grupos de Pesquisa (GIL, 2008). Os resultados obtidos 
proporcionaram maior familiaridade com uma temática ainda pouco 
explorada. Sendo assim, esta pesquisa é exploratória, já que é um tra-
balho que possibilita a comunidade científica familiarizar-se com um 
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assunto, formulando novas hipóteses ou desenvolvendo novos questio-
namentos em busca da ampliação do conhecimento (GIL, 2008). 

Aos grupos de Sociologia, universo desta pesquisa, optou-se por 
definir um recorte que atribuísse ao grupo analisado um perfil defi-
nido por parâmetros de excelente qualidade acadêmica. Assim, foram 
definidos os seguintes requisitos mínimos: a) estar há mais de 5 em 
atividade (demonstrando longevidade do grupo); b) possuir pesquisa-
dor com bolsa de produtividade A no CNPq (evidenciando maturidade 
do pesquisador na atividade de pesquisa); c) ter docente em Programa 
de Pós-Graduação com conceito sete na CAPES (docentes de progra-
mas costumam ser doutores envolvidos em projetos de pesquisa bem 
consolidados); d) ser um grupo certificado e atualizado pelo diretório 
(demonstrando compromisso institucional junto ao CNPq). 

Neste perfil foram identificados dois grupos de Excelência: o Grupo 
“Centro de Estudos da Metrópole”, da CEBRAP (denominado, grupo 
) e o Grupo 2 “Estudos comparados sobre trabalho e vida econô-
mica”, da USP. Em seguida coletaram-se as produções dos membros 
dos grupos na Plataforma Lattes utilizando a ferramenta de extração 
de dados ScriptLattes (http://scriptlattes.sourceforge.net/). A análise 
considerou o período de 2008 a 207 para compor o histórico e me-
mória científica e gerar o perfil e indicadores dos Grupos de Pesquisa. 
Quanto às publicações, foram considerados os artigos de periódicos, 
por serem produções mais passíveis de divulgação e de citações, sendo 
rotineiramente utilizadas na comunidade científica para investigações 
sobre produtividade de autores (ARAÚJO, 2006). 

Em seguida, as listas dos artigos foram transferidas para uma nova 
base de dados (em arquivo de texto), no qual as produções foram se-
paradas da seguinte forma: TI (Título); AU (Autores), e; AP (Ano de 
Publicação). As listas dos artigos e trabalhos foram submetidas a pro-
cedimentos específicos (configuração, extração e inversão) no DataView, 
ferramenta que gerou uma quantificação da produção científica.
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os resultados principais identificaram comportamentos que des-
toam de um dos objetivos primordiais de um Grupo de Pesquisa, que 
é a colaboração científica (VANZ; STUMPF, 200). Salienta-se, por 
exemplo, que a dinâmica de relações dos pesquisadores do Grupo  
(Centro de Estudos da Metrópole) é predominantemente individual e 
com alto índide de colaboração externa. Neste, prevaleceram os artigos 
sem coautoria, uma vez que 33 produções foram realizadas individual-
mente (totalizando, 5,56%), revelando a preferência dos membros por 
produzirem sozinhos (Gráfico ).

GRAFICO 1 - COLABORAÇÃO CIENTÍFICA DO GRUPO DE PESQUISA 1

Fonte: Dados da Pesquisa (208).

Esta situação revela uma subutilização da potencialidade coletiva 
do grupo, já que poderiam unir esforços para compartilhar projetos 
em comum que se desdobrassem em produções em coautorias. Outro 
ponto a se destacar é a quantidade de artigos produzidos com pesquisa-
dores externos ao grupo. Dos 64 textos publicados durante o período 
analisado, 7 textos (25,56%) não tiveram colaboração de membros do 
grupo, demonstrando que os pesquisadores do grupo optam inicial-
mente por publicações individuais e com pesquisadores não vinculados 
aos grupos. Foram encontrados  artigos em colaboração (com três ou 
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mais autores) entre membros internos e externos ao grupo e apenas três 
produções com membros internos aos grupos. Logo, no que diz respeito 
à colaboração, o Grupo  não apresentou índice relevante.

Já no Grupo 2, observou-se uma situação análoga ao Grupo , pois 
a questão da colaboração interna foi pouco expressiva entre os pesqui-
sadores do grupo (Ver Gráfico 2).

GRAFICO 2 - COLABORAÇÃO CIENTÍFICA DO GRUPO DE PESQUISA 2

Fonte: Dados da Pesquisa (208).

Houve 34 publicações com pesquisadores que não estavam vincula-
dos ao grupo, perfazendo 48,55% da produção. Outro ponto de desta-
que foi a produção individual, uma vez que 30 publicações (47,0%) 
foram realizadas pelos pesquisadores no período. As publicações com 
membros internos e externos foram baixas, totalizando oito textos 
(2,90% do total). Por fim, a produção com membros internos obteve 
quatro publicações em 0 anos (,45%).

Se as publicações com pesquisadores externos fossem retiradas de 
ambos os gráfico, a incidência de coautoria se tornaria bastante baixa, 
praticamente nula. Vale ressaltar que Vanz e Stumpf (200) argumen-
tam que quando o grau de colaboração de um grupo é pequeno, o motivo 
varia entre problemas na organização social em que o pesquisador está 
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vinculado e particularidades existentes nas comunidades de investigação. 
Estes tipos de colaboração não refletem o comportamento principal dos 
grupos, que de acordo com os dados levantados, é predominantemente 
focado na produção individual. Ao destrinchar mais os aspectos que 
envolvem a colaboração dos grupos, verificou-se que aproximadamente 
50% da produção total se direciona para publicações individuais.

Um fato interessante é que a maior parte das coautorias externas 
se concentra nos pesquisadores mais produtivos em ambos os grupos. 
Naturalmente, estes pesquisadores são os elos entre os pesquisadores ex-
ternos e internos ao grupo, podendo favorecer as relações de endogenia e 
exogenia. Tal situação pode também evidenciar a relação entre colabora-
ção externa e produtividade, ou seja, interagir com um maior número de 
pesquisadores externos ao grupo potencializa a capacidade de produção 
em coautoria. É fundamental ressaltar que o incremento de parcerias 
externas também pode repercutir na produtividade do investigador, im-
plicando em benefícios indivíduais ao membro do grupo.

Os resultados alinham-se ao pressuposto desta pesquisa, já que a 
colaboração externa representa uma característica marcante nos Grupos 
de Pesquisa em Sociologia avaliados. E, ainda que esse estudo tenha ini-
cialmente focado a questão da produção com os membros externos, foi 
identificado também uma incidência muito alta de autoria individual, 
fato este que surpreendeu, pois tem sido cada vez mais comum à produ-
ção de artigos em coautorias, mesmo em áreas como a Sociologia.

Esta situação, talvez seja um comportamento inerente à comunidade 
da Sociologia, no entanto, também pode revelar algo sensível do ponto de 
vista das relações interpessoais da comunidade científica, como questões 
de vaidade e as batalhas que se travam no contexto dos grupos pelo des-
taque individual. Tais questões poderão ser observadas em estudos com 
abordagens mais qualitativas a serem desenvolvidos no futuro. Ainda, 
não se descarta a possibilidade da inclusão de membros nos grupos como 
uma ajuda entre colegas de trabalho, já que o vínculo com algum grupo é 
condição para, por exemplo, angariar recursos em editais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sair do eixo habitual ou se aventurar fora de sua zona isolada é um 
desafio para qualquer indivíduo, por isso, para compreender a atuação 
de cientistas é pertinente identificar seu comportamento na condução 
de relacionamentos e quais são os consequentes desdobramentos des-
sas relações. Dentre os diversos benefícios, já é possível afirmar que as 
relações sociais de pesquisadores na ciência propiciam um ambiente 
de colaboração que provê diversas contribuições, como o aumento do 
número de publicações científicas, formação de recursos humanos e 
criação de redes sociais. 

Por fim, ressalta-se que a colaboração externa entre os grupos é um 
comportamento profícuo e salutar para o amadurecimento e consoli-
dação dos grupos de pesquisa em quaisquer áreas, uma vez que é natu-
ral que atores interessados em temas afins, ainda que não mantenham 
vínculos institucionais, se aproximem e produzam conjuntamente. 
No entanto, o que não se considera positivo é uma interação dema-
siadamente externa enquanto internamente as relações praticamente 
inexistem, negligenciando-se assim a colaboração e parceria entre 
membros de um mesmo grupo.
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1 INTRODUÇÃO

A colaboração científica acontece por meio da interlocução efe-
tivada entre autores ou instituições e supõe uma combinação de 
hipóteses e objetivos centrais de um projeto, a interação entre os 
investigadores, o estabelecimento de uma divisão de trabalho, o 
compartilhamento de informações e a coordenação das diferentes 
relações conjuntas (OLMEDA GÓMEZ; PERIANES-RODRÍGUEZ; 
OVALLE-PERANDONES, 2008). 

Katz e Martin (997) apontam a coautoria como indicador da atividade 
de colaboração científica, uma vez que incrementa a produção científica e 
a visibilidade de um país, além de promover várias iniciativas governa-
mentais dirigidas ao comportamento colaborativo dos pesquisadores. 

Estudos atuais aprofundam-se no sentido de calcular a fração de 
artigos que possuem coautorias institucionais internacionais nos vá-
rios campos da ciência (COCCIA; WANG, 206). Outros estudos, 
objetivam compreender mais as questões de coautoria, identificam pa-
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drões espaciais de colaboração no Brasil, medindo seu papel de proxi-
midade geográfica na determinação da interação entre pesquisadores 
que fazem coautoria. Analisam também os efeitos da distância geográ-
fica na colaboração, sendo utilizados em diferentes áreas, estimando 
modelos de interação espacial. Os resultados fornecem evidências de 
desconcentração geográfica da colaboração nos últimos anos, com 
participação de autores em regiões cientificamente menos tradicionais 
(SIDONE; HADDAD; MENA-CHALCO, 207).

Para análise das coautorias do Brasil com os demais países, utilizaram-
-se os indicadores bibliométricos de produção e ligação. No sentido de 
complementar esses indicadores, utilizaram-se os indicadores de citação 
em sua modalidade citantes. A proposição básica da análise do citante, 
segundo Ajiferuke e Wolfram (200), resume-se no fato de que quanto 
maior o número de pessoas que citam o trabalho, mais influente ele é. 

A visibilidade também está relacionada com a revista ou outro 
meio em que a produção científica é disseminada pelos pesquisado-
res. Tornam-se mais visíveis aqueles pesquisadores ou instituições que 
publicam em canais de comunicação de maior destaque, por meio das 
citações recebidas e indexadas em bases de dados referenciais interna-
cionais. Segundo Lascularin-Sanchez, Garcia-Zorita e Sanz-Casado 
(20), a visibilidade é medida pela posição das publicações periódicas 
nos diferentes “Quartis”, consignando maior visibilidade aquelas per-
tencentes ao ° Quartil (Q). 

A partir dos conceitos teóricos arrolados, colocam-se as seguintes 
questões de pesquisa: com quais países o Brasil estabelece mais inten-
samente suas coautorias em Estudos Métricos da Informação (EMI) e 
quais são seus principais canais de comunicação? 

Como objetivo geral, propõe-se avaliar a inserção da produção cien-
tífica do Brasil em âmbito mundial e os principais canais de comunicação 
utilizados em EMI, no período de 20 a 206. Mais especificamente, 
identificar os principais artigos que o Brasil produz em coautoria com 
os demais países do mundo e analisar os periódicos mais utilizados para 
disseminação desta produção. 
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Justifica-se esta pesquisa pela necessidade de compreensão das in-
terlocuções científicas do Brasil com os demais países do mundo em 
EMI, tendo em vista que elas se encontram pouco sistematizadas. O 
conhecimento dos principais países parceiros, bem como a visibilidade 
dos canais de comunicação selecionados para tais colaborações, contex-
tualizam o papel do Brasil na ciência internacional e propiciam subsí-
dios para as políticas científicas e tecnológicas da região. 

2 METODOLOGIA 

A coleta de coleta de dados foi realizada em 9 de dezembro de 207, 
compreendendo o período de 20 a 206, constituída pelos artigos 
indexados na base Scopus. Os termos de busca utilizados nos subcampos 
Article, Title, Abstract e Keywords foram baseados nos trabalhos de Meneghini e 
Packer (200), Lu e Wolfram (200), compreendendo desde os termos 
clássicos relativos aos subcampos dos EMI até os termos associados às 
temáticas atuais. No subcampo Affiliation Country, os termos utilizados fo-
ram Brasil OR Brazil. Selecionou-se somente a tipologia artigos. Foram 
recuperados 650 artigos e, após a realização de uma filtragem, obteve-se 
um universo de 606 artigos, dentre os quais 42 foram elaborados pelo 
Brasil em coautoria com os demais países do mundo. Esses se constitu-
íram o foco de pesquisa. 

Foram construídas tabelas relativas aos países coautores do Brasil em 
EMI, no período de 20 a 206, destacando-se os principais países 
coautores, contextualizando-se os agentes facilitadores da intensida-
de das coautorias entre o Brasil e demais países e a frequência de seus 
citantes. Para o corte da tabela dos 29 países coautores com o Brasil, 
considerou-se a Lei de Price, extraindo-se a raiz quadrada de 29, com 
a inclusão da Alemanha pela proximidade da frequência das coautorias. 
Em um segundo momento, extrairam-se os periódicos que publicaram 
tais coautorias por meio do software Bibexcel. Obteve-se a lista com os 
68 periódicos presentes no universo, sendo que 45 deles apresentaram 
apenas um artigo publicado no período. Assim, os 23 periódicos listados 
(34% do total) publicaram 97 artigos, portanto, mais de 50% do total 
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de artigos do universo de pesquisa, percentual considerado significati-
vo, tomando-se como critério para o corte na tabela. Gerou-se a rede de 
coautorias entre os países, por meio do software VOSviewer.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A Tabela , relativa aos países coautores do Brasil em EMI (20-
-206), foi elaborada a partir de informações obtidas na própria Scopus 
no campo Analyze search results. Somente as informações sobre citações 
foram extraídas por meio do software Vosviewer no processo de geração 
da rede, que contabiliza as citações e as coautorias. No entanto, não se 
retirou as autocitações, o que seria desejável para o cálculo de média de 
citações. Dos 42 artigos publicados em coautorias, houve um total de 
29 países participantes, com  deles apresentando somente uma par-
ceria no período. Apresentam-se, então, os sete países coautores mais 
destacados, que produziram 00 artigos. Considera-se um subconjunto 
significativo na medida em que representa mais de 70% do conjunto em 
estudo. Destacam-se os Estados Unidos, seguidos da Espanha, Portugal 
e Reino Unido, como coautores do Brasil em EMI. 

TABELA 1 - PAÍSES COAUTORES DO BRASIL EM ESTUDOS MÉTRICOS DA INFORMAÇÃO (2011-
2016)

Países coautores Nº de artigos Nº de citações
Média de

cit. /artigo

Estados Unidos 
Espanha 
Portugal 

Reino Unido 
Argentina 

Canadá 
Alemanha 

33
22
4

7
7
6

40
63
53
78
37
29
30

4,2
2,9
3,8
7,
5,3
4,
5,0

Fonte: Elaborada pelos autores, 208.

As coautorias mais intensas com os Estados Unidos explicitam uma 
relação de afinidade teórica com esse país, uma vez que as teorias e cor-
rentes epistemológicas americanas, até 970, eram hegemônicas. Por 
outro lado, as parcerias estabelecidas com Espanha, Portugal, e Reino 
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Unido sugerem correntes voltadas para o contexto social. Ressalta-se ain-
da que a parceria com os Estados Unidos que obteve o maior número 
de citações é representada pelo artigo Road traffic injury prevention initiatives: A 
systematic review and metasummary of effectiveness in low and middle income countries, pu-
blicado pelo PLOS ONE, em 206, que realizou uma análise de citações 
sobre artigos envolvendo acidentes de trânsito, sendo os principais países 
citantes: Estados Unidos, Brasil e Uganda. A principal área dos citantes é a 
Medicina e os mesmos são oriundos das seguintes instituições: Johns Hopkins 
University (Estados Unidos); University of Washington (Estados Unidos) e Makerere 
University (Uganda). Já a parceria em destaque com a Espanha está expressa 
pelo artigo Pedagogy of interactivity, publicado pelo Comunicar, em 202. Tal 
colaboração sobre a área de Educação envolve coautorias e seus principais 
citantes são oriundos das Ciências Sociais, provenientes da Espanha e 
Colômbia, principalmente da Universidad de Granada (Espanha). 

Destaca-se que o número de citações recebidas dos Estados Unidos 
e Reino Unido supera 50% do total de citações da Tabela  apresenta-
da. No entanto, vale ressaltar que esse elevado número de citações está 
relacionado ao fato de que tais países possuem um número considerável 
de coautorias com o Brasil desde o início do período analisado, portan-
to, com mais possibilidades de citações pelo tempo em exposição de tal 
produção científica. Situação diferente da observada com as parcerias 
envolvendo a Espanha, que se intensificaram em 205 e 206, anos 
finais desta pesquisa. 

Em relação ao impacto, aqui representado pela média de citação, des-
taca-se o Reino Unido (7,), cujas parcerias tiveram a maior média de 
impacto por artigo. Em seguida, tem-se a Argentina, o primeiro país lati-
no-americano a aparecer como coautor, embora o Chile, México, Peru e 
Cuba apareçam com valores próximos de coautorias, mas inferiores a seis, 
e, assim, abaixo do corte da tabela. Ainda, em relação à média de citação 
por artigo, destacam-se as coautorias com Alemanha e Estados Unidos. O 
cenário verificado no número de citações, também influencia a média de 
citações dos países, visto que eles possuem artigos produzidos em coauto-
ria com o Brasil em praticamente todos os anos desta pesquisa. 
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A Tabela 2 apresenta os periódicos que mais publicaram os artigos 
em coautorias. Foram encontrados 68, sendo que 45 deles apresenta-
ram apenas um artigo publicado no período. Assim, os 23 listados a 
seguir (34% do total) publicaram 97 artigos.  Dessa forma, mais de 50% 
do total de artigos do universo de pesquisa, percentual considerado 
significativo.

Dos 23 periódicos que publicaram os artigos, apenas cinco são bra-
sileiros e quatro são da área de Ciência da Informação, sendo um deles 
o Scientometrics, o mais relevante periódico da área de estudos métricos. 
Quanto aos demais, sete são dos Estados Unidos e cinco do Reino Unido, 
com frágil presença de periódicos da América Latina e da Europa. 
Salienta-se ainda que tais periódicos são, principalmente, da área de 
Saúde e Biologia. A PLOS ONE (Medicina, Agricultura e Bioquímica) 
concentrou a maior quantidade de artigos publicados (8 publicações), 
seguida do Scientometrics (8 publicações). Deles, aproximadamente 50% 
pertencem ao primeiro quartil (Q), indicando que são periódicos de 
considerável qualidade editorial e em geral da área médica e de saúde. 
Destaca-se ainda que, aproximadamente, 50% dos periódicos são de 
acesso aberto, tendência observada em vários campos científicos. 
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TABELA 2 - PERIÓDICOS QUE PUBLICARAM AS COAUTORIAS DO BRASIL EM EMI (2011-2016)

Periódico e País de origem
Nº de 
artigos

Quartil Áreas
Acesso 
aberto

PLOS ONE (EUA)
Scientometrics (Hungria)

Espacios (Venezuela)
Perspectivas em Ciência da Informação (Brasil)

Trials (Reino Unido)
Informação e Sociedade (Brasil)

Homeopathy (EUA)
Integrated Environmental Assessm. and Man-

agement (EUA)
International Journal of Epidemiology (Reino 

Unido)
Biodiversity and Conservation (Holanda)

BMJ Open (Reino Unido)
European Journal of Protistology (Holanda)

Journal of Biogeography (Reino Unido)
Ciencia da Informação (Brasil)

Clinics (Brasil)
Gestão e Produção (Brasil)
Hydrobiologia (Holanda)

Internat. Journal of Oral and Maxillofacial 
Implants (EUA)

Investigación Bibliotecologica (México)
PLOS Neglected Tropical Diseases (EUA)

Review of Urban and Regional Develop. Stu-
dies (Reino Unido)

Revista Panamericana de Salud Publica (EUA)
Sleep and Breathing (EUA)

8
8
7
7
7
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Q
Q

Q3 e Q4
Q3
Q
Q3
Q

Q2 e Q
Q
Q
Q
Q3
Q
Q4
Q2
Q3
Q
Q
Q3
Q
Q3
Q2

Q2 e Q3

Med., Bioq. e Agric.
Biblio. e CI; Comp. e 

C.S.
Negócios e Administ.
Biblio. e CI, Comun.
Medicina e Farmácia
Comunicação e Soc.

Medic. Alternat.
Ciência Amb. e Geog.

Epidemiologia
Ecolog. Comp. e Cons.

Medicina
Microbiologia

Ecologia e Com. e Sist.
Bibliot. e CI

Medicina
Negócios e Engenharia

Ciência Aquáticas
Medicina

Biblio. e CI
Doenças e Farmácia

Desenvol. e Geografia
Saúde Púb. e Ocup.
Neurologia e Otor.

Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Não

Fonte: Elaborada pelos autores, 208.

Apresenta-se, na Figura , a rede de coautorias internacionais reali-
zadas pelo Brasil em EMI, pelo software Vosviewer no formato CSV (Excel). 
Destacam-se as mais fortes frequências de coautorias com os Estados 
Unidos, Espanha, Reino Unido e Portugal. O primeiro agrupamento de 
países coautores, em vermelho, é constituído pela Argentina, Áustria, 
Egito, Alemanha, Itália, Japão e Suíça.
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FIGURA 1 - REDE DE COAUTORIAS INTERNACIONAIS REALIZADAS PELO BRASIL E DEMAIS 
PAÍSES

Fonte: Elaborada pelos autores com auxílio do Vosviewer no formato CSV (Excel).

Identifica-se, ainda, os três agrupamentos com quatro países cada um, 
formados pelo Chile, Jamaica, México e Peru, em verde-escuro; Canadá, 
China, Índia e Líbano (azul anil) e em rosa-choque: Portugal, Singapura, 
Espanha e Reino Unido. O Brasil centra as coautorias. E, também, en-
tre outras, em azul mais claro, o agrupamento dos Estados Unidos, com 
maior número de coautorias, Grécia, Holanda e Nova Zelândia.

4 CONCLUSÕES 

No que se refere às questões iniciais desta pesquisa que envolvem 
as parcerias mais intensas do Brasil em EMI e seus principais canais de 
comunicação, confere-se destaque para as coautorias com os Estados 
Unidos, Espanha, Portugal, Reino Unido, Argentina, Canadá e 
Alemanha, sendo as parcerias mais citadas provenientes do Reino Unido 
e Argentina. As hipóteses elencadas são que os pesquisadores visitantes 
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representam agentes facilitadores e propiciam projetos comuns, que 
poderão ser relatados em continuidade a esta pesquisa. Os principais 
periódicos que publicam as coautorias, especialmente entre o Brasil e 
Estados Unidos, são PLOS ONE (8) e Perspectivas em Ciência da Informação (3). 
Sugere-se o contínuo aprofundamento dos estudos, de modo a se co-
nhecer état de l’art das coautorias e os rumos da área de EMI, de forma a 
agregar dados de natureza qualitativa e quantitativa.
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1 INTRODUÇÃO

Com as recentes mudanças na sociedade, o arranjo organizacional 
deixou de privilegiar a hierarquia e passou a se organizar em redes, que 
é um conjunto de pontos (ou nós) com atributos próprios que se ligam 
a outros pontos por meio de linhas ou links. Nas redes as espessuras de-
siguais dos traços mostram as diferenças do relacionamento entre os 
atores, ou seja, quanto mais espessa, maior é a qualidade desta relação, 
assim “muitos pontos pouco interligados têm menos qualidade de rede 
do que poucos pontos profundamente conectados. A medida da rede é 
o número de conexões, não de pontos” (WWF, 2003, p. 19). Quando se 
fala em Análise de Rede Social (ARS) focando a colaboração científica, 
analisa-se dentre diversos indicadores a rede de coautoria, que segundo 
Vanz (2009), forma-se quando dois ou mais pesquisadores publicam 
trabalhos juntos. Nesta rede podem-se identificar os nós como sendo 
os pesquisadores e a ligação entre eles representa ao menos, um artigo 
publicado em coautoria. O uso da análise de redes de coautoria tem se 
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mostrado como uma tendência no mundo contemporâneo para a análise 
do campo científico, uma vez que possibilita a identificação e compreen-
são de habilidades, interesses e demanas do campo científico (BELLO, 
2013). Estas redes podem ser identificadas por meio de documentos 
coescritos. Mas, no caso da criação de redes voltadas para a identificação 
de possíveis colaborações, Boyack (2009) aponta a necessidade de rea-
lizar agrupamentos mais detalhados, pois é necessário ter uma maneira 
de identificar os pesquisadores que possam colaborar por trabalhar com 
os mesmos tópicos, definindo como “colaboração potencial”, aquelas 
por aproximação temática. 

Uma possível maneira de criar redes visando identificar potenciais 
colaborações científicas é por meio das temáticas dos pesquisadores, 
identificadas segundo as palavras-chaves ou keywords informadas em suas 
publicações, que fornecem um breve resumo do conteúdo do documen-
to publicado. Para Dias (2004, p. 35), as palavras-chaves “são parti-
cularmente úteis porque podem ser interpretadas individualmente e 
independentemente umas das outras”, porém é preciso ter cautela para 
realizar esse tipo de análise, uma vez que as palavras-chave normalmente 
são escolhidas de forma manual e a critério do próprio autor, assim nem 
sempre expressam corretamente os tópicos compreendidos pela publica-
ção. Para este trabalho foram utilizadas as palavras-chaves que constam 
na Plataforma Lattes (PL) dos docentes da universidade foco do estudo. 
A PL é utilizada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Centífico 
e Tecnológico (CNPq) com o objetivo de avaliar os pesquisadores e 
acompanhar os dados estatísticos da pesquisa científica brasileira, por 
meio dos currículos cadastrados, com acesso público. Conforme Corrêa 
et al. (2017) a criação da PL permitiu a padronização dos currículos 
acadêmicos no país, tornando-se estratégica na questão de planejamen-
to, gestão e formulação de políticas públicas em Ciência e Tecnologia. 
Os autores ainda ressaltam a importancia da PL quanto a recuperação 
de dados, pois há dificuldade em se analisar a produção científica de 
autores e instituições por meio das bases de dados de informação cien-
tífica e tecnológica, uma vez que apresentam limitações quanto ao tipo 
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de documentos e parcela de publicações indexados. Deste modo, a PL 
torna-se uma fonte estratégica para analisar a produção científica bra-
sileira, uma vez que conta com milhares de currículos “de todas as áreas 
do conhecimento, da maioria das instituições de ensino e pesquisa do 
país” (BASSOLI, 2017, p. 41). Como o pesquisador cadastra todas as 
suas atividades na Plataforma, é possível realizar uma análise mais com-
pleta de suas atividades científicas, além de possibilitar a compreensão 
de maneira ampla de todo o campo científico nacional.

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a colabora-
ção científica dos docentes da Universidade foco do estudo, utilizando 
as métricas da análise de redes sociais e dados coletados junto a PL, 
com vista a dar suporte à gestão para fomentar possíveis colaborações 
científicas baseando-se na coocorrencia de palavras-chave, tema pouco 
abordado nos trabalhos científicos. 

2 DADOS E MÉTODOS

De acordo com Gil (2017, p. 25), a “classificação é uma característica 
da racionalidade humana”, pois facilita o entendimento e objetivos da 
pesquisa a ser desenvolvida. Esta é uma pesquisa descritiva, bibliográfi-
ca, quantitativa e aplicada com técnicas bibliométricas (análises estatís-
ticas de publicações e atividades científicas). O objeto de pesquisa foi a 
Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), fundada em 1968, insta-
lada no interior do Estado de São Paulo, formada atualmente por quatro 
campi: São Carlos, Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Como amostra 
foram utilizados dados extraídos da PL por meio da ferramenta SyncLattes, 
desenvolvida por Matias (2015), que trata-se de conjunto de scripts com a 
funcionalidade de extrair metadados da PL, tratar quanto a duplicida-
de e controle de autoria, sincronizando-os com o software DSpace. Para 
Bassoli (2017, p. 87), as funções apresentadas pelo SyncLattes tornam o 
processo ágil e consistente, tendo os dados extraídos por esta ferramenta 
um alto grau de confiabilidade, a autora ressalta que “[...] o Currículo 
Lattes viabiliza a leitura mais realista da trajetória científica da institui-
ção e suas unidades organizacionais”. Justifica-se assim, a utilização dos 
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dados extraídos da PL para desenvolver este trabalho. Para esta pesquisa 
foram analisadas as produções científicas constantes nos currículos da PL 
de todos os docentes vinculados à UFSCar, desde sua fundação em 1968 
até dezembro de 2016, num total de 1.598 currículos. A coleta de dados 
foi realizada em outubro de 2017, nos quais foram identificadas 27.999 
palavras-chaves oriundas de um total de 27.107 artigos.

Para o tratamento e análise dos dados foi utilizado o VantagePoint (VP), 
ferramenta computacional de mineração e análise de dados, voltado para 
a construção de indicadores bibliométricos (SEARCH TECHNOLOGY 
INC., 2016). Para fazer as análises de rede foi utilizado o software UCINET, 
que possibilita a análise das métricas de relacionamentos, a criação e a 
manipulação de matrizes. Para a geração das redes gráficas foi utilizado o 
Gephi, software voltado para a exploração e manipulação de redes. 

Para a construção das redes foram realizados recortes, visando reduzir 
a amostra para um conjunto de palavras passíveis de serem representadas 
e analisadas. O primeiro critério adotado foi o temporal, fazendo-se um 
recorte entre os anos de 2013 a 2016, que corresponde à última avaliação 
realiza pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES), que é um sistema utilizado para classificar a produção cientí-
fica dos programas de pós-graduação, em relação aos artigos publicados 
em periódicos científicos, que ocorre a cada três anos. Posteriormente, 
utilizando filtros no VantagePoint, foram selecionados apenas os artigos de 
docentes da UFSCar que possuíam ao menos uma relação de coautoria 
com outro docente vinculado a instituição. Após, foram selecionados 
apenas os artigos que possuíam ao menos uma palavra-chave, e, por fim, 
foi realizado o List Cleanup (recurso do VP que reúne palavras semelhantes 
em um único conjunto de registros), totalizando assim como amostra 
final 2.510 palavras, 635 docentes e 2.009 artigos.

Num primeiro momento foi elaborada uma rede com dois nós (au-
tor x palavra-chave) no UCINET e, a partir desta matriz foi realizada 
a conversão para uma matriz de um nó, onde um par de docentes foi 
vinculado na medida em que compartilham afiliações, ou seja, citam a 
mesma palavra-chave, não indica, portanto, uma coautoria, mas sim, 
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que ambos utilizaram a mesma palavra-chave em suas publicações. 
Borgatti, Everett e Johnson (2013) explicam como construir esta matriz 
de forma matemática: deve-se multiplicar a matriz de dois modos por 
sua transposição: , para cada par de linhas, olha-se para cada coluna e 
conta o número de vezes que ambos são iguais a 1. Quando um par de 
docentes tem uma palavra em comum conta-se 1, e quando nunca lan-
çaram a mesma palavra na PL, eles não estão conectados, apresentando 
valores menores que zero. Quanto mais negativo, mais longe estão os 
temas entre os atores e quanto mais próximos a 1, maior a possibili-
dade de aproximação ou colaboração. Importando-se para o Microsoft 
Excel® as matrizes de afiliação por palavras-chaves e de coautoria, foi 
elaborada uma terceira matriz, onde apenas os docentes com afiliação 
por palavras-chave e sem coautoria foram apontados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da matriz gerada, tem-se o mapeamento das possíveis cola-
borações intraorganizacional, conforme a Figura 1. Na rede, o tamanho 
dos nós é igual, as cores estão relacionadas aos vínculos institucionais 
dos docentes por centros acadêmicos [sendo as siglas da legenda cor-
respondente: Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET); Centro de 
Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS); Centro de Educação e Ciências 
Humanas (CECH); Centro de Ciências Agrárias (CCA); Centro 
de Ciências Humanas e Biológicas (CCHB); Centro de Ciências em 
Gestão e Tecnologia (CCGT); Centro de Ciências e Tecnologias para a 
Sustentabilidade (CCTS); Centro de Ciências da Natureza (CCN)], que 
representam a unidade básica na estrutura organizacional da UFSCar 
e estão ligados com as áreas de conhecimento por ela pesquisadas. A 
distribuição foi a “Force Atlas 2”, que de acordo com Sampaio et al. 
(2015, p. 85) “[...] foca nos relacionamentos mais fortes e evidentes, 
demonstrando a coesão dos grupos”. Portanto, os nós mais próximos da 
Figura são os que têm maior afinidade de temas. 
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FIGURA 1 - REDE DE POSSÍVEIS COLABORAÇÕES ENTRE OS DOCENTES DA UFSCAR

Fonte: Elaborado pelos autores.

É possível verificar que os centros acadêmicos que trabalham com 
áreas similares acabam ficando mais próximos na rede, o que ocorre 
devido a abordarem temas em comum em suas publicações, mas exis-
tem diversos nós intercalados, o que propõe uma interdisciplinaridade 
conforme a representação por palavras-chaves em suas publicações. A 
partir daí podemos identificar possíveis relações de colaboração em 
potencial, como exemplo, os professores FAC (utilizando siglas para 
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não identificação dos docentes), do Departamento de Medicina (DMed 
– CCBS), e LPA, do Departamento de Fisioterapia (DFisio – CCBS). 
Eles têm o maior peso de ligação desta rede, 0,9233, e trabalham com as 
temáticas: Alzheimer, envelhecimento, aging; entretanto, estes docentes 
nunca publicaram nenhum trabalho juntos, nem dentro do quadriênio 
analisado, nem em todo o período de vínculo com a universidade. Neste 
caso, esta possível colaboração demonstra que existêm relações de cola-
boração em potencial a nível intraorganizacional ainda não explorado. 
Entretanto, não é por existir uma colaboração potencial, que ela deva 
ocorrer na prática, já que muitos outros fatores devem ser considerados 
como financiamentos, conjuntos de habilidades e relações pessoais (ou 
situações competitivas). Mas também existem muitas colaborações po-
tenciais que podem não estar acontecendo.

A Figura 1 apresenta a situação da UFSCar como um todo, mas é 
possível selecionar cada docente e verificar quais são seus potenciais 
colaboradores. Por meio do Gephi é possível destacar os pesquisadores 
de interesse e identificar aqueles que trabalham com a mesma temática, 
possibilitando a identificação de novas parcerias em potencial, otimizan-
do desse modo a formação de redes de colaboração intrainstitucional da 
universidade. Além dessa finalidade, análises de redes de colaboração e 
a identificação de potenciais colaborações segundo as áreas de interesse 
pesquisadas podem ser utilizadas por setores estratégicos da instituição, 
no âmbido do planejamento e desenvolvimento institucional, e setores 
de informação, que podem utilizar estes dados para incentivar e fomen-
tar parceiras com alto grau de potencialidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, com o avanço tecnológico e as inúmeras maneiras de se 
obter informações, a colaboração surge como possibilidade de construir 
novos conhecimentos de forma coletiva (BELLO, 2013). Nesse caso, 
as colaborações potenciais identificadas são aquelas em que os autores 
trabalham com as mesmas palavras-chaves informadas na PL, mas esse 
processo pode ser expandido e aplicado para outros conjuntos de dados 
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e instituições, como também pode ser analisado em níveis mais espe-
cíficos, como por departamentos, programas de pós-graduação ou te-
máticas. Vale ressaltar a potencialidade da análise de redes de coautoria 
para a gestão da instituição de pesquisa, em específico a identificação 
das análises de coautoria em potencial, uma vez que podem fomentar o 
incentivo para o aumento da colaboração intrainstitucional, tendo como 
consequência o fortalecimento do conhecimento dentro da Universidade 
e a formação de redes de colaboração com suas características próprias e 
determinantes, estratégicas para o avanço do campo científico. 
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1 INTRODUÇÃO

No campo da bibliometria, diversas investigações têm documen-
tado o crescimento da taxa de coautoria na ciência brasileira desde 
o final do século XX (MEIS; LETA, 996; LETA; CHAIMOVICH, 
2002; VANZ; STUMPF, 202), retratando o valor social da colabo-
ração na pesquisa nacional. A coautoria tem sido convencionalmente 
aceita em estudos bibliométricos para medir a colaboração científica 
em diferentes níveis: indivíduos, instituições e países. No entanto, 
esse indicador deve ser analisado com certa cautela, dado que em de-
terminadas situações e formas de interação profissional, a colaboração 
é indetectável por meio dessa abordagem.

Na avaliação científica, a coautoria nada mais é do que um indi-
cador bastante imperfeito e parcial da colaboração de pesquisa entre 
atores sociais (CRONIN, 995; KATZ, MARTIN, 997). Nessa pers-
pectiva, claras evidências de que uma proporção significativa de artigos 
peer-review publicados em prestigiosas revistas internacionais de diversas 
áreas contém declarações formais de agradecimentos (PAUL-HUS; 
DESROCHERS; COSTAS, 206) oferecem novas oportunidades para 
o estudo da prática colaborativa desde uma visão mais ampla. Os agrade-
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cimentos, como indicadores de “subautoria” (PATEL, 973), tornam-
-se fontes de informação confiáveis, quando utilizados paralelamente 
com indicadores tradicionais de coautoria, para analisar relações sociais 
complementares no campo científico, descobrir padrões comportamen-
tais entre áreas e avaliar aspectos particulares da colaboração ‘invisível’.

A presença de agradecimentos nas publicações acadêmicas, como 
forma de capital científico (BOURDIEU, 2004), traz à tona a impor-
tância do papel intelectual e conceitual desempenhado por aqueles pares 
que não adquiriram o status de autor durante o processo de produção 
do conhecimento. Por outro lado, os agradecimentos fornecem indícios 
das influências materiais (financeiras e outras) na pesquisa, podendo ser 
utilizados para examinar práticas de colaboração baseadas nas relações 
sociais de caráter estratégico e mercadológico que permeiam a atividade 
científica (LATOUR; WOOLGAR, 997). Na óptica da Sociologia da 
Ciência, análises quantitativas sobre padrões de agradecimentos têm 
sido desenvolvidas desde a década de 970 para avaliar a dinâmica da 
colaboração dentro e entre grupos de diferentes disciplinas.

Por alguns anos, no contexto dos estudos bibliométricos, os agra-
decimentos foram relativamente negligenciados em virtude da falta de 
um índice similar ao Science Citation Index (SCI) da Web of Science (WoS) para 
coleta e estruturação das informações. Desde 2008, entretanto, obser-
va-se um importante incremento do número de investigações, prova-
velmente, como consequência da sistemática inclusão de dados sobre 
agradecimentos por financiamento presentes em revistas indexadas pela 
WoS (PAUL-HUS et al., 205), fornecendo uma nova dimensão para 
explorar exaustivamente características da pesquisa financiada e da co-
laboração “oculta” na produção científica.

Os agradecimentos representam um fenômeno social e têm sido 
objeto de diversos estudos internacionais que oportunizaram a discus-
são teórica da prática em termos de normativas, funções, significados 
e valores. No Brasil, e em outros países em desenvolvimento, entre-
tanto, os agradecimentos como indicadores de colaboração é ainda um 
assunto pouco compreendido, merecendo ser analisado com maior 
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profundidade e detalhamento, principalmente, através da combinação 
de técnicas de pesquisa que possibilitem a validação e a reconstrução 
de novos conhecimentos acerca das implicações sociais da prática e do 
comportamento que estimula o uso deles na ciência.

Portanto, este estudo apresenta indicadores parciais sobre a presença 
de agradecimentos por financiamento nos artigos brasileiros indexados 
na WoS no período de 2009-206. Tais resultados fazem parte de uma 
pesquisa mais ampla que objetiva analisar as práticas de agradecimento 
na ciência brasileira, observando como as mesmas refletem a colabora-
ção no âmbito nacional.

2 METODOLOGIA

A pesquisa desenvolvida caracteriza-se como um estudo bibliomé-
trico de nível macro de agregação e analisa a presença dos textos de agra-
decimento por financiamento nos artigos brasileiros indexados na base 
de dados multidisciplinar Web of Science (WoS) do grupo Clarivate Analytics. A 
coleta de dados foi realizada em outubro de 207, utilizando a estratégia 
de busca por país (CU), limitada aos índices de citação Science Citation Index 
Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts and Humanities Citation 
Index (AHCI); ao tipo de documento Article e Review; ao idioma English e ao 
período de 2009-206.

As informações disponibilizadas pela WoS sobre agradecimentos por 
apoio financeiro ou ‘funding acknowledgements’ (FA) estão organizadas em três 
seções: agência financiadora ou ‘funding agency’ (FO), que contém o nome 
do órgão de fomento que financiou a pesquisa; número do subsídio ou 
‘grant number’ (FG), que contém o número de identificação do projeto 
financiado; texto sobre financiamento ou ‘funding text’ (FT), que contém 
o texto completo dos agradecimentos, incluindo não só informações so-
bre apoio financeiro, mas também sobre outros tipos de contribuições 
agradecidas (moral, editorial, técnica, instrumental, conceitual) pelos 
autores. A presente pesquisa apresenta apenas resultados parciais sobre 
a presença de agradecimentos do tipo ‘financiamento’ por área.
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A distribuição dos artigos originais e de revisão brasileiros que com-
põem o corpus de pesquisa por disciplina baseia-se na classificação dos 
periódicos em categorias de assunto da WoS, ressaltando que um peri-
ódico pode ser classificado em até seis categorias diferentes. Quanto às 
áreas de publicação, os artigos foram organizados conforme o esquema 
de classificação utilizado para examinar a presença de agradecimentos 
nas publicações espanholas de 200 (DÍAZ-FAES; BORDONS, 204), 
a produção científica do Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
no período 20-205 (BORDONS et al., 206).

Nesta fase inicial, a pesquisa apresenta indicadores bibliométri-
cos referentes à presença de agradecimentos por financiamento nas 
publicações brasileiras de 2009-206, observando especificamente a 
distribuição de FA por categoria de assunto (disciplina WoS) e tipo de 
periódico (Q) por área. Os softwares utilizados nas análises descritivas 
foram Bibexcel, Microsoft Excel e SPSS.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A produção científica brasileira de 2009-206 indexada na WoS é 
constituída por 268.779 artigos (originais e revisões). O apoio recebi-
do por fontes de financiamento para o desenvolvimento das pesquisas 
nacionais é reconhecido em uma grande quantidade de publicações que 
compõem o corpus desta investigação, 9.827 artigos (7,4%). A taxa é 
maior do que os aproximadamente 45% encontrados para as publicações 
brasileiras com FA em estudos anteriores (COSTAS; LEEUWEN, 202).

A presença de FA em artigos na língua inglesa publicados por pesqui-
sadores brasileiros varia conforme as áreas do conhecimento (TABELA 
). Em áreas com Humanidades (8,5%) e Ciências Sociais (40,7%) a 
baixa presença de FA (<4,0%) pode ser influenciada por fatores cultu-
rais vinculados à falta de tradição e obrigatoriedade para agradecer for-
malmente às suas fontes financiadoras (COSTAS; LEEUWEN, 202). 
Valores intermediários são observados em Medicina Clínica (54,8%). 
As áreas de Engenharia, Tecnologia; Agricultura, Biologia e Meio 
Ambiente; Matemáticas apresentaram percentuais de FA na faixa de 
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70,0% para o período analisado. A maior presença de agradecimentos 
por financiamento (>80%) foi observada em quatro áreas, com destaque 
para as experimentais: Biomedicina (80,8%), Química (85,0%), Física 
(85,4%) e Multidisciplinar (85,8%). O alto índice de FA em campos 
experimentais como a Química corroboram os resultados encontrados 
em estudos anteriores (CRONIN; SHAW; LA BARRE, 2004; DÍAZ-
FAES; BORDONS, 204).

A Figura  apresenta a distribuição das 238 categorias de assunto 
(disciplinas WoS) das publicações brasileiras com FA por área. A presença 
de agradecimentos por financiamento pode variar conforme as caracte-
rísticas da disciplina (objeto de estudo, método de investigação, estru-
tura organizacional em rede, natureza da pesquisa: teórica/experimen-
tal) e do tipo de órgão de fomento envolvido na investigação científica. 
Observa-se baixa dispersão (variação percentual) de FA por disciplina 
em áreas de natureza experimental como Física e Química (entre 70% e 
92%), com destaque para as disciplinas: Física de Altas Energias (FAE) 
(9,8%) e Química Orgânica (9,3%). Altos índices de FA são espera-
dos em FAE como decorrência do alto custo da pesquisa e complexidade 
dos experimentos no seio das grandes colaborações (teamworks) interna-
cionais (CHOMPALOV; GENUTH; SHRUM, 2002). Percebe-se um 
alto nível de dispersão de disciplinas com FA em: Agricultura, Biologia 
e Meio Ambiente (92,6% em Biologia Evolutiva e 3,7% em Política 
e Economia Agrícola), Biomedicina (88,9% em Biofísica e 56,9% 
em Anatomia e Morfologia), Ciências Sociais (83,5% em Psicologia 
Biológica e 4% em Psicologia e Psicanálise), Engenharia, Tecnologia 
(87,4% em Nanociência e Nanotecnologia e 4,% em Transporte), 
Humanidades (47,7% em Arqueologia e 4,% em Religião), Medicina 
Clínica (85,5% em Toxicologia e 22,8% em Otorrinolaringologia). A 
distribuição percentual mostra baixa dispersão de artigos com FA por 
disciplina em Matemáticas (62,5% a 79,3%).
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FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DE DISCIPLINAS WOS COM FA POR ÁREA (2009-2016)

Fonte: Web of Science.

A taxa percentual de FA em artigos brasileiros publicados no perío-
do de 2009-206 em periódicos Q (25% das revistas com maior fator 
de impacto) é maior do que a do total de periódicos (todos os quartis) 
(8,5% contra 72,8%). Diferenças percentuais significativas são obser-
vadas em Ciências Sociais (56,% contra 40,7%), Humanidades (38,0% 
contra 8,5%) e Medicina Clínica (70,2% contra 54,8%), confirmando 
os resultados encontrados por Díaz-Faes e Bordons (204) em análise 
das publicações espanholas com FA de 200.
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TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS BRASILEIROS COM FA POR ÁREA (2009-2016)

Área

Todos os periódicos Periódicos Q1

N° 
artigos

N° 
artigos 
com FA

% artigos 
com FA

N° 
artigos

N° 
artigos 
com FA

% 
artigos 
com FA

Agric., Biol. e Meio Amb. 88.867 68.02 76,6 23.867 20.462 85,7

Biomedicina 79.88 64.576 80,8 4.62 2.466 88,0

Ciências Sociais 8.066 7.346 40,7 5.45 2.886 56,

Engenharia, Tecnologia 60.98 45.562 74,7 26.39 20.439 78,2

Física 44.647 38.46 85,4 7.382 5.945 9,7

Humanidades .296 240 8,5 92 35 38,0

Matemáticas 3.067 0.099 77,3 4.490 3.554 79,2

Medicina Clínica 85.326 46.750 54,8 2.660 5.20 70,2

Multidisciplinar 7.99 6.855 85,8 5.634 5.225 92,7

Química 30.22 25.685 85,0 8.069 7.00 86,8

Total 430.343 313.361 72,81 126.640 103.214 81,52

Fonte: Web of Science

Nota: a soma total de publicações excede o total de registros coleta-
dos visto que alguns periódicos estão abrangidos por mais de uma área. 
,2 Cálculo percentual com base na somatória do total de publicações/
área.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados parciais da pesquisa confirmaram que a presença de 
agradecimentos por financiamento nos artigos científicos brasileiros de 
2009-206 varia conforme a área, provavelmente como consequência 
das características do conjunto de disciplinas (natureza da pesquisa, 
estrutura organizacional etc.) que compõem cada um dessas áreas. Em 
termos comparativos, percebe-se que áreas experimentais e mais “in-
ternacionalizadas” como, por exemplo, Biomedicina, Química e Física, 
se beneficiam, quando comparadas a áreas de cunho teórico como 
Humanidades e Ciências Sociais. Não apenas no que diz respeito à cober-
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tura pelas bases de dados, publicação em coautoria, veiculação de ideias 
e novidades científicas em periódicos de alto fator de impacto, acesso a 
infraestrutura, mas também no que se refere à obtenção e/ou amplicação 
de recursos financeiros como decorrência da sua maior participação em 
projetos de colaboração multinacionais envolvendo o apoio de agências 
de financiamento de diferentes países, conforme pode ser compreen-
dido mediante análise da presença de FA por área na ciência brasileira. 
A produção científica brasileira financiada na área “Multidisciplinar” é 
relevante não só desde a perspectiva quantitativa, mas também da quali-
tativa, visto que um número importante de artigos foram publicados em 
periódicos Q como Nature e Science. Complementarmente, os resultados 
da análise da distribuição de disciplinas WoS com agradecimentos por 
financiamento por área apontaram padrões similares (baixa dispersão 
de FA) em campos experimentais vinculados às Ciências Exatas e da 
Terra (Física, Matemáticas e Química), denotando a maior dependência 
de financiamento em virtude do custo da pesquisa e complexidade dos 
experimentos nesses domínios. A continuidade da investigação possibi-
litará analisar padrões de “subautoria” em diferentes disciplinas WoS, 
observando particularmente nas publicações com FA, os agradecimentos 
“não financeiros” e identificar intenções e motivações (profissionais, 
acadêmicas, sociais), mediante depoimentos, dos pesquisadores para 
agradecerem a assistência e contribuições recebidas de pares e outros 
atores sociais durante o processo de produção de conhecimento.
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1 INTRODUÇÃO

O uso de indicadores bibliométricos está amplamente incorporado 
na avaliação e administração de instituições voltadas à pesquisa. Esse 
uso, porém, nem sempre está vinculado a uma prática cientométrica 
profissional e sim ao que Leydesdorff, Woulters e Bornmann (206) 
chamaram de cientometria leiga (Citizen Scientometrics). Um exemplo são 
os rankings promovidos por revistas, tanto de interesse geral, quanto  
acadêmicas, como o caso do NATURE Index Global (204) com o seu Global 
Overview, em que o Chile é apresentado com destaque quanto a sua “efi-
ciência financeira” (fração ponderada dos artigos publicados em um 
conjunto de 68 periódicos dividido pelo gasto em Ciência e Tecnologia 
do país) e que mereceu destaque na imprensa brasileira com o viés de 
que o “gasto brasileiro com ciência é pouco eficiente” (SILVA, 206). 
Esse caso é um bom exemplo da ambivalência entre o estudo profissional 
de indicadores bilbiométricos e o seu uso por partes interessadas (stake-
holders), apresentando um indicador questionável e alheio à discussão 
no campo da cientometria. O presente trabalho, motivado por esse re-
sultado “leigo”, busca, portanto, discutir a atividade científica chilena, 
que se apresenta como discrepante em relação aos padrões de atividade 
científica no nível macro (países) como vista pelo conceito de índice de 
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atividade (GLAENZEL; LETA; THUS, 2008). Apresentamos um de-
talhamento dos indicadores de produção e impacto científicos do Chile 
baseado no uso de uma plataforma de uso livre (SCImago), a partir da qual 
é possível delinear o peso único representado pela área de Astronomia e 
Astrofísica (A&A) nesses indicadores, bem como a importância de uma 
única instalação de pesquisa (o European Southern Observatory (ESO) 
instalado no deserto de Atacama) (http://www.eso.org/public/) voltada a 
essa área e sua estrutura de colaborações, que, por sua vez, é investigada 
no âmbito do incipiente estudo de “large scale facilities”, como o são os ob-
servatórios astronômicos (CHANG ; HUANG, 204) e os laboratórios 
Síncrotron (HALLONSTEN, 203). Essas instituições têm em comum 
o grande porte e altos custos, a abertura para projetos externos que se 
candidatam a tempo de uso das estações experimentais (Sincrotrons) 
ou de observação (Observatórios). Por outro lado, apresentam equi-
pes de pesquisa internas, para o desenvolvimento dos equipamentos e 
que executam projetos próprios, tendo parte do tempo de uso que não 
é destinado a projetos externos. Apenas as publicações em que esses 
usuários internos aparecem como autores costumam ter o endereço do 
laboratório contabilizado nas bases de dados bibliométricas. No caso 
do ESO, estudado aqui, são analisados o impacto e a rede de coauto-
ria desse conjunto de publicações. As considerações metodológicas são 
apresentadas ao longo do texto, quando necessárias.

2 A PRODUÇÃO CIENTÍFICA CHILENA NA BASE SCOPUS E WEB OF SCIENCE

A motivação inicial deste estudo foi mapear as características par-
ticulares da atividade científica chilena a partir de dados e indicadores 
de acesso livre, com o que já se verifica o enorme peso que a produção 
científica em A&A apresenta no conjunto da produção científica chile-
na. Deve ser mencionado que a leitura do próprio relatório da Nature, 
de 204, indicava a necessidade desse escrutínio, pois em um box na 
análise voltada às Américas Central e do Sul é destacada a Universidade 
do Chile, com o dado de que 94 de seus 28 artigos coligidos para o 
Nature Index são em revistas de Astrofísica. Os dados a seguir desta seção 
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foram compilados em janeiro de 208. De acordo com o Country Rank da 
SCImago (que utiliza a base Scopus), o Chile encontra-se em 45º lugar no 
ranking de produção científica no mundo, tomando o período 996-
206. Isso corresponde a um total de 0.779 documentos citáveis (com 
pelo menos um endereço chileno) com uma média de 3,2 citações por 
documento. Selecionando apenas a categoria A&A, no mesmo período 
o Chile contabiliza 9.747 documentos citáveis (o que corresponde à 3ª 
posição no ranking de produção científica) com uma média de 27,7 ci-
tações por documento, o dobro da média de citações incluindo todas as 
áreas. Considerando, portanto, os documentos citáveis publicados em 
revistas indexadas na base Scopus na categoria A&A, essa área do conhe-
cimento corresponde a 8,7% do total das publicações com pelo menos 
uma endereço chileno no período considerado. A importância desse 
indicador se verifica quando comparado com os de outros países: entre 
os cinco líderes do ranking de produção científica em A&A, a produção 
nessa categoria oscila entre ,2% (EUA) e 2,3% (Itália) dos totais das 
produções científicas desses países. 

Os dados obtidos através da base de dados Web of Science (uso restrito 
aos assinantes), com um conjunto menor de revistas indexadas e com 
um esquema de categorização de áreas do conhecimento diferente, 
são ainda mais expressivos. Tomando Chile como endereço (país), no 
período 966-206, encontram-se .858 documentos, sendo que 
3.038 (,6%) na categoria A&A dessa base, sendo que o ESO aparece 
como instituição participante em 4.628 documentos com a média de 
4,7 citações por documento (4,% do total geral chileno e 35% do total 
em A&A desse país). 

Voltando aos dados de acesso livre pela SCImago, a Figura  apresenta 
um panorama da produção em A&A com pelo menos um endereço chi-
leno, bem como seu impacto em citações por documento (multiplicado 
por dez para ajuste na escala da figura) entre 996-206.
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FIGURA 1 - NÚMERO DE DOCUMENTOS CITÁVEIS (LOSANGOS AZUIS) E CITAÇÕES POR 
DOCUMENTO (TRIÂNGULOS VERMELHOS)

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Observa-se na Figura  o notável crescimento da produção em A&A no 
período e um interessante comportamento das citações por documento 
com um acentuado pico para os documentos publicados em 998-999. 
A queda da média de citações para publicações mais recentes é esperada 
e conhecida, sendo normalmente mais abrupta para os últimos anos. 
O comportamento das curvas na Figura  pode ser correlacionado às 
atividades do ESO ao longo do tempo. 

3 O PAPEL DO ESO: SEUS INDICADORES E REDE DE COAUTORIA

O ESO é uma organização internacional de pesquisa em Astronomia 
envolvendo 6 países e criado em 962. O Chile foi escolhido como sede 
para os diferentes observatórios astronômicos construídos desde então. 
Esses observatórios astronômicos são instalações de pesquisa comple-
xas, cuja utilização é requisitada por meio de projetos apresentados por 
grupos de pesquisa dos países membros e que são avaliados de forma 
análoga ao que acontece com agências de fomento. Além dos artigos 
resultantes desses projetos externos, existem os trabalhos envolvendo 
autores da equipe de pesquisa local, que resultam nos artigos com esse 
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endereço chileno contabilizados pelas bases de dados como Scopus e Web 
of Science. A coleta de dados de artigos com autores membros do ESO foi 
realizada a partir das listas de publicações nos relatórios anuais no perí-
odo 2008-202. Essas listas foram devidamente filtradas para resultar 
no conjunto de publicações com os autores internos, que foram con-
firmados em relação à lista separada dos membros da equipe de acordo 
com as informações no site do ESO. Uma segunda coleta de dados foi 
realizada na base de dados Web of Science para o mesmo período e com o 
endereço do ESO. As listas obtidas das duas fontes foram comparadas e 
validadas. O número de autores de artigos com a participação da equi-
pe interna é de 3.83, sendo 95 aqueles ligados diretamente ao ESO, 
sendo que vários desses autores participam em diferentes artigos, além 
de geralmente envolver colaborações com autores de outras instituições. 
A partir dessa lista foram capturados de indicadores bibliométricos e a 
construída a rede de coautoria. O número de artigos com a participa-
ção de autores internos no período é de 537, número que resulta bem 
menor que o total de artigos com o endereço ESO apresentado acima, 
pois esse endereço é em grande medida utilizado por membros externos 
que fazem parte do consórcio, sendo a participação chilena indicada 
também por endereços de outras instituições (universidades) desse país.

O impacto desses 537 artigos é de, em média, 34,6 citações por do-
cumento. A Figura 2 mostra como se distribui a autoria desses artigos, 
apresentando uma multiautoria sistematicamente crescente ao longo de 
todo o período, sendo que mais de 50% dos artigos de 202 são assina-
dos por 0 ou mais coautores.
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FIGURA 2 - FREQUÊNCIA DE PUBLICAÇÕES COM O NÚMERO DE AUTORES NA FAIXA DE 
VALORES DE ACORDO COM A LEGENDA

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

A rede de coautoria foi construída com o software Gephi, a partir da 
lista de 3.83 autores representados pelos nós da rede. O tamanho dos 
nós é proporcional ao número de coautores de cada autor e as conexões 
entre nós representam as relações de coautoria entre os nós. Na Figura 3 é 
apresentada essa rede de coautoria envolvendo autores da equipe local do 
ESO na representação “force Atlas”, com a qual se identificam claramente 
algumas comunidades de coautoria através da ferramenta de cálculo de 
modularidade do Gephi, sendo o valor da modularidade consideravelmen-
te alto (0,74). A rede apresenta um grau médio de 64,, consistente com 
a alta frequência de multiautorias. O diâmetro da rede é de sete conexões, 
indicando também um ambiente altamente colaborativo envolvendo os 
autores da equipe interna dos observatórios que compõe o ESO, que é 
corroborado pelo componente gigante ser de 99,9%. Esses parâmetros 
sugerem que a equipe interna participa ao longo do tempo em diferentes 
projetos e nos diferentes telescópios que compõe o observatório. Assim 
é possível vislumbrar a análise da rede de coautoria como ferramenta de 
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avaliação institucional para, por exemplo, observar a evolução da cola-
boração e da dinâmica das comunidades envolvidas. As cores identificam 
comunidades com pelo menos um pesquisador da equipe local. Essas 
comunidades podem estar identificadas tanto com um dado telescópio do 
ESO ou com uma linha de pesquisa que utiliza observações em mais de 
um instrumento. Identificamos (embora não ressaltados na Figura 3 por 
limitações das ferramentas do Gephi) nós que representam autores locais de 
dois tipos: nós fortemente integrados a apenas uma comunidade e alguns 
que conectam diferentes comunidades. 

FIGURA 3 - REDE DE COAUTORIA RELATIVA À PRODUÇÃO COM AUTORES DO ESO NO PERÍODO 
2008-2012

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho sugere algumas possibilidades de desenvolvi-
mento. A rede de coautoria apresentada é uma rede agregada para a 
produção de um período de cinco anos. Estudar a evolução dessa rede 
implica em segmentar as redes em períodos de tempo menores e com-
pará-las, observando o efeito da inclusão de novos nós (autores) ou a 
migração de nós entre comunidades. Isso é de especial interesse em um 
sistema como o ESO, com vários telescópios com finalidades diferentes 
e que entraram em operação em épocas diferentes. Um exemplo de pos-
síveis correlações importantes é o alto impacto dos artigos no período 
998-999, quando atentamos ao fato de que em 998 foi inaugurado 
o importante Very Large Telescope (http://www.eso.org/public/teles-instr/
paranal-observatory/vlt/), com o qual se observou o primeiro planeta 
fora do sistema solar em 2004, ano em redor do qual também há uma 
inflexão na Figura . Independentemente de indicadores apresentados 
sem uma análise adequada em meios de divulgação leigos, que foram 
sua motivação, o presente trabalho se insere em um panorama em que 
o papel da Astronomia no centro do debate sobre a ciência no Chile 
(Bajak, 207) passou a ser amplamente reconhecido.
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1 INTRODUÇÃO

Uma pesquisa conduzida pela Pew Internete divulgada no final de 205 
(com cerca de três mil respondentes), aponta que boa parte dos america-
nos adultos expressa um grande interesse pela ciência e tecnologia (59%), 
interesse esse maior do que em outros tópicos questionados na pesquisa, 
como governo e política (58%), religião (53%), entretenimento e cele-
bridades (46%), esportes (44%) e negócios e finanças (43%) ou mesmo 
arte e teatro (4%) (KENNEDY; FUNK, 205). No mesmo ano, uma 
pesquisa sobre a Percepção Pública da C&T no Brasil, conduzida pelo 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), com 962 participan-
tes apontou que 6% dos entrevistados afirmaram ter interesse em C&T. 
Para os responsáveis pela pesquisa “a atitude dos brasileiros em relação à 
ciência e à tecnologia é muito positiva e otimista. Há uma expectativa de 
que a ciência seja um fator de transformação para melhorar a qualidade 
de vida das pessoas” (CGEE, 205).
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Tanto a pesquisa  americana quanto a brasileira investigaram o 
comportamento dos respondentes quanto ao acesso e consumo de 
informação sobre C&T. De acordo com Kennedy e Funk (205), os 
resultados da pesquisa americana indicam que 37% dos respondentes 
gostam muito de se manter informados por meio de notícias científicas. 
No Brasil, embora a atitude dos brasileiros seja positiva e o interesse 
por C&T seja alto, o acesso à informação é limitado, e poucos lêem no-
tícias sobre C&T com frequência (CGEE, 205). De acordo com dados 
do CGEE (205), boa parte dos respondentes considerou que a TV, a 
Internet e os jornais noticiavam descobertas científicas e tecnológicas 
de maneira satisfatória, tendo 48,6%, 55,% e 40,3%, respectivamen-
te. Entretanto, estudos apontam que no Brasil há uma baixa cobertura 
jornalística sobre C&T, sendo ainda mais reduzida no que se refere a 
menção de pesquisas ou artigos produzidos por instituições ou autores 
brasileiros (BARATA; MENEZES, 203).

Esses fatos têm demandado um esforço conjunto de profissionais e 
pesquisadores de comunicação e divulgação científica, seja de institui-
ções e grupos de pesquisa, bibliotecas acadêmicas, gestores de portais 
de periódicos, editores de periódicos e equipes de editoração científica 
no que tange a programas e ações concretas de promoção e divulgação 
de revistas científicas brasileiras. Inclusive indexadores como a Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) têm exigido das revistas um plano de 
marketing e divulgação, sobretudo com atuação nas redes sociais, como 
um dos critérios de indexação (inclusão e permanência) de títulos em 
sua base de dados.

A exigência está alinhada ao movimento de profissionalização da edi-
toração científica e de valorização das revistas com vistas a sua ampla visi-
bilidade e impacto social, medido pela circulação dos artigos em mídias e 
redes sociais no âmbito da Altmetria, campo visto como o do uso de dados 
cibermétricos para análises cientométricas (GOUVEIA, 206).

Para Serradas, Kishi e Barata (207), a divulgação científica como 
estratégia de valorização das revistas científicas traz vários benefícios 
para as revistas brasileiras como, por exemplo, maior alcance do públi-
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co leitor, crescimento do número de submissões de artigos, aumento da 
visibilidade e do impacto (citações e métricas alternativas), valorização 
do trabalho dos autores e editores e maior debate com a sociedade.

A Universidade de São Paulo (USP) tem se utilizado de diversas es-
tratégias para divulgar suas pesquisas tanto para a comunidade científica 
como para a sociedade em geral. Seu Núcleo de Divulgação Científica 
produz vídeos, notícias, reportagens, podcasts e programas de rádio sobre 
o conhecimento científico para divulgação em diversas mídias e redes so-
ciais. O Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas viabiliza 
a edição de grande parte das revistas científicas da USP com recursos finan-
ceiros, tecnológicos, produtos e serviços de informação especializados. A 
divulgação científica enquanto estratégia para aumentar a visibilidade dos 
periódicos é adotada pelo Programa e viabilizada por meio de parcerias. 
Em 207, a Superintendência de Comunicação Social da USP e o Sistema 
Integrado de Bibliotecas, por meio da divulgação de notícias produzidas 
a partir de artigos das revistas viabilizaram a publicação de 52 matérias na 
seção “Ciências em Revista” do Jornal da USP.

A Agência Universitária de Notícias (AUN), do curso de jornalis-
mo da Escola de Comunicações e Artes promove a formação de novos 
jornalistas com atividades práticas. A cada semestre a AUN seleciona 
um aluno do quarto ano para fazer a cobertura do Portal de Revistas da 
USP. As notícias geradas a partir de artigos científicos são publicadas no 
site da Agência e divulgadas nas redes sociais. O impacto das ações de 
divulgação científica mencionadas pode e deve ser monitorado, medido 
e avaliado de forma sistemática de modo a se verificar sua efetividade 
no cumprimento dos objetivos propostos. A Altmetria tem se mostrado 
uma área nova e promissora para isto.

Tendo em vista a necessidade de maior compreensão da altmetria e 
sua interface com a sociedade – sobretudo, ao fato de sua análise consti-
tuir oportunidade de se detectar o interesse ou polêmica pelos resultados 
de pesquisa que circulam na web social – cuja prática seria “estratégica 
para ações de comunicação do pesquisador ou instituição no debate 
que venha a se seguir com a imprensa e a sociedade como um todo” 
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(GOUVEIA, 206) e levando em consideração o que vem sendo desen-
volvido pelo portal como estratégia de valorização das revistas por meio 
da divulgação científica, questiona-se: Qual o desempenho altmétrico 
dos artigos publicados por revistas do Portal USP? Qual o diferencial 
da divulgação científica na atenção on-line e métricas alternativas dessa 
publicação? A presente pesquisa tem como objetivo investigar a reper-
cussão de artigos publicados por revistas do Portal USP que foram pro-
movidos por ações de divulgação científica e verificar seu desempenho 
altmétrico. Considera-se, assim como Araújo (205), que a abordagem 
altmérica pode servir de instrumento de avaliação de ações de marketing 
científico digital promovido pelas revistas contribuindo na mediação e 
na estratégia dessas ações, incluindo-se nelas, a de divulgação.

2 MATERIAL E MÉTODO

Pesquisa exploratória de abordagem quantitativa com coleta de da-
dos da produção de 3 periódicos do Portal de Revistas da USP via 
Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) tendo como 
recorte o período de 204 a 208. Para a aferição altmétrica, a URL de 
cada artigo, incluindo as variações http e https, foi consultada via Application 
Programming Interface do Facebook versão 2.9 (Facebook Graph). O resultado de 
cada artigo foi somado e armazenado no ElasticSearch entre os dias 22/0 
e 24/0. Adotou-se o mesmo procedimento para 60 matérias de divul-
gação científica, com resultado somado e armazenado no ElasticSearch no 
mesmo registro dos artigos que divulgavam. Os dados são descritos pelos 
valores altmétricos por ano, por faixa de interação e por desempenho 
altmétrico das revistas e seus números de divulgação científica com o 
intuito de compará-los.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As revistas publicaram 6.740 artigos, dos quais .959 obtiveram ao 
menos uma interação no Facebook, o que corresponde a 9,92%. Ao todo, 
foram obtidas 83.553 interações no Facebook, sendo 67.278 reactions, 
9.039 comentários e 7.236 compartilhamentos O resultado é similar 
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ao encontrado por Araújo e outros (207) no qual os reactions (que con-
centra as ações de curtir) superam de forma significativa os comentários 
(em segundo lugar,  e os compartilhamentos em terceiro). A média e 
a mediana da atenção on-line do Facebook, considerando somente os que 
têm ao menos uma interação, foram, respectivamente de 42.65 e .77. 
Seguem abaixo, a distribuição do total de interações por ano no Gráfico 
 e por número de revistas no Gráfico 2, tendo em vista variações de 0 
a mais de .000 interações.

GRÁFICO 1 - ALTMETRICS DO FACEBOOK POR ANO

Fonte: Dados da pesquisa, 208.
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GRÁFICO 2 - ALTMETRICS DO FACEBOOK POR FAIXA DE INTERAÇÃO

Fonte: Dados da pesquisa, 208.

Como esperado da altmetria, os anos recentes (completos) têm va-
lores superiores aos anos mais antigos (ARAÚJO, 205). O ano de 206 
concentra mais interações, são 33.674, seguido de 207, com 2.874 e 
205 com 8.368. O ano de 208 foi incluído apenas para demonstrar 
a continuidade das ações de divulgação. Quanto ao número de revistas 
e seu desempenho por faixa de interação, 6 delas não indicaram ne-
nhuma interação e 43 obtiveram entre  e 200. Um total de 22 revistas 
alcançou mais de .000 interações. A Tabela  apresenta o ranking das 
20 revistas que obtiveram os maiores valores de interações (Altmetrics 
do Facebook) e que foram divulgadas. O número de matérias por revista 
pode ser visto na última coluna.
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TABELA 1 - RANKING DAS 20 REVISTAS COM ALTMETRICS DO FACEBOOK E DIVULGAÇÃO 
CIENTÍFICA

# Nome da Revista
Área de 

Conhecimento

 
Altmetrics 

do 
Facebook

(%) Notícias

ª Tempo Social Ci. Humanas 508 29,2 0

2ª Revista de Terapia Ocupacional da USP Ci. Saúde 655 2,7 

3ª Revista de Antropologia Ci. Humanas 3207 6,2 2

4ª Revista de História Ci. Humanas 397 6,2 0

5ª Sala Preta Ling. Letras e Artes 2588 5,0 0

6ª Revista USP Outra 2363 4,6 4

7ª Cadernos de Literatura em Tradução Ling. Letras e Artes 2029 3,9 0

8ª
Revista Digital de Direito Administrativo

Ci. Sociais 
Aplicadas 704 3,3 0

9ª Revista de Medicina Ci. Saúde 644 3,2 3

0ª
Rumores

Ci. Sociais 
Aplicadas 452 2,8 

ª Via Atlântica Ling. Letras e Artes 365 2,6 

2ª
Comunicação & Educação

Ci. Sociais 
Aplicadas 297 2,5 2

3ª Estilos da Clinica Ci. Saúde 292 2,5 

4ª
Revista Turismo em Análise

Ci. Sociais 
Aplicadas 24 2,4 2

5ª
Cad. Filosofia Alemã: Crítica e 

Modernidade
Ci. Humanas

203 2,3 0

6ª Saúde e Sociedade Ci. Saúde 45 2,2 2

7ª
Revista CPC

Ci. Sociais 
Aplicadas  2,2 

8ª
Revista de Direito Sanitário

Ci. Sociais 
Aplicadas 07 2, 2

9ª ARS (São Paulo) Ling. Letras e Artes 05 2,0 2

20ª Plural (São Paulo. Online) Ci. Humanas 05 2,0 

Total 566 00 25

Fonte: Dados da pesquisa, 208.
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O caráter social e os temas mais afeitos ao interesse de um público 
amplo, e/ou de jornalistas de ciência podem potencializar o desempe-
nho das altmétricas (GOUVEIA, 206). A área das Ciências Humanas 
representa 46% das revistas do ranking, seguida das Ciências da Saúde 
com 20,6%. As áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências Biológicas, 
Engenharias e Ciências Agrárias não figuraram entre as revistas com 
maior desempenho altmétrico. Embora 4 das 20 revistas do ranking 
tenham ao menos uma ação de divulgação, não se pode considerar que a 
divulgação científica praticada contribuiu nesse desempenho altmétrico 
geral, uma vez que se comparados, os valores altmétricos somados de 
revistas com e sem divulgação se igual.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sobre uma possível relação entre as matérias de divulgação científica 
e o desempenho altmétrico das revistas, duas observações são necessá-
rias: i) seis revistas figuram na tabela sem ter ligação direta com esse 
esforço de divulgação, inclusive ocupando as ª, 4ª e 5ª posições. O que 
demanda uma outra análise para compreensão do que pode ter elevado 
seus valores de interação; ii) os valores altmétricos de um artigo que foi 
promovido em forma de matéria de divulgação científica não podem 
se limitar aos dados captados pelo link da publicação no site da revista. 
Dados da atenção on-line dos links das matérias de divulgação também 
devem ser considerados, uma vez que nem todo leitor irá à fonte con-
sultar o artigo. 

No primeiro caso pode-se averiguar, por exemplo: a) se as revistas 
possuem perfis em redes sociais e se atuam nesses ambientes de forma 
ativa com vistas à promoção e divulgação de sua produção; b) se os au-
tores dos artigos com bom desempenho altmétrico possuem boa visi-
bilidade e alto grau de conectividade social on-line favorecendo assim o 
maior alcance de suas publicações; c) se alguma matéria espontânea não 
conduzida pelo Portal de Revistas da USP é responsável pelos valores 
atingidos. Assim, das seis revistas, a de ª posição situa-se na opção “b”, 
cuja autora de um de seus artigos o divulgou em sua página no Facebook 
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e obteve 3.847 interações, ou seja, 9,8% do total de interações da 
revista <https://goo.gl/mCTFwY>.

No segundo caso, temos uma discussão recorrente no campo da alt-
metria sobre como considerar menções em matérias jornalísticas como 
métricas alternativas, mesmo quando não há, por exemplo, um identifi-
cador persistente. A Altmetric.com, já relatou como contorna informações 
inconsistentes ou a ausência do Digital Object Identifier (DOI) ao monitorar 
notícias, por meio de um mecanismo especial de rastreamento que analisa 
o conteúdo das matérias e localiza informações como o título da revista e 
o nome do autor do artigo, realizando uma busca específica na literatura 
e, em seguida, corresponde com precisão aos artigos da revista com suas 
respectivas notícias (ADIE, 207; LIU, 203). A inclusão dos dados de 
interação no Facebook dos links das notícias de divulgação científica possi-
velmente mudaria o ranking das revistas com melhor desempenho altmé-
trico, o que analisaremos no desdobramento da pesquisa.
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1 INTRODUÇÃO

A visibilidade da produção científica vêm sofrendo mudanças im-
portantes em um ambiente digital e global bastante fragmentado princi-
palmente nesta última década, em que foram popularizadas ferramentas 
de gerenciamento de referências e o uso das mídias sociais como veícu-
los de comunicação científica, conforme verificado por Barros (205). 
Com a popularização e estabelecimento das mídias sociais como fontes, 
meios de produção e divulgação de informações entre os pesquisadores, 
ampliaram-se também as possibilidades de avaliar esses espaços menos 
tradicionais para a comunicação do conhecimento produzido na ciência. 

No cenário atual da comunicação científica, deve-se ponderar a 
limitação do uso de indicadores tradicionais de impacto como de-
terminantes na mensuração das citações de pesquisadores, artigos e 
publicações científicas. Considerar apenas a contagem de citações em 
publicações formais é algo criticado por Haustein (202), por ignorar 
vários outros aspectos que poderiam contribuir para uma melhor co-
locação do produto científico. A mesma autora afirma que apenas uma 
abordagem multidimensional seria capaz de analisar de forma adequada 
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o real impacto de um pesquisador ou periódico em uma determinada 
área do conhecimento. 

Atualmente, pesquisas científicas vêm sendo divulgadas, debatidas e 
referenciadas, entre outras formas de uso da informação, em páginas da 
internet, blogs, mídias sociais populares, profissionais e acadêmicas ou em 
gerenciadores de referências bibliográficas. Essa divulgação científica que 
se dá à margem das tradicionais citações em outros trabalhos impulsionou 
o surgimento de recursos de mensuração multidimensionais dessas ativi-
dades, as métricas alternativas ou altmetrics. O termo Altmetrics cunhado por 
Priem et al. (200), caracteriza-se por utilizar métricas alternativas de 
impacto de produções científicas por meio de menções em mídias sociais, 
ampliando e agilizando a percepção dos pesquisadores sobre o real impacto 
de um trabalho científico além das citações tradicionais. A adoção de fer-
ramentas altmétricas, como Plum Analytics e Altmetrics, por importantes bases 
de dados como Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), 
ScienceDirect, Scopus, Web of Science, entre outras, e periódicos científicos de 
alto fator de impacto, como Nature, Science e Proceedings of the National Academy 
of Sciences of the United States of America entre outros, sinaliza a preocupação por 
parte de editores e publicadores na busca de uma forma de medição do 
impacto das publicações científicas que vá além do número de citações em 
outros artigos que um trabalho recebe. 

Antes de tudo a publicação científica depende de qual veículo de 
comunicação o pesquisador irá fazer uso, a natureza da informação e o 
público ao qual se destina. Com o passar do tempo essas práticas sofrem 
mudanças, assim como os modos de construção e acondicionamento das 
informações. Meadows (999) aponta dois caminhos para examinarmos 
tendências a respeito dos veículos de comunicação utilizados para a ciên-
cia: a natureza do meio de comunicação empregado para transmitir infor-
mações e as necessidades dos membros da comunidade científica de uma 
área do conhecimento, entre eles os autores e os leitores dos trabalhos. 

Piwowar e Priem (203) e Wang et al. (205) apontam, como uma 
das principais vantagens no uso de instrumentos altmétricos, a velo-
cidade de retorno sobre o uso da informação. A utilização de métrica 
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alternativa, baseadas em comportamento na web, permite aos pesquisa-
dores verificar o impacto de seus trabalhos de forma mais rápida, prin-
cipalmente os mais recentes. Thelwall et al. (203) encontraram fortes 
evidências acerca da relação entre o número de citações e o de menções, 
ao avaliarem dados altmétricos de  mídias sociais com citações de ar-
tigos da Web of Science e PubMed. Usando a ferramenta Altmetric, embutida 
na base Scopus, Hassan et al. (207) verificaram que todos os trabalhos 
altamente citados na base foram discutidos em postagens em mídias 
sociais. Também foi detectada alta relação entre citações e menções de 
artigos publicados pela Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE), fazendo uso do 
Altmetric incorporado na base Scopus. (SILVA FILHO; KAYSER, 207).

Acompanhando o interesse crescente pelo uso de métricas alterna-
tivas em diferentes campos do conhecimento, nesta pesquisa buscou-
-se aferir a relevância do uso de altmetrics sobre a visibilidade dos ar-
tigos publicados pela RGE, publicada pela Escola de Enfermagem da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e disponibilizada em acesso 
aberto. Dentro deste panorama comunicacional, esta pesquisa objetiva 
analisar o impacto das mídias sociais sobre a visibilidade dos artigos da 
RGE na base CINAHL e se há relação entre a divulgação de seus artigos 
em mídias sociais e o recebimento de citações em outras pesquisas.

2 METODOLOGIA

Pesquisa do tipo exploratória-descritiva, fazendo uso de métodos bi-
bliométricos e altmetrics para obtenção de dados. Os dados da investigação 
foram coletados junto à base CINAHL da EBSCO, motivada pela sua rele-
vância para a área da Enfermagem, sendo o corpus da pesquisa os artigos 
originais, editoriais e artigos de revisão da RGE. A coleta de dados foi re-
alizada em novembro de 207 e abrange os artigos publicados entre 20 
e 205 e as citações, capturas e atividades em mídias sociais atribuídas aos 
artigos no período entre 20 e 207. A opção pelo corte cronológico 
deve-se à reformulação de políticas editoriais da RGE no período, seu 
formato exclusivamente digital e a criação de páginas da revista em mí-
dias sociais, como, por exemplo, o Facebook. Para a pesquisa, foi apurado 
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o número de artigos publicados no período estabelecido para análise, o 
quantitativo de citações e o número de capturas e atividades recebidas em 
mídias sociais. A ferramenta utilizada para a coleta dos dados foi o Plum 
Analytics incorporado à CINAHL. O Plum Analytics classifica suas métricas 
em cinco categorias: Uso, Capturas, Menções, Mídias Sociais e Citações. 
Depois de obtidos os dados deu-se então a tabulação dos resultados 
aplicando-se métodos estatísticos para a análise. Assim como Haustein 
(202), foi aferido, também neste estudo, o Coeficiente de Correlação 
de Pearson (P), visando determinar se existe uma correlação de influência 
entre as duas variáveis estabelecidas pela pesquisa, ou seja, citações (mé-
trica tradicional) e capturas em perfis de gerenciamento de referências 
e engajamentos nas mídias sociais (métrica alternativa ou altmetrics). O 
mesmo método estatístico foi utilizado para medir o grau de relação entre 
o tempo de publicação dos artigos e seu impacto em número de citações 
e capturas em perfis de gerenciamento de referências e engajamentos nas 
mídias sociais. Para o cálculo dos coeficientes de correlação foi utilizado 
para análise dos dados o software Microsoft Office Excel 2007. 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Foram recuperados na base 344 trabalhos (entre artigos, revisões e 
editoriais) publicados entre 20 e 205 e 840 citações recebidas entre 
20 e 207. Salienta-se que no período de 203 a 205 houve redução 
no número de artigos publicados por fascículo da revista, de 25 arti-
gos para 20. Os artigos da RGE também receberam 703 capturas em 
perfis pessoais da EBSCO e Mendeley, e ainda, 90 atividades em mídias 
sociais como Twitter e Facebook. Do total de registros recuperados, 68,6% 
(n = 236) foram citados em outras pesquisas. Destes, 7,6% (n = 69), 
além de citados, também foram relacionados em perfis de pesquisadores 
criados na EBSCO ou no Mendeley. Neste conjunto de referências salvas, o 
Mendeley foi utilizado em 8% (n = 37) dos casos. Quanto às atividades 
em mídias sociais, 6,9% (n = 40) dos artigos citados tiveram alguma ati-
vidade no Facebook ou Twitter. Do total de artigos citados, 73,3% (n = 73) 
foram apontados em algum recurso de guarda de referências (EBSCO ou 
Mendeley) ou mídia social (Facebook ou Twitter).
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Dos 08 artigos que não foram citados em outros trabalhos, 68,5% 
(n = 74) tiveram suas referências capturadas ou salvas nos perfis regis-
trados na EBSCO (n = 9) ou Mendeley (n = 55). Já ,% (n = 2) tiveram 
algum tipo de atividade no Facebook (n = 0) e Twitter (n = 2). Os resultados 
apurados demonstram a visibilidade que os artigos da RGE obtiveram 
mesmo não sendo citados formalmente em outros trabalhos, evidencian-
do a relevância destes artigos na área do conhecimento. Deste modo, do 
total de artigos analisados, apenas 6,4% (n = 22) não foram citados em 
nenhum outro trabalho ou mencionados em quaisquer mídias sociais 
cobertas pelo Plum Analytics. Assim, pode-se considerar elevada a visibili-
dade dos artigos da RGE, aferida pelo baixo número de artigos que não 
foram nem citados e nem mencionados.

TABELA 1 - ANÁLISE SOBRE O NÚMERO CITAÇÕES E MENÇÕES SOBRE OS ARTIGOS 
PUBLICADOS NA RGE NO PERÍODO 2011-2015

Ano Artigos Citações (%)* Capturas Mídias Sociais Total (%)**

20 n = 04 n = 393 46,8% n = 2688 n = 5 n = 2739 38,%

202 n = 03 n = 264 3,5% n = 390 n = 20 n = 40 5,7%

203 n = 26 n = 72 8,6% n = 35 n = 5 n = 40 ,9%

204 n = 56 n = 67 7,9% n = 344 n = 66 n = 3507 48,5%

205 n = 55 n = 44 5,2% n = 377 n = 48 n = 425 5,8%

TOTAL n = 344 n = 840 100,0% n = 7031 n = 190 n = 7221 100%

Correlação de Tempo 
entre Citações x Ano

P¹ = - 0,9200

Correlação de Tempo 
entre Capturas/Mí-
dias Sociais x Ano

P² = - 0,1551

Correlação entre 
Citações x Capturas/
Mídias Sociais

P³ = 0,2451

* Porcentagem sobre o total de artigos citados no período analisado.
** Porcentagem sobre o total de artigos em capturas e atividades em mídias so-

ciais no período analisado.
Fonte: Dados da pesquisa.
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Os dados apurados indicaram que o Mendeley tem influência relevan-
te para uma maior visibilidade dos artigos da RGE, tendo em vista que 
do total de trabalhos recuperados na base 55,8% foram mencionados 
usando essa ferramenta. Os dados encontrados pelo método de Pearson 
apontaram para uma correlação positiva fraca (P³ = 0,245), no entan-
to, a linearidade da correlação demonstra a influência existente entre 
o número de citações e o número de capturas e atividades em mídias 
sociais. O método de Pearson também indicou correlação negativa (P¹ 
= - 0,9200) entre o tempo de publicação dos artigos da RGE e as citações 
recebidas em outros trabalhos, demonstrando que o tempo de publicação 
infere na quantidade de citações que um trabalho recebe. Foi identifica-
da ainda uma correlação negativa (P² = - 0,55), também fraca, quando 
analisados o tempo de publicação e o número de capturas e atividades 
em mídias sociais. Esses dados apontam que o tempo decorrido desde a 
publicação de um artigo tem pouca influência sobre o número de citações 
e capturas e atividades em mídias sociais ao longo do tempo. Apesar de 
não haver um consenso entre a comunidade científica (BARNES, 205), 
se o tempo de publicação influencia diretamente no número de citações 
de um artigo, o número de citações verificado nos artigos publicados 
pela RGE mais antigos é maior que os publicados mais recentemente. Os 
resultados também demonstraram que as mídias sociais Facebook e Twitter 
são pouco utilizadas para divulgação dos artigos publicados pela RGE, 
sendo o Twitter utilizado apenas para mencionar os artigos mais recentes 
da revista. Esses dados também apontam para um modelo de divulgação 
diferente entre a área da saúde e o encontrado em outros campos do 
conhecimento (HASSAN et al., 207; CHO, 207), que fazem mais 
uso de mídias sociais como Facebook e Twitter. Os resultados dos cálculos 
de correlação, por meio dos dados obtidos pela ferramenta Plum Analytics 
na CINAHL, reiteram os dados obtidos pela ferramenta Altmetric na base 
Scopus utilizada na pesquisa de Silva Filho e Mangan (207), confirman-
do a correlação entre o número de citações que um trabalho recebe e 
atividades em mídias sociais e ferramentas de captura.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diferente do que foi encontrado em outras pesquisas e outras áreas 
do conhecimento, no caso analisado da RGE a proporção entre citações 
e menções de artigos é elevada (73,3%), confirmado também pelo re-
sultado da aplicação do coeficiente de Pearson que apontou uma relação 
positiva entre as variáveis (P³ = 0,245). A significativa utilização da 
ferramenta Mendeley (verificado no caso da RGE) pelos pesquisadores 
mostra indícios de uma possível consolidação deste recurso aos demais 
periódicos da área da Enfermagem, o que propicia maior visibilida-
de e alcance dos trabalhos publicados por estes canais formais. O uso 
de dados disponibilizados por ferramentas altmétricas como o Plum 
Analytics, incorporadas aos canais de comunicação em que se encontram 
os artigos, pode auxiliar numa melhor colocação da publicação, dos 
artigos e dos autores junto à comunidade científica da Enfermagem. 
O grande número de capturas de artigos publicados em uma revista de 
acesso aberto como a RGE verificado no Mendeley, sugere que estudos 
posteriores aprofundem-se no estudo das relações entre uso de mídias 
sociais, ferramentas de captura/gerenciadores de referências e citações 
de artigos publicados em periódicos científicos nos diferentes modelos 
de acesso aos trabalhos adotados na atualidade. A possibilidade da con-
solidação de algumas ferramentas de captura e mídias sociais entre a co-
munidade científica da Enfermagem pode contribuir para o aumento da 
visibilidade dos periódicos publicados neste campo científico. Por fim, 
a pesquisa demonstrou a efetividade do uso de ferramentas altmétricas 
como complemento aos índices de citação no mapeamento do alcance e 
visibilidade de produções científicas da RGE.
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1 INTRODUÇÃO

Os recursos da web social e seu potencial no suporte às atividades de 
comunicação e divulgação científica têm sido cada vez mais debatidos em 
associações científicas, eventos acadêmicos e instituições de pesquisa. O 
Brasil conta com mais de 07,9 milhões de usuários de internet, sendo 
que a participação em mídias sociais como os sites de redes sociais chega 
a 78% dos usuários (CGI, 206). Embora a participação seja mais ampla 
no público com educação superior, ainda não se sabe em que proporção 
os cientistas utilizam as mídias sociais e tampouco há mapeamentos so-
bre seu uso na comunicação e divulgação científica. 

A divulgação científica é uma estratégia importante para ampliar 
a visibilidade dos periódicos científicos tanto entre o público acadê-
mico quanto entre não especialistas. Os blogs, redes sociais, notícias 
de jornais e outros sites da internet têm sido usados para o cálculo de 
indicadores alternativos – a chamada altmetria – para medir o impacto 
social da ciência. A compreensão do cenário da adoção de mídias sociais 
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por cientistas e pesquisadores e suas práticas nesses ambientes contribui 
para a disseminação de informações científicas para não especialistas, 
podendo motivar o engajamento público com a ciência. Algumas pes-
quisas internacionais evidenciam o uso que cientistas fazem das mídias 
sociais para comunicar aspectos gerais e específicos de sua pesquisa, 
como meio de divulgação científica ou trocas de conhecimento dentro e 
entre as comunidades científicas (DARLING et al., 203; PARSONS et 
al., 203; PRIEM; COSTELLO, 200; THALER et al., 202). 

No entanto, a literatura nacional ainda não tem dado cobertura a 
essa discussão e as poucas pesquisas sobre o assunto quando feitas ana-
lisam “rastros” da presença on-line de pesquisadores em redes sociais 
e acadêmicas (ARAÚJO, 206; 207; BARROS, 205) com buscas e 
consultas pelo nome dos pesquisadores com compreensão de perfil de 
uso e motivações ainda limitada. A presente pesquisa tem como objetivo 
fornecer informações sobre como acadêmicos brasileiros estão usando 
as mídias sociais para criar conexões acadêmicas, compartilhar e discutir 
pesquisas e se comunicar com o público. 

2 MATERIAL E MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório de abordagem quantitativa des-
critiva que analisa as percepções de uso que professores e pesquisadores 
universitários fazem das mídias sociais. O trabalho faz parte de uma 
análise maior que envolveu uma população de 7.356 acadêmicos de 
quatro universidades de três países: Brasil, Canadá e Espanha. Para a 
presente comunicação, o foco de análise é na compreensão do uso de 
mídias sociais por 4 pesquisadores (9.9% da população) das duas uni-
versidades brasileiras participantes: Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp) e Universidade Federal de Alagoas (UFAL).

Os dados foram coletados com o FluidSurvey, software gratuito on-
-line, aprovado pelo Comitê de Ética (CEP) da Unicamp (número: 
678937.4.0000.5404) e cujo link para o questionário foi enviado 
por e-mail para os participantes. O período de disponibilização e re-
cepção de resposta foi de 0/0/207 a 3//207. O questionário foi 



211

composto por 30 perguntas que versavam sobre o perfil dos responden-
tes, as razões de uso e a relação com as redes sociais. Após o término do 
período em que o questionário ficou disponibilizado os dados foram 
tabulados e processados em planilha de cálculo e são analisados com 
descrição do perfil dos respondentes, área de conhecimento em que 
atuam, apropriação e uso das mídias sociais.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O perfil dos pesquisadores indicou um equilíbrio entre responden-
tes homens (50,3%) e mulheres (49,%) com idades variando entre 
faixas etárias de 2 a mais de 70 anos. Sobre a atuação 7,8% se dedica 
ao ensino e pesquisa, 7,3% somente à pesquisa e 0,9% ao ensino, 
com representatividade em todas as áreas de conhecimento. 

Um total de 32,8% de pesquisadores tem entre 3 e 40 anos, outros 
25,5% estão nas faixas de 4 a 50 anos, com mesmo percentual entre 5 a 
60 anos.  Pesquisadores das Ciências Exatas e da Terra representam 22,% 
das respostas (9), seguidos de participantes das Ciências Humanas, 5,8% 
(65), das Ciências da Saúde, 4,% (58) e das Engenharias, 2,2% (50).

O Google Acadêmico ou o Google Scholar ID recebeu a maioria das menções, 
sendo citado por 3% dos pesquisadores, seguido do ResearcherID e do 
ORCID, com 22% e 2,7% menções, respectivamente. Esse dado pode 
ser resultado da política do CNPq de integrar o ORCID ao Currículo 
Lattes desde 206, e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo (Fapesp) exigir dos pesquisadores paulistas (neste caso in-
cluindo aqueles filiados à Unicamp) identidade no ORCID, em 206, 
e no ResearcherID e Google Citation (my citation) desde 202 (FAPESP, 202). 
Abaixo da média de menções aparecem os perfis institucionais, com 
apenas 2,4% e o Scopus AuthorID com 8,9%. 

O perfil em redes sociais só é disponibilizado nos perfis institu-
cionais de 2.8% dos entrevistados. Quanto às três principais razões 
para usar redes sociais os pesquisadores mencionaram: “compartilhar 
conteúdos acadêmicos” (6,7%); “atualizações de notícias em geral” 
(50,6%); “fazer divulgação da minha pesquisa, grupo área para o pú-
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blico em geral” (29,7%), o que indica haver compreensão da divulga-
ção para a sociedade como parte do trabalho acadêmico. Mas também 
foram importantes as menções sobre “compartilhar resultados, dados 
de pesquisa” (27,8%) e “fazer divulgação da minha pesquisa/área para 
pares” (24,2%). A relação das mídias sociais usadas profissionalmente 
com maior frequência por acadêmicos pode ser observada no Gráfico .

Dentre as cinco mídias sociais mais usadas profissionalmente apa-
recem: WhatsApp (6,6%); ResearchGate (54,%); Facebook (47,7%); Google 
+ (34,9%) e Youtube (32,8%), à frente de Academia.edu (26,9%), LinkedIn 
(26,7%) e Twitter (8,8%). A maioria dos respondentes usuários do Facebook 
(7%) possui perfil antigo (criadas entre 2004 e 200) e informa o 
vínculo institucional no perfil, o que pode indicar uma preocupação em 
ser identificado profissionalmente. A maioria tem mais de 500 amigos 
(53,8%), ou entre 0-500 (3,5%). O número de amigos pode ser 
considerado indicador de conectividade social e expressa o grau em que 
o pesquisador está conectado na rede (ARAÚJO, 206).
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GRÁFICO 1 – AS PRINCIPAIS REDES SOCIAIS USADAS PROFISSIONALMENTE POR 
ACADÊMICOS BRASILEIROS

Fonte: Elaborado pelos autores.

Quando questionados sobre a principal razão para usar o Facebook 
profissionalmente, 29,3% afirmam não fazer uso profissional; 37,7% 
divulgar eventos científicos; aproximar-se do público em geral (33,7%), 
dialogar com alunos da universidade (30%) ou compartilhar notícias 
sobre C&T (28,9%). Embora a minoria tenha indicado razões mais 
acadêmicas como: estabelecer rede de colaboração (8,7%); comparti-
lhar artigos de interesse da área (5,4%) e divulgar artigos e publicações 
científicas próprios (0,3%). O português é o idioma mais usado nas 
postagens (97,8%), seguido do inglês (0.9%) e espanhol (5,%). 

Apenas 9.5% afirma ser usuário do Twitter, dos quais as contas são 
majoritariamente antigas, abertas de 2006 a 200 (39,5%). O vín-
culo institucional é mencionado no perfil de apenas 37,3%, o que é 
interessante para uma rede social considerada como preferida para uso 
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profissional de acadêmicos pesquisados na rede acadêmica ResearchGate 
(VAN NOORDEN, 204). A maioria possui poucos seguidores, de  a 
00 (62,7%), o que indica, possivelmente, uso mais ligado à atualização 
de informações do que para estabelecer redes de colaboração. Dentre 
as três principais razões para usar o Twitter estão: “compartilhar notícias 
sobre C&T” (40,6%), “aproximar-me do público em geral”, na mes-
ma proporção que “compartilhar meus artigos e/ou artigos da minha 
área de interesse” e “outros” (dentre os quais foi mencionado o fato de 
não saber usar a rede social, apenas seguir contas, ver o que os colegas 
publicam, ou o fato de pouco uso da conta), 26,6% cada. Embora o 
português seja o idioma mais usado (86,5%), há uma maior proporção 
do inglês (32,4%) e espanhol, em menor proporção (4,%). 

Quando a análise se volta para as áreas do conhecimento, três 
exemplos indicam diferenças no uso de redes sociais: () Nas Ciências 
Exatas e da Terra a maioria dos acadêmicos é formada por homens 
(70,3%) que trabalham há mais de 20 anos (38,5%). As redes so-
ciais mais usadas frequentemente estão: ResearchGate (70,7%); WhatsApp 
(52,4%), Facebook (48,8%), LinkedIn (35,4%) and Google + (35,4%). O 
Twitter foi preferido por apenas 4,9%. 

Embora menor, ainda são 70.8% que afirmam usar o Facebook, dos 
quais 87,% mencionam o vínculo institucional, possuem entre 0-
999 amigos (66,%). Porém, 37,% admitem não usar o Facebook pro-
fissionalmente, enquanto dentre os que usam a rede social de modo 
profissional as três razões principais de uso são: “aproximar-me do pú-
blico em geral” (32,3%), “divulgar evento científicos” (29%) e “dialogar 
com alunos da universidade” (24,2%). Embora a maioria faça postagens 
em português (95,2%), boa parte usa também o inglês (39,7%). Apenas 
4.6% do Twitter, dentre os quais 57.% são usuários antigos (2006-
200), a maioria com até 00 seguidores (49%), e outros 35.7% com 
0 a 500 seguidores. A maioria (92,9%) utiliza o português para es-
crever tweets, e 50% admite usar também o inglês. 

(2) Nas Ciências Humanas há pequena maioria feminina (53,%), 
com quadro mais jovem – trabalham há cinco anos ou menos (32,3%). 
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As cinco redes sociais usadas com mais frequência são: WhatsApp 
(67,4%) e Facebook (59%), Academia.edu (52,5%) é preferida em relação 
ao ResearchGate (29,5%); e Youtube (50,8%). O Twitter foi preferido por 
8,2%, superior a Ciências Exatas, fato que pode estar ligado à geração 
mais jovem de acadêmicos. 

As três razões principais para o uso de redes sociais são: “comparti-
lhar conteúdos acadêmicos” (66,7%), “atualização de notícias em geral” 
(58,23%) e “compartilhar resultados de pesquisa” (33,3%). A maioria 
afirma ser usuária do Facebook (77,8%), com contas antigas (abertas entre 
2004-200) 60.4% e o vínculo institucional é informado no perfil de 
87%. Cerca de 60% têm mais de 50 seguidores e dentre as 3 razões 
principais para usar o Facebook profissionalmente estão: “divulgar 
eventos científicos”(47,9%); “aproximar-me do público em geral”; 
“dialogar com os alunos da universidade”(29,2%). Enquanto apenas 
22,9% afirmaram não usar a rede social profissionalmente.  Todos os 
usuários responderam usar o português para postagens, mas 0.6% 
também usam o inglês e 6,4% o espanhol.

Dentre os 24,2% que possuem conta no Twitter, 66.6% possuem con-
tas abertas entre 2006-200 ou em 20-204 em iguais percentuais. 
Apenas 25% dos usuários informam a filiação institucional, e possuem 
até 50 seguidores ou entre 0-500 seguidores, 35,7% respectivamente. 
O português também é o principal idioma (85,7%), seguido do inglês 
(2,4%) e espanhol (4,3%). 

(3) Já na área da Saúde, a principal faixa etária é entre 3-40 anos 
formada, sobretudo, por mulheres (68,4%) que trabalham há cinco 
anos ou menos na universidade (37,9%). Dentre as cinco redes so-
ciais usadas com maior frequência estão: WhatsApp (75,9%), ResearchGate 
(6,%) Facebook (48,%); Google + (38,9%) e LinkedIn (3,5%). O Twitter 
foi escolhido apenas por 5,6%. E dentre as três principais razões de uso 
das redes sociais estão: “compartilhar conteúdos acadêmicos” (64,2%); 
“atualização de notícias em geral” (49,%) e “instantaneidade e alta 
capacidade de resposta” (32,%), o que parece especialmente relevante 
para a área da saúde.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados parciais desta pesquisa, que inclui 4 acadê-
micos de duas universidades brasileiras, é possível indicar uma impor-
tância de uso do Facebook dentre as redes usadas com maior frequência e 
com baixo uso ou com pequena rede de relacionamento para o Twitter, 
normalmente apontado nas pesquisas de altmetria como a rede social 
preferida dos acadêmicos (VAN NOORDEN, 204). 

Há diferenças de uso entre gerações, áreas do conhecimento e gênero 
que precisam ser melhor detalhadas para entendermos as motivações de 
utilização das mídias sociais que são identificadas como relevantes para 
o contato com o público em geral, pares e estudantes das instituições. 
Tais diferenças devem ser consideradas nos estudos de altmetria pois 
podem influenciar o desempenho dos indicadores de atenção on-line das 
publicações que estes usuários compartilham. As redes sociais precisam 
ser mais valorizadas enquanto canal de comunicação entre acadêmicos, 
sobretudo em relação ao Facebook que frequentemente é apontado como 
rede social não profissional.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, em meados de abril de 205, houve o surgimento de uma 
epidemia do Zika vírus (ZIKV), até então também pouco conhecida, 
na qual mais de 90 mil pessoas em menos de três meses foram diag-
nosticadas, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. A Zika 
associada ao mosquito Aedes Aegypti, se expandiu pelo mundo e fez com 
que muitas pessoas recorressem aos motores de busca para obter infor-
mações esclarecedoras acerca dessa doença, bem como sobre sua possível 
relação com doenças neurológicas congênitas associada a infecção por 
zika, como os casos de microcefalia em bebês de mulheres gestantes que 
contraíram o vírus e da Síndrome de Guillain Barré.

Diante desse cenário epidemiológico preocupante que se instalou 
no Brasil, pôde-se refletir acerca da importância da disponibilização 
das informações pela internet, pois através da mesma é possível ter um 
conhecimento inicial sobre os fatos que circundam o mundo, e mais 
precisamente, os casos de epidemias. Porém, é importante frisar a ne-
cessidade de analisar as informações que são disponibilizadas à socieda-
de por meio das ferramentas de busca, permitindo assim compreender 
fatos sociais e fenomenológicos, visto que a cada dia pacientes procuram 
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mais por informações on-line sobre saúde e consultam menos os médicos 
(RICHARD et al, 2007). 

Para que esses estudos informacionais ocorram, há a necessidade 
da inserção de métodos científicos que possam agregar conhecimento 
acerca do uso das informações disponibilizadas pela web através dos mo-
tores de busca, como forma de verificar se há relação entre a busca pelas 
informações acerca de doenças, a busca por atendimento de saúde e o 
aumento de casos epidêmicos reportados das mesmas em determinados 
períodos, como é o caso da doença zika.

Assim, este artigo apresenta parte dos estudos da tese da autora, e 
tem por objetivo analisar se há relação entre os períodos de notificação 
dos casos de zika com os períodos de alta incidência de buscas na web 
acerca dessa doença como forma de compreender a dinâmica de busca 
por informação pelas mesmas em nível nacional e o comportamento 
informacional da sociedade mediante a epidemia.  

2 O ZIKA VÍRUS E SUA DIFUSÃO INFORMACIONAL

O Zika Vírus, também conhecido como febre do Zika Vírus, é um 
arbovírus – que siginifca virose transmitida por artrópodes - da família 
Flaviviridae e do gênero Flavivirus, e é transmitido por mosquitos do 
gênero Aedes (Aedes Aegypti e Aedes Albopictus), porém autores como Besnard 
et al., 204; Hayes, 2009; Musso et al., 204b; Musso et al., 205b 
apud Monteiro, 206, p. 35 são congruentes na ideia de que: 

Apesar de existirem relatos de transmissão ocupacional, peri-
natal, sexual, vertical e por transfusão sanguínea, considera-se 
para fins de ações de prevenção e controle da doença causada 
pelo ZIKV, que o principal modo de transmissão seja vetorial.

Nessa perspectiva, verifica-se que a ação de prevenção da doença 
zika assemelha-se aos processos aplicados na prevenção da dengue e chi-
kungunya, que por sua vez atuam em campanhas e métodos de erradi-
cação do mosquito transmissor, e, principalmente, por meio da difusão 
informacional à sociedade.
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Ao se fazer um aporte histórico sobre a doença zika verifica-se que 
a mesma tem sua origem na floresta de Zika, na República de Uganda, 
continente Africano, onde o vírus foi isolado pela primeira vez em ma-
cacos primatas Rhesus em 20 de abril de 947. (MONTEIRO, 206; 
LUZ; SANTOS; VIEIRA, 205; SALGE et al., 206; CHAVES et al., 
[206?]; VASCONCELOS, 205). 

A aparição da doença em humanos deu-se em 952 na Uganda e 
Tânzania e em 968 foi identificada em humanos na Nigéria (CHAVES 
et al., 206). Até 203 evidências sorológicas em humanos foram notifi-
cadas em países africanos, asiáticos e da Oceania (Micronésia e Polinésia 
Francesa). A partir de 203 foram registrados casos nas Américas após 
um norte-americano ter viajado a Polinésia Francesa. Ao retorno para 
os EUA, ele apresentou sintomas da doença e após testes sorológicos, foi 
diagnosticada a infecção pelo ZIKV (SUMMERS, ACOSTA; ACOSTA, 
205 apud MONTEIRO, 206).

“Após epidemia na Polinésia Francesa, o surto de zika disseminou-se 
para ilhas do Pacífico, dentre elas, a Ilha de Páscoa no Chile onde foi 
identificado no ano de 204, o primeiro caso de febre zika registrado 
na América do Sul” (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 205 
apud MONTEIRO, 206, p. 47). 

Em 204 ocorreu a primeira epidemia da doença no Brasil que 
ocasionou um número vertiginoso de pacientes nos hospitais do país. 
De princípio a zika foi confundida com a chikungunya e somente em 30 
de abril de 205 que o virologista Gubio Soares Santos descobriu – ao 
lado da também virologista Silvia Inês Sardi e com a colaboração do 
infectologista Antonio Bandeira que a zika havia chegado no Brasil, e, 
mais precisamente na Bahia (DINIZ, 206). 

Diante do grande impacto causado por essa doença no país, diversas 
Associações e Institutos, como a Fundação Oswaldo Cruz, começaram 
uma corrida contra o tempo para realizar pesquisas que demonstrassem 
a compreensão mais profunda acerca dessa epidemia, bem como a pre-
venção, tratamento e cura para tal doença. Proporcionando assim, uma 
divulgação em massa acerca da mesma no âmbito web, com a prerrogativa 
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de informar à sociedade sobre os riscos e meios de prevenção da epide-
mia que veio a assolar o país. Essas divulgações foram mais intensas na 
Agência Fiocruz de Notícias e os portais de comunicação do Ministério 
da Saúde e das Secretarias Estaduais de saúde do país.

Acredita-se que a chegada do ZIKV no Brasil possa ter ocorrido ini-
cialmente na Copa das Confederações de Futebol em 203 e se difundido 
em meados de 204, em contrapartida, muitos pesquisadores preferem 
acreditar que o vírus chegou ao Brasil em 204 na Copa do Mundo de 
Futebol e este fato justificaria os altos números de bebês que nasceram 
com microcefalia no primeiro semestre de 205 no país (DINIZ, 206). 

No tocante a prevenção, observa-se que ainda não há vacinas que 
previnam a doença, apenas são aplicados os mesmos métodos de com-
bate a proliferação do mosquito Aedes e campanhas informativas sobre a 
forma de combate. Já o tratamento da doença tem sido à base de analgé-
sicos, anti-inflamatório, hidratação e repouso.   

3 METODOLOGIA

Este estudo se apresenta de natureza aplicada com uma abordagem 
exploratória, descritiva e explicativa que utiliza o método webmétrico 
para angariar dados e fazer uma análise quantitativa acerca das infor-
mações buscadas pela doença zika na web, bem como comparar os da-
dos coletados com os índices da doença registrados pelo Ministério da 
Saúde como forma de identificar o comportamento informacional da 
sociedade mediante a epidemia de Zika no Brasil.     

De início, utilizou-se o Google Trends (https://trends.google.com), 
que se trata de uma ferramenta do Google para medir o interesse das 
pessoas por assuntos disponíveis na internet. Para tanto, ele cria uma 
escala que varia entre 0 e 00, de modo a comparar a quantidade de 
buscas, seus picos, bem como o indicador “popularidade” do assunto ao 
logo do tempo. A partir deste entendimento, coletou-se os valores das 
escalas de buscas por meio da opção “termo de pesquisa” e utilizou-se 
o termo “Zika”, selecionando o período de 03 de janeiro de 206 até 
0 de janeiro de 207 (referindo-se as 52 semanas epidemiológicas) 
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e a opção “todas as categorias” com o pressuposto de garantir a maior 
cobertura informacional vinculada ao uso do Google Search pelos usuários. 

Logo após, buscou-se por meio do Ministério da Saúde os dados re-
ferentes aos casos notificados da doença em nível nacional. Para tanto, 
definiu-se delimitar o ano de 206 e as suas 52 semanas epidemiológicas 
para fazer a análise comparativa de dados. Em seguida, estabeleceu-se 
a normalização destes dados, transformando-os em escalas de 0 e 00 
para que assim fosse possível realizar a construção dos gráficos compara-
tivos e a aplicação da fórmula de Coeficiente de Correlação de Pearson 
para definir a se há relação linear entre as duas variáveis pesquisadas e 
assim atingir o objetivo deste estudo.

4 RESULTADOS

Para uma melhor visualização dos dados coletados, definiu-se esta-
belecer a sigla GT (Google Trends) na legenda do gráfico como forma de 
sinalizar os nomes das doenças pesquisadas pelo Google Trends e a palavra 
Zika para refletir os casos notificados da doença.

Quando analisado o Gráfico , que compara os casos notificados de 
zika e a quantidade de buscas na internet pelo termo zika, é possível de-
preender que da ª a 7ª semana epidemiológica (03 de janeiro a 20 de 
fevereiro) há um crescimento de ambos, destacando-se um índice mais 
elevado na curva dos casos da ª até a 4ª semana (03 a 30 de janeiro). 
Esses dados nos faz refletir que a população não buscou tão intensa-
mente informações sobre a doença, mesmo já apresentando sintomas e 
buscando ajuda médica. 
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GRÁFICO 1 - COMPARATIVO ENTRE OS CASOS E BUSCAS DE ZIKA

Fonte: Elaborada pela autora.

Um fato interessante a ser destacado é que no período da 4ª a 7ª se-
mana (24 de janeiro a 20 de fevereiro) há um aumento de procura por 
informações sobre Zika na internet que acompanha o aumento dos ca-
sos registrados, isto nos permite asseverar que a população buscou mais 
informações sobre a doença no período que antecedeu o maior pico da 
epidemia no Brasil. Assim como observa-se que a difusão informacional, 
por meio das mídias sociais, sobre a doença que estava se tornando epide-
mia no país, pode ter contribuído com o aumento das buscas na internet 
pela doença neste período, que antecedeu o maior pico da epidemia.

Nessa perspectiva, utiliza-se os estudos de Miranda (207) para res-
paldar este entendimento, visto que a autora ressalta que quando ocorre 
um surto de epidemia há uma disseminação maior de notícias por meio 
da mídia jornalística, que se apresenta por meio de três pontos de inflexão 
distintos e que se caracterizam em três diferentes momentos, que são: 

[...] o primeiro, de alarme do Estado, que recorre a estatís-
ticas e depoimentos do poder público a fim de anunciar uma 
espécie de alerta; o segundo, de caracterização da epidemia e 
de busca de explicações, que recorre ao saber médico para a 
redução da sensação de risco; e o terceiro, mais ligado à noção 
de governamentalidade, quando se discute o que se deve fazer 
diante da ameaça (MIRANDA, 207, p. 9).  
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Todo este processo informacional é divulgado parcialmente e inte-
gralmente pelas mídias jornalísticas à população e, de certa forma, tal 
fato ocasiona uma alta incidência de buscas pelo assunto, visto que, de 
acordo com Miranda (207), o período em que há a caracterização da 
epidemia, há a recorrência da busca por saber médico para a redução da 
sensação de risco da sociedade. Isso evidencia que a população além de 
procurar orientação médica também recorre aos meios de comunicação 
disponíveis na web para se fundamentar acerca das epidemias que estão 
emergindo em meio à população. 

Pôde-se analisar que os casos da doença começam a cair vertigino-
samente até a 2ª semana (20 a 26 de março), tendo mais um pequeno 
pico tanto de casos como de buscas a partir da 3ª semana (27  de março 
a 2 de abril). Este fato despertou a curiosidade de compreensão deste 
fenômeno e, após uma incursão na ferramenta Google, percebeu-se que 
28 de março é o dia que se inicia o aumento de busca por informações. 
Isso pode estar ligado à divulgação nas mídias jornalísticas que o Portal 
de Periódicos Capes passou a oferecer acesso gratuito a conteúdos sobre 
o vírus Zika, despertando assim o interesse da população e de cientistas 
sobre materiais documentais acerca da doença .

A partir da 20ª semana (5 a 2 de maio), observa-se que as buscas 
pelo termo passam a ser maiores do que o registro de casos notificados, 
porém, é perceptível que as buscas pelos termos passam a ser maiores do 
que os casos nos períodos após as epidemias. Esse fato pode ter ligação 
com as campanhas de prevenção disponibilizadas pela mídia após o con-
trole da doença.

E para se comprovar a possível relação entre as duas variáveis ana-
lisadas, obteve-se, por meio do coeficiente de correlação de Pearson, 
um total de 0,953866208, que explica uma forte relação mediante os 
resultados muito próximos ao valor (r de Pearson) = 

5 CONCLUSÕES

Conclui-se que a população tem utilizado de forma intensa a web 
como instrumento informacional para compreensão da zika e que há uma 
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busca antecipada por informações na web antes da sociedade buscar ajuda 
médica. Isto pode estar relacionado diretamente ao fato da doença não 
ter cura, apenas tratamento, o que pode fazer com que muitas pessoas 
busquem apenas o tratamento por meio da web, evitando assim a procura 
nos hospitais. Assim, há a necessidade de ressaltar a questão relacionada 
à quantidade de casos notificados apresentados neste estudo, visto que foi 
possível depreender que o Ministério da Saúde não possui dados atuali-
zados sobre os casos, bem como há uma parcela da população que não se 
inseriu nos dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, mediante a 
não realização de exames que comprovem a doença e sua notificação.
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1 INTRODUÇÃO

A bibliometria é um amplo campo de pesquisa que pode se conectar 
com a cientometria em diferentes pontos, assim como em outras áreas 
de estudo, como é o caso da webometria, que se trata de um método de 
estudo o qual se propõe a compreender a web como fenômeno informa-
cional, levando em consideração sua visibilidade, impacto e interação. 
Este método faz uso das informações de âmbito virtual que acabam por 
representar as relações de sites na web por meio de diferentes atos e 
significados de produção de links entre eles.

A webometria é definida como “o estudo dos aspectos quantitativos 
da construção e uso de recursos de informação, estruturas e tecnolo-
gias na web utilizando-se de abordagem bibliométrica e informétrica”. 
(BJORNBORN, 2004, p. 3, tradução nossa).

Entende-se que, assim como para os estudos bibliométricos, a we-
bometria pode oferecer importantes percepções de estratégias especí-
ficas de como os sites na web se relacionam entre si, trazendo à tona 
informações a respeito de como referenciam outros sites externos ao 
seu ambiente, os outlinks, acionando fontes de informação que se tor-
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nam reconhecidas e validadas por seus usuários; como se referenciam 
internamente, ressaltando informações que se tornam apropriadas e 
explicitamente resignificadas por novas citações da própria produção 
interna de um site, os inlinks.  Além do mais, oferece recursos analíticos 
que ajudam a perceber como os sites são percebidos externamente a si 
próprios, por meio da análise de backlinks, onde o mundo externo a um 
site o reconhece explicitamente por meio de links de suas páginas que 
direcionam os usuários para esse site específico. Um universo de estra-
tégias de análise de referenciamento se torna disponível ao pesquisador 
para que o mesmo possa entender os processos de apropriação social de 
um site por meio de como seus links são produzidos. 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar um estudo webomé-
trico em andamento sobre uma importante rede social pública brasilei-
ra, a Rede Humaniza SUS – RHS (www.redehumanizasus.net). Trata-se 
da primeira rede social de uma política pública brasileira e a mais antiga 
ainda em atividade, tendo vindo ao ar no ano de 2008, contando com 
mais de 30.000 usuários espalhados pelo Brasil em torno da discussão e 
produção de conteúdo a respeito da humanização da saúde. A pergunta 
de pesquisa visa identificar e comparar as referências externas dos usuá-
rios, seus outlinks, e como essas referências percebem a rede por meio de 
links de retorno, os backlinks. Tem-se como hipótese que as referências 
externas são elementos de autoridade reconhecidas pelos usuários e que 
as referências de retorno são mais fortemente pautadas por ambientes 
web de socialização.

2 MOTIVAÇÃO

O uso de redes e mídias sociais por políticas públicas ainda é um 
fenômeno em intensa análise e pesquisa pelo mundo afora. Há muitas 
teorias que avaliam as possibilidades de exercício de novas formas de 
cidadania e democracia intermediadas pelas novas tecnologias digitais e 
várias pesquisas que apontam estudos de caso importantes e relevantes 
para que se avance de forma consistente o conhecimento sobre o que 
podem e como podem se criar novas experimentações nesse sentido. No 

http://www.redehumanizasus.net
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entanto, há ainda pouco consenso e teorias bem formuladas que ajudem 
a explicar os sentidos de uso e potenciais conceituais de como essas re-
des são de fato apropriadas pelas pessoas e como são contextualizadas do 
ponto de vista informacional em seu cotidiano de uso.

Dessa maneira, o que motiva a realização da presente pesquisa é, 
dado o conjunto significativo de dados que estão à disposição a respeito 
dessa rede social, a sua importância política e, sobretudo, a sua série 
histórica relatando dados de relacionamento entre usuários de já mais 
de uma década, é poder apontar, por meio dos estudos webométricos, 
formas de se perceber como os usuários referenciam sites externos a 
rede e como a rede é referenciada de fora de seu ambiente. Esta pesqui-
sa visa identificar tendências de referenciamento que podem apontar 
importantes dinâmicas de relacionamento social que ajudem a explicar 
um pouco mais de como esses ambientes podem ser incorporados e ex-
perimentados na dimensão das políticas públicas. 

3 A WEBOMETRIA E A REDE HUMANIZA SUS

A webometria apresenta um método de estudo que cruza o quanti-
tativo com o qualitativo, sendo capaz de medir informações disponibi-
lizadas na web através do uso de conexões por links. Ao compreender as 
informações, é possível visualizar conexões que podem ser consideradas 
sociais entre sites na rede.

Almind e Ingwersen podem ter sido os primeiros autores a utilizarem 
o termo “webometrics” em 997. Na língua portuguesa, nomeadamente 
no Brasil o termo utilizado é webometria pelo fato de estar relacionado 
à bibliometria e infometria.

Segundo Thewall et al. (2003, p. 2 apud VANTI, 2007, p. 64):

[...] a Webometria trata dos aspectos quantitativos tanto da 
construção quanto do uso da Web, compreendendo quatro 
áreas principais de pesquisa: análise de conteúdo das páginas 
web; análise da estrutura dos weblinks; análise do uso da web 
(exploração dos programas que registram os comportamentos 
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de pesquisa e busca na Web) e análise de tecnologias na Web 
(incluindo o desempenho dos motores de busca).

A partir desse tipo de informações, a webometria possibilita a cons-
trução de diferentes caminhos para a compreensão da interação da RHS 
com a rede, com informações referentes a como a rede se cita (inlinks), 
como outros sites são citados na rede (outlinks) e quais os caminhos tra-
çados pelos usuários que visitam a rede (backlinks).  

Vale dizer que a RHS é um sistema de blog coletivo, onde os usuários se 
cadastram e passam a ter o direito de publicar postagens que passam então 
a serem moderadas de forma coletiva por outros usuários do ambiente. 
Dessa maneira, as postagens são produzidas de forma descentralizada, 
não havendo uma única instituição responsável pela produção de seu 
conteúdo. A dinâmica, portanto, permite que os usuários possam fazer 
links das mais variadas origens e conteúdos, fornecendo conteúdos im-
portantes para que se possa compreender de maneira significativa qual é 
o repertório de referências que esses usuários possuem quando usam esse 
recurso de citarem sites externos como forma de embasar seu conteúdo 
publicado. 

Da mesma maneira, a rede é também referenciada externamente por 
diversos outros sites pela internet, tornando-se essa informação uma 
dimensão importante de compreensão de como a rede é lida e citada por 
outras fontes de informação em rede. É com base na compreensão dessa 
dinâmica que a presente pesquisa se organiza.

4 METODOLOGIA

Para a obtenção dos resultados esperados para análise e compreen-
são do impacto das postagens da RHS, foi feita a extração de dados 
dos outlinks a partir da base de dados da RHS por meio da análise de 
conteúdo das postagens; e da ferramenta Google Analytics foram extraídos 
os backlinks, por meio da análise da série histórica armazenada por essa 
ferramenta desde 2008.

No que diz respeito a construção dos dados relacionados aos outlinks, 
utilizou-se um script na linguagem de programação Python, onde o mesmo 
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acessa as postagens da RHS a partir do seu banco de dados, captando 
assim todos os links existentes nessas postagens a partir do código, após 
a obtenção dos dados foi necessário o seu tratamento. Ao cruzar estes 
dados com os dados do banco de dados, é possível definir o número 
total de links por postagem, e por sua vez o número de links gerado pelos 
usuários que contribuíram com tais postagens.

Os backlinks por sua vez tiveram o tratamento de dados diferenciado, 
uma vez se tratando da reprodução dos caminhos traçados pelos visi-
tantes da RHS para acessá-la, com base nisso, se utilizou o Google Analytics 
da RHS juntamente com a ferramenta Google Query Explorer. A ferramenta 
possibilita a extração seletiva de dados do Google Analytics, para tal foi ne-
cessária uma melhor compreensão da disposição destes dados dentro do 
Google Analytics. Para esta análise os dados recuperados foram o link do 
site ou página pelo o qual o visitante chegou a RHS, a página da RHS 
acessada a partir desse link, a quantidade de usuários provenientes deste 
link e o tempo estimado que o usuário se manteve na RHS. Os dados 
foram extraídos em outubro de 207.

5 RESULTADOS

Foram produzidos desde 2008 até o outubro de 207 um total de 
4.609 outlinks da rede e um total de .203.9 backlinks.  Percebe-se aqui a 
grande quantidade de dados que se tornam disponíveis para análise dos 
resultados obtidos na série histórica, abrindo um grande repertório de 
métodos analíticos que poderiam ser utilizados, mas que se encontram 
para além do escopo deste trabalho.

Apresenta-se a seguir a Tabela , que resume os 0 domínios mais 
referenciados como outlinks e que mais produziram links de retorno para 
a rede como backlinks.
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TABELA 1 - 10 DOMÍNIOS DE MAIOR FREQUÊNCIA DE OUTLINKS E BACKLINKS. 

Fonte: Dados da pesquisa.

O que se percebe é a importância dada ao Facebook, sendo o domínio 
mais referenciado, tanto como um elemento de socialização onde circu-
lam links redirecionando os usuários para dentro da RHS, tanto quanto 
referências que são citadas por usuários da RHS na produção de suas 
postagens. De certa maneira, a rede social é tanto usada como meio de 
divulgação e circulação de referências da rede quanto utilizada como 
referência para a construção de conteúdos da própria rede. 

Já quando se observam os próximos resultados dos backlinks, se per-
cebe três fenômenos importantes. O primeiro é o papel do mecanismo 
de busca do Google, que indexa os conteúdos produzidos pela rede e se 
torna, portanto, um importante site de redirecionamento de usuários. 
O segundo são os sites da área da saúde, como o site oficial do Ministério 
da Saúde (saude.gov.br), a Fiocruz, a BVMS, entre outros, que são im-
portantes instituições da área e que referenciam a RHS em seus próprios 
conteúdos, reconhecendo a rede como fonte de informação relevante 
para sua área temática. O terceiro são os servidores de e-mails, como 
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o Terra e o UOL, que podem ser compreendidos como ferramentas de 
socialização, servindo como mecanismos de circulação de links da rede. 

Na observação dos outlinks, a dinâmica encontrada é relativamente 
diferente. Aqui destacamos também três movimentos importantes. O 
primeiro é o papel das mídias sociais como fontes de informação, o já 
citado Facebook, e o próprio Youtube como fontes de informação em vídeo 
utilizados para enriquecer conteúdos on-line. O segundo é o papel dos 
sites institucionais da área, que também passam a ser fontes de infor-
mações para seus usuários, tais como a própria Fiocruz e novamente a 
BVMS. O terceiro são sites de notícia, que se diferenciam dos principais 
backlinks, por serem utilizados pelos usuários como fontes comentadas 
em suas postagens.

6 CONCLUSÃO

A utilização da webometria se mostrou um método de análise com-
pleto e de fácil compreensão no ambiente o qual a RHS se coloca, sendo 
um ativo da rede que tem por objetivo agregar toda uma comunidade e 
se fazer visível perante o vasto contexto web, trazendo informações e a 
colaboração entre um coletivo focado em um determinado tema.

As hipóteses foram parcialmente validadas, dado que se observou as 
mídias sociais tanto funcionando como recursos para trazerem usuários 
de volta para a rede e circularem informação, quanto como referenciais 
para a produção de conteúdos dos próprios usuários. Os sites de impor-
tantes instituições da área foram bem utilizados pelas duas dinâmicas 
de links, mostrando como a rede é tanto percebida como importante 
fonte de informação por essas instituições, quanto essas instituições são 
acessadas e referenciadas pelos usuários da rede.

Percebe-se uma nova dinâmica de produção de informação relevan-
te para a área da saúde, mais descentralizada, colaborativa e em rede, 
sendo percebida como referência significativa pela área. 
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1 INTRODUÇÃO

A economia da atenção tem sido considerada uma abordagem adequa-
da à gestão de informações que considera a atenção humana como uma 
mercadoria escassa, sendo necessária a aplicação da teoria econômica para 
resolver os problemas de gerenciamento informacional. Essa perspectiva 
coloca a atenção como recurso estratégico da ação humana, e frente ao 
crescimento abundante e imediato de conteúdos disponíveis, se torna 
um fator limitante no consumo de informações. Para Davenport e Beck 
(200), a atenção é o engajamento mental focado em um determinado 
item de informação. Os itens entram em nossa consciência, dentre eles 
atendemos a um item específico e então decidimos agir. Assim, a atenção 
é usada para filtrar a informação mais importante a partir de um conjunto 
de informações que envolvem o ser humano, e que se proliferam cada vez 
mais nas redes e mídias sociais dos ambientes digitais.

É no contexto do âmbito da comunicação científica e do reconheci-
mento da necessidade de filtros que auxiliem pesquisadores na tomada 
de decisão de se dedicar a um item em detrimento de outro, uma vez que 
“ninguém pode ler tudo”, que Priem et al. (200) ressaltam a necessi-
dade de mais ferramentas e pesquisas baseadas em altmetria. 
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A altmetria tem sido considerada o campo de estudos que se dedica 
ao uso de dados cibermétricos para análises cientométricas (GOUVEIA, 
207) e nasce com a possibilidade de mensuração rápida de indicado-
res da atenção on-line que produtos da ciência alcançam, logo após sua 
publicação. Assim, o valor de seu indicador parece expressar a atenção 
on-line por meio da disseminação e outros tipos de interação que tais 
produtos geram na web, atingindo não apenas os interessados dentro da 
comunidade científica, mas também o grande público – cuja apropria-
ção indica impacto social.

Embora as mídias sociais sejam anunciadas como grandes democra-
tizadoras do conhecimento científico, o nível dessa democratização está 
muito relacionado a aspectos da economia geopolítica de cada dispo-
sitivo na comunicação científica, e tal como pode variar sua adesão em 
diferentes países e perfis de usuários, também pode apresentar indica-
dores de atenção variado quanto às áreas de conhecimento que cobrem 
e particularidades que apresentam.  

O presente trabalho procura analisar o desempenho altmétrico de 
publicações brasileiras que tenham como autores pesquisadores bol-
sistas de produtividade em pesquisa (PQ) do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). As bolsas PQs são 
destinadas a pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valori-
zando sua produção científica segundo critérios normativos (CNPq, 
207), sendo atribuída a pesquisadores de todas as áreas, baseado não 
só na qualidade do projeto submetido, mas também na “qualidade” do 
pesquisador (WAINER; VIEIRA, 203).

Existem pesquisas que se dedicaram à avaliação da produção cien-
tífica resultante de pesquisas financiadas com bolsas de produtividade 
como a de Wainer e Vieira (203), mas o foco geralmente é voltado 
para análise de métricas tradicionais e medidas bibliométricas. Sendo 
necessários estudos que atentem sobre a mesma produção, mas com um 
olhar não só do impacto acadêmico que recebem, a partir das citações, 
mas da atenção on-line que tais pesquisas despertam dentro e fora da 
comunidade científica, para o qual ainda não há trabalhos correlatos.
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2 MATERIAL E MÉTODO

O banco de dados dessa pesquisa foi composto por uma amostra-
gem de pesquisadores brasileiros, identificados por uma aplicação Web 
scraping, com extração de informações junto ao site do CNPq de todos os 
Bolsistas de Produtividades em vigência no Brasil em outubro de 207, 
resultando em um total de n = 4.609. Em seguida foram tabuladas 
as suas publicações registradas no Currículo Lattes, a partir do pacote 
GetLattesData (PERLIN, 207). Uma vez que publicações recentes costu-
mam apresentar maior desempenho altmétrico, foram filtrados artigos 
de periódicos acadêmicos publicados entre 206 e outubro de 207 que 
possuem o Digital Object Identifier (DOI) informado no Lattes, n = 99064. 
Por fim, foram excluídos DOIs duplicados, referentes a artigos em 
coautoria, resultando em uma amostra final de n = 6949. Para artigos 
em coautoria com mais de um bolsista PQ só foi considerada a área 
de conhecimento do primeiro, levando em consideração a posição da 
ordem de autoria no trabalho.

A extração de dados da atenção on-line dessa produção foi reali-
zada pelo pacote rAltmetric (rOpenSci, 207) que consulta a Application 
Programming Interface (API) pública do Altmetric a partir do DOI das publica-
ções e retorna uma planilha com os dados produzidos pela plataforma. 
Em seguida, os metadados fornecidos pelo CNPq (filiação, nível da 
bolsa PQ, Grande Área) e pelo Lattes (Idioma) foram cruzados, para 
produzir uma tabela única com as informações de interesse do trabalho.

Vale lembrar que o Attention Score Altmetric é uma medida geral da aten-
ção que um artigo ou conjunto de dados tem recebido on-line, e deve 
refletir a visibilidade (alcance) e a influência e engajamento (qualidade 
da atenção, local postado e reputação de quem posta) que pode variar de 
acordo com a fonte ou tipo de mídia considerada (ALTMETRIC, 207). 
Os dados de atenção on-line são analisados segundo sua distribuição por 
densidade e variação; idioma da publicação e área de conhecimento dos 
pesquisadores; e por desempenho da média por tipo de fonte que for-
neceu seus valores altmétricos.
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3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

As soluções disponíveis para monitoramento e análise da atenção on-
-line e dos dados altmétricos da produção científica exige dessa produção 
padrões de identificação, como o DOI, que garantam entre outras vanta-
gens sua distinção. Foi verificado que 73, 4% das publicações analisadas 
possui o identificador, o que parece revelar que os bolsistas PQ estão aten-
tos a publicar seus resultados de pesquisa em periódicos com este padrão. 
A distribuição da variável score (atenção on-line) segundo sua densidade e 
variação pode ser vista na Figura . No primeiro caso, percebe-se que a 
densidade evidencia o comportamento de cauda longa da variável, isto é, 
a maior parte dos artigos não possui atenção on-line, ou seja, score altmetrics 
= 0, enquanto que bem poucos artigos possuem um índice elevado. Uma 
escala logarítmica em x foi considerada, mas não mudou muito a distri-
buição por conta do número muito elevado de zeros.

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA ATENÇÃO ON-LINE POR GRAUS DE DENSIDADE EVARIAÇÃO

Fonte: Dados da pesquisa (207).

O segundo caso, reforça o comportamento do primeiro, os dados 
mostram que todas as medidas de posição estão próximas de 0 e a variável 
score possui um número muito grande de outliers, variando de 0 a 4966.648. 
A distribuição da média da atenção on-line por idioma (Gráfico ) e por 
área de conhecimento (Gráfico 2) também foram observadas, tendo em 
vista que caracterizam o desempenho da produção analisada.
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GRÁFICO 1 - MÉDIA DA ATENÇÃO ON-LINE POR IDIOMA

Fonte: Dados da pesquisa (207).

GRÁFICO 2 - MÉDIA DA ATENÇÃO ON-LINE POR ÁREA DE CONHECIMENTO

Fonte: Dados da pesquisa (207).
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Na contramão da noção de democratização do conhecimento 
científico atribuído às mídias sociais, algumas pesquisas mostram que 
muitas vezes a análise de seu uso reproduz as mesmas disparidades de 
visibilidade e das métricas tradicionais, como o fato das publicações de 
países emergentes tenderem a ter menor visibilidade nas plataformas 
de redes sociais (ALPERIN, 205) e do inglês ser a língua dominan-
te (FAUSTO et al., 202). Neste último caso, o resultado obtido com 
sua representação da média da atenção on-line por idioma, o Gráfico  
apenas confirma tal comportamento. Quanto ao Gráfico 2, a média da 
atenção on-line indica melhor desempenho das Ciências da Saúde, com 
7.56 pontos; e das Ciências Biológicas, com 5.7. O resultado é similar 
ao do estudo de Costas, Zahedi e Wouters (204) no qual as Ciências da 
Saúde e Biológicas também se apresentam como áreas de conhecimento 
que obtiveram maior atenção on-line, com valores altmétricos superiores 
às demais. Mas no geral, os valores obtidos pela produção dos pesquisa-
dores brasileiros são muito baixos.

O Attention Score Altmetric é composto por mais de 0 fontes distintas 
como portais de notícias (imprensa), blogs, mídias sociais, gerencia-
dores de referência, dentre outros. A Tabela  apresenta a distribuição 
da média da atenção on-line da produção analisada pelas fontes mais 
expressivas (Mendeley, Twitter, Facebook, Imprensa e Blogs). Fontes como 
Wikipedia, YouTube, Reddit tiveram incidência com valores muito baixos e 
foram desconsideradas.
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TABELA 1 - MÉDIAS DE MENÇÕES DAS ÁREAS DE CONHECIMENTO POR TIPO DE FONTE

Grande Área Mendeley Twitter Facebook Imprensa Blogs
Ciências Agrárias 10.45 3.85 1.55 3.50 1.37
Ciências Biológicas 15.43 7.09 2.25 6.51 1.82
Ciências da Saúde 14.38 12.61 2.80 11.37 2.02
Ciências Exatas e da Terra 11.33 6.56 1.57 7.53 2.27
Ciências Humanas 8.10 5.97 1.85 9.40 1.92
Ciências Sociais Aplicadas 10.14 3.79 1.26 1.33 1.05
Engenharias 11.80 3.51 1.22 3.57 2.05
Lingüística, Letras e Artes 3.70 3.29 1.29 0.00 1.00
Outra 14.53 10.19 2.05 8.98 1.62

Fonte: Dados da pesquisa (207).

O primeiro ponto a se destacar é o bom desempenho do Mendeley, 
seguido do Twitter e a baixa cobertura do Facebook, que muito embora seja 
a mídia social mais utilizada no Brasil, alcançou média de menções bem 
inferior às demais não perdendo apenas para a cobertura em blogs. O 
resultado é muito similar ao de estudos que analisaram a diferença de 
atenção on-line entre as fontes dos dados. Tanto na pesquisa de Priem, 
Piwowar e Hemminger (202) que analisou dados altmétricos da cole-
ção Public Library of Science (PLoS), quanto na de Alperin (205) que veri-
ficou a atenção on-line da coleção Scientific Electronic Library Online (SciELO) 
de países da América Latina, foi identificada maior cobertura de dados 
vindos do Mendeley com média de leituras bem superior às menções no 
Twitter, por sua vez, com médias superiores às postagens no Facebook.

É interessante notar as diferenças de desempenho das áreas de co-
nhecimento por tipo de fonte. O Mendeley, por exemplo, registra valores 
maiores nas Ciências Biológicas (5.43) –  resultado similar ao estudo 
de Alperin (205) – enquanto as Ciências da Saúde possuem maior 
cobertura do Twitter (2.6) e do Facebook (2.80). Outro destaque é o 
desempenho de mídias da imprensa com médias que as conferem uma 
cobertura maior para as Ciências da Saúde (.37), seguido das Ciências 
Humanas (9.40) e nenhuma cobertura para as áreas de Linguística, 
Letras e Artes. As áreas com melhor desempenho em postagens em blogs 
são as de Ciências Exatas e da Terra (2.27) e Engenharias (2.05).
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Para Alperin (205), essas flutuações entre as áreas quanto aos níveis 
de cobertura são indicativas de diferentes usos de cada tipo de fonte, 
potencialmente indicando que públicos variados estão sendo alcançados 
por cada disciplina ou práticas diversas em relação às mídias sociais e aos 
gestores de referências.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A produção brasileira de determinada área do conhecimento de 
autoria de pesquisadores bolsistas de produtividade do CNPq reflete 
a agenda de pesquisa e constitui corpo de conhecimento privilegiado 
sobre o pensamento dessa área no país, expressando compromissos com 
correntes teóricas, metodológicas e de pensamentos acerca de sua histo-
ricidade, atuação e tendências. 

O estudo procurou avaliar essa produção sob a perspectiva de seu 
impacto social medido, não pelas citações, mas pela atenção on-line que 
tais pesquisas despertam dentro e fora da comunidade científica ao se-
rem mencionadas em mídias sociais. Estudos qualitativos são necessá-
rios para averiguar conteúdos e contextos dessas menções e aprimorar o 
quadro altmétrico da produção analisada.

O baixo resultado encontrado nos índices e nas médias de menções, 
seja de maneira geral, por área de conhecimento ou tipo de fonte, nos 
fazem questionar se isso ocorre devido a uma não cultura do compar-
tilhamento de informações científicas nas mídias sociais ou se indica, 
como apontado por Alperin (205), uma questão de limitação e cober-
tura da ferramenta Altmetric, que precisa sempre ser considerada para 
análises do impacto altmétrico da produção científica nacional.
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1 INTRODUÇÃO

Interdisciplinaridade é um termo complexo, que se refere, de ma-
neira geral, às relações entre disciplinas científicas, estimuladas por in-
teresses comuns. A interdisciplinaridade da Ciência da Informação (CI) 
é consenso entre os seus praticantes e pesquisadores, mas, geralmente, 
considera-se essa interdisciplinaridade sob o ponto de vista do interesse 
da CI por outras áreas, delas recebendo influências e incorporando con-
ceitos, teorias e métodos (WERSIG, 975; VAKKARI; CRONIN 992; 
PINHEIRO, 999). Há pouca literatura sobre o interesse de outras áreas 
pela CI. Este texto pretende contribuir para diminuir essa lacuna, consi-
derando um aspecto da comunicação científica, o interesse de autores de 
áreas diversas em publicar nos periódicos da Ciência da Informação. 

O conhecimento científico, no Brasil, é gerado principalmente em 
seus cursos de pós-graduação. A agência governamental Capes criou um 
sistema específico para avaliar esses cursos. O Qualis, parte integran-
te desse sistema, foi planejado para avaliar a qualidade dos periódicos 
escolhidos por professores e alunos daqueles cursos para publicar seus 
artigos. Os cursos monitorados estão organizados em áreas de avaliação. 
Existe uma Lista Qualis, LQ, para cada área de avaliação, que pode ser 
constituída de apenas uma (por exemplo, Nutrição) ou várias áreas (por 
exemplo, Comunicação e Informação, que reúne Comunicação, Ciência da 
Informação e Museologia). Na época de levantamento dos dados des-
ta pesquisa, início de 208, havia 48 áreas de avaliação, organizadas se-
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gundo uma tabela composta por nove grandes áreas de conhecimento. 
O gatilho para inclusão de um periódico em uma LQ é a publicação, 
nesse periódico, de um artigo assinado por membro de um dos cursos 
incluídos na área de avaliação. As LQ são hierárquicas, apresentando 
os periódicos em oito estratos indicativos de qualidade: A, o mais ele-
vado; seguido dos estratos A2; B; B2; B3; B4; B5; e C, com peso zero. 
As áreas de avaliação estabelecem seus próprios critérios para julgar a 
relevância de cada periódico incluído em suas LQ. Portanto, a inclusão 
de um determinado periódico em determinada LQ acontece por causa 
do interesse individual de pesquisadores, enquanto o estrato atribuído a 
esse periódico representa o julgamento da área (ou seus representantes) 
sobre a sua relevância para a área de avaliação como um todo. 

Em todas as LQ encontram-se, além dos periódicos produzidos pela 
própria área, periódicos de outros campos científicos, com os quais, su-
põe-se, a área em questão compartilha interesses. Neste texto, adotou-se 
o pressuposto que estabelece que se um periódico produzido por uma 
área científica é usado para divulgar artigo de autor ligado a outra área 
científica, o fato pode ser interpretado como indicativo da existência 
de interesses comuns entre as duas áreas. Considerando as normas de 
inclusão e atribuição de estrato aos periódicos integrantes de cada LQ, 
a inclusão indica interesse, e o estrato indica o nível desse interesse. O 
objetivo deste texto é identificar quais são as áreas que incluíram peri-
ódicos da CI em suas LQ e qual o nível de interesse (estratos) atribuído 
a esses periódicos. Esses resultados podem sinalizar a direção da inter-
disciplinaridade da CI. 

2 PROCEDIMENTO METODOLÓGICOS 

Para alcançar o objetivo proposto optou-se pela realização de uma 
série de levantamentos nas 48 LQ correspondentes aos períodos de 
200-202 e 203-206, disponíveis no site da Plataforma Sucupira, 
da Capes.  Foram estabelecidas etapas, orientadas para responder as se-
guintes perguntas: Quais são os periódicos da Ciência da Informação e 
Museologia (CI) incluídos na Lista Qualis da área de avaliação Comunicação 
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e Informação (antiga Ciências Aplicadas ), dos anos 200-202 e 203-
206? Quais outras áreas de avaliação incluíram esses periódicos CI em 
suas LQ desses períodos, e em que quantidade e estratos? Qual a média 
do conjunto de estratos atribuídos aos periódicos de CI incluídos em 
cada LQ? Qual a presença relativa (percentagem) de periódicos CI em 
cada LQ? Considerando a média de estratos atribuídos aos periódicos 
CI e a sua presença relativa em cada LQ, é possível organizar hierarqui-
camente as várias áreas de avaliação segundo interesse em publicar nos 
periódicos CI nos periódicos estudados? As etapas correspondentes a 
cada pergunta seguiram os procedimentos descritos a seguir.

Primeira etapa: Identificar, dentre todos os periódicos incluídos na 
LQ Comunicação e Informação, períodos 200-02 e 203-206, aqueles 
produzidos pela CI. O exame detalhado desses periódicos revelou mui-
tos títulos repetidos, os quais, para este trabalho, foram consolidados 
em entrada única reunindo todos os dados pertinentes. Aqueles clas-
sificados no estrato C, valor zero, foram descartados. Segunda etapa: 
uma consulta ao WebQualis mostrou que 32% dos periódicos CI da LQ/
Comunicação e Informação do período 200-202 e 2% do período 203-
206 não foram incluídos em nenhuma outra LQ além da própria 
área de avaliação Comunicação e Informação e foram também descartados. 
As demais etapas desse trabalho foram realizadas com dois conjuntos 
de periódicos, 68 integrantes da LQ 200-02; e 76 integrantes da 
LQ 203-206. A escolha das LQ como fonte permitiu a realização do 
trabalho, mas apresentou a desvantagem de inviabilizar a inclusão da 
Comunicação no estudo, uma vez que essa área integra a mesma área 
de avalição da CI, Comunicação e Informação. Terceira etapa: Obter uma 
visão do julgamento das outras áreas de avaliação sobre o conjunto de 
periódicos CI presentes em suas LQ. Isso foi realizado calculando-se a 
média ponderada dos estratos atribuídos aos periódicos CI em cada LQ. 
A ponderação adotada foi a seguinte: Estrato A =7; A2=6; B=5; B2=4; 
B3=3; B4=2; B5=; C=0. Quarta etapa. Por meio de novo levantamen-
to no WebQualis, identificar a presença relativa de periódicos CI em 
cada LQ. Calcular a percentagem de periódicos CI em cada lista, dado 
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indicativo do interesse dessas áreas pela CI. Supõe-se que quanto maior 
for essa presença, maior a afinidade entre as áreas. Quinta etapa. Os 
quantitativos da média ponderada e da presença relativa de periódicos 
CI em cada LQ mostraram discrepâncias em muitos casos, por exemplo, 
percentagem alta de periódicos incluídos na LQ e avaliação (média pon-
derada) baixa, tornando difícil a interpretação dos dados. Tentou-se 
então combinar os resultados com a elaboração de um índice de interesse, 
que fosse capaz de integrar as duas informações. Esse índice foi elabora-
do a partir da multiplicação da média ponderada de estratos (indicador 
do interesse dos periódicos sob o ponto de vista da área avaliadora) pela 
porcentagem de periódicos CI em cada LQ (indicador da extensão desse 
interesse, considerando todos os demais periódicos da LQ). 

3 RESULTADOS 

Os resultados das diversas etapas estão condensados nas três figuras 
abaixo. 
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QUADRO 1 - RESULTADOS DAS CINCO ETAPAS NOS DOIS PERÍODOS - 2010-2012 E 2013-2016

Lis ta  Qual i s  (áreas  )                                           
                            LQ 2010-2012     

Total de 
periódicos  
na LQ

Qtidade de 
periódicos 
CI na LQ

% 
periódicos 
CI na LQ

media 
ponderada dos 
estratos 
atribuidos a 
periodicos CI

Índice de interesse 
(media ponderada 
de estratos X % 
periodicos na LQ)

Lis ta  Qual i s  (áreas  )                                          
                           LQ 2013-2016     

Total de 
periódicos  
na LQ

Qtidade de 
periódicos 
CI na LQ

% 
periódicos 
CI na LQ

media 
ponderada dos 
estratos 
atribuidos a 
periodicos CI

Índice de interesse 
(media ponderada de 
estratos X % 
periodicos na LQ)

Adminis traçao, Cienc. Contáb. e Turismo1828 21 1,15 3,24 3,72 Adm. Púb. e de Empr. Cien. Contáb. e Turismo3562 36 1,01 3,58 3,62
Antropologia/Arqueologia 1172 12 1,02 2,33 2,39 Antropologia  e Arqueologia 1403 14 1,00 2,71 2,71
Arquitetura  e Urbanismo 951 15 1,58 2,33 3,68 Arquitetura , Urbanismo e Dis ign 1203 12 1,00 2,42 2,41
Artes/Mús ica 819 7 0,85 1,57 1,34 Artes/Mús ica 960 7 0,73 4,43 3,23
Astronomia/Fís ica 3462 1 0,03 3,00 0,09 Astronomia. Fís ica 1876 3 0,16 3,00 0,48
Biodivers idade 3115 5 0,16 2,60 0,42 Biodivers idade 3849 5 0,13 2,20 0,29
Biotecnologia 3231 3 0,09 1,67 0,15 Biotecnologia 4376 7 0,16 1,71 0,27
Ciência  da   Computação 1805 14 0,78 1,36 1,05 Ciência  da  Computação 1850 15 0,81 2,93 2,38
Ciencias  da  rel igião e teologia  (exFi losofia/Teologia  subcom.Teologia)602 3 0,50 6,67 3,32 Ciências  da  rel igião e Teolog. 482 2 0,41 3,00 1,24
Ciencia  de Al imentos 1236 0 0,00 0,00 0,00 Ciencia  de Al imentos 1519 0 0,00 0,00 0,00
Ciências  Agrárias  I 3192 8 0,25 1,25 0,31 Ciências  Agrárias1 3974 5 0,13 3,60 0,45
Ciências  Ambienta is 2069 6 0,29 1,67 0,48 Ciências  Ambientias 4715 21 0,45 3,10 1,38
Ciências  Biológicas  I 3837 3 0,08 1,67 0,13 Ciências  Biológicas  I 3870 3 0,08 3,00 0,23
Ciências  Biológicas  I I 3495 7 0,20 1,29 0,26 Ciências  Biológicas  I I 3889 2 0,05 2,00 0,10
Ciencias  Biologicas  I I I 2099 0 0,00 0,00 0,00 Ciencias  Biologicas  I I I 2403 0 0,00 0,00 0,00
Ciencias  Pol i ticas  e Relaçoes  Internac.1229 7 0,57 2,57 1,46 Ciências  Pol i ticas  e Relaçoes  Internac.1484 4 0,27 2,00 0,54
Direi to 2278 6 0,26 2,17 0,57 Direi to 2325 7 0,30 3,14 0,95
Economia 1225 3 0,24 3,00 0,73 Economia 1626 4 0,25 3,00 0,74
Educação 3166 32 1,01 2,78 2,81 Educação 4203 33 0,79 1,91 1,50
EducaçãoFis ica 1981 4 0,20 2,00 0,40 EducaçãoFis ica 2218 2 0,09 1,50 0,14
Enfermagem 1215 2 0,16 2,00 0,33 Enfermagem 1944 5 0,26 2,40 0,62
Engenharias  I 2119 8 0,38 2,13 0,80 Engenharias  I 2340 8 0,34 2,63 0,90
Engenharias  I I 2586 7 0,27 2,86 0,77 Engenharias  I I 2676 2 0,07 3,00 0,22
Engenharias  I I I 3466 14 0,40 3,07 1,24 Engenharias  I I I 3710 15 0,40 2,80 1,13
Engenharias  IV 2334 6 0,26 1,67 0,43 Engenharias  IV 2527 3 0,12 6,33 0,75
Ens ino 1611 11 0,68 2,27 1,55 Ens ino 2962 15 0,51 3,07 1,55
Farmácia 2197 1 0,05 1,00 0,05 Farmácia 3274 3 0,09 0,67 0,06
Fi losofia/Teologia  subcom.Fi losofia1317 5 0,38 1,40 0,53 Fi losofia 1223 1 0,08 5,00 0,41
Geociencias 1448 1 0,07 6,00 0,41 Geociencias 1553 1 0,06 1,00 0,06
Geografia 1544 6 0,39 2,83 1,10 Geografia 1760 3 0,17 2,33 0,40
Historia 2285 22 0,96 3,09 2,98 História 2385 27 1,13 2,56 2,89
Interdiscipl inar 8999 51 0,57 3,78 2,14 Interdiscipl inar 11050 53 0,48 3,70 1,77
Letras  /Linguis tica 2968 29 0,98 1,83 1,79 Linguís tica  e l i teratura 3140 18 0,57 1,44 0,83
Matemática 1477 6 0,41 2,00 0,81 Matemática  e probabi l idade estatís tica1434 9 0,63 1,89 1,19
Materia is 1166 0 0,00 0,00 0,00 Materia is 1658 3 0,18 2,00 0,36
Medicina  I 4580 3 0,07 2,33 0,15 Medicina  I 5181 1 0,02 4,00 0,08
Medicina  II 4907 4 0,08 3,00 0,24 Medicina  II 5110 5 0,10 3,00 0,29
Medicina  II I 1918 1 0,05 1,00 0,05 Medicina  II I 1971 1 0,05 0,00 0,00
Medicina  Veterinária 1593 1 0,06 1,00 0,06 Medicina  Veterinária 2087 9 0,43 1,56 0,67
Nutrição 832 0 0,00 0,00 0,00 Nutrição 1435 0 0,00 0,00 0,00
Odontologia 2036 0 0,00 0,00 0,00 Odontologia 2363 0 0,00 0,00 0,00
Planejam. Urbano  e Regional/Demografia2036 1 0,05 4,00 0,20 Planejam. Urbano  e Regional/Demografia1901 6 0,32 4,67 1,47
Ps icologia 1121 5 0,45 3,60 1,61 Ps icologia 3025 13 0,43 2,85 1,22
Quimica 2788 18 0,65 2,67 1,72 Química 2734 2 0,07 2,50 0,18
Saude Coletiva 2902 0 0,00 0,00 0,00 Saude Coletiva 3639 6 0,16 2,00 0,33
Serviço Socia l 2928 7 0,24 2,71 0,65 Serviço Socia l 796 5 0,63 2,00 1,26
Sociologia 814 4 0,49 1,75 0,86 Sociologia 2233 14 0,63 2,50 1,57
Zootecnia/Recursos  Pesqueiros 2432 25 1,03 1,96 2,01 Zootecnia/Recursos  Pesqueiros 1572 0 0,00 0,00 0,00

                                                                                                                  Quadro 1 - resultados das cinco etapas nos dois períodos - 2010-2012 e 2013-2016

Fonte: Elaborado pela autora, 208.
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Na primeira figura, Quadro , estão expostos os resultados obti-
dos nas cinco etapas descritas acima. O Quadro  é composto de duas 
tabelas, uma para cada período, com seis colunas cada. A área de avalia-
ção Comunicação e Informação foi a fonte para identificação dos periódicos 
CI (primeira coluna). As demais colunas tiveram como fonte as LQ 
das outras 47 áreas de avaliação. Os dados estão dispostos em ordem 
alfabética de áreas de avaliação, permitindo comparação entre os dois 
períodos, por área. Nota-se variação entre a nomenclatura de algumas 
áreas. O exame da segunda coluna, Quantidade total de títulos na LQ da área 
avaliada, mostra que houve aumento no número total de títulos incluí-
dos nas LQ em todas as áreas de avaliação com exceção de três: Filosofia; 
Matemática e Probabilidade Estatística; e Sociologia. O exame da terceira coluna 
mostra que houve alguma variação nos quantitativos de inclusão de pe-
riódicos CI entre os dois períodos. O número de áreas de avaliação que 
não incluiu nenhum periódico CI diminuiu de sete áreas de avaliação 
nas LQ 200-02 para cinco nas LQ 203-206.  Houve variação 
também no número de periódicos incluídos em algumas áreas de avalia-
ção, de um período para o outro: 9 áreas de avaliação retiraram da LQ 
203-206 alguns dos títulos CI incluídos na LQ anterior, enquanto 
23 outras áreas de avaliação aumentaram o número de periódicos CI 
em suas LQ 203-206 quando comparadas com o período anterior. 
O exame da quarta coluna mostra presença relativa dos periódicos 
CI no total de periódicos de cada LQ. Note-se que no período 200-
202, em apenas cinco áreas de avaliação os percentuais de periódicos 
CI estão acima de %: Administração, Ciências Contábeis e Turismo; Arquitetura e 
Urbanismo; Antropologia/ Arqueologia; Educação; Sociologia. No período seguinte, 
203-206, esse número cai para quatro, havendo mudança nas áreas: 
saem Educação e Sociologia e entra História. Nem sempre, no entanto, houve 
retirada de títulos, mas sim o aumento no número total de periódicos 
incluídos, diminuindo percentualmente a presença dos periódicos CI.  
O exame da quinta coluna mostra que predominam médias entre  e 3, 
equivalentes a B5, B4 e B3, em uma escala de 7, onde 7, equivalente a A, 
é a melhor média.  A Figura , abaixo, mostra a distribuição de estratos 
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nos dois períodos. No período 200-202 predominam estratos entre 
B4 e B5 e no período 203-206, predominam o estrato B5 seguido 
de B3 e B4. Mostra também que a atribuição do estrato C, valor 0, aos 
periódicos CI, diminui levemente no segundo período, enquanto A e 
A2 aumentaram de maneira mais significativa. 

FIGURA 1 - ESTRATOS ATRIBUÍDOS AOS PERIÓDICOS CI NAS LQ 2010-2013 (395 INCLUSÕES) 
E LQ 2013-2016 (414 INCLUSÕES)

Fonte: Elaborado pela autora, 208.

A sexta coluna do Quadro  mostra os índices de interesse das 47 áreas de 
avaliação em publicar nos periódicos CI, nos dois períodos. Esse índice 
combina a média da avaliação recebida pelos periódicos CI em cada LQ 
com a sua presença (percentagem) nessas LQ. Portanto, pode-se dizer 
que combina o julgamento de qualidade ou utilidade dos periódicos CI 
para a área com a quantidade ou tamanho da presença dos periódicos 
CI, naquela LQ.  
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FIGURA 2 - ÍNDICE DE INTERESSE EM PUBLICAR NOS PERIÓDICOS DA CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO POR ÁREAS DE AVALIAÇÃO E GRANDES ÁREAS 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 208.
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A Figura 2, acima, traz um gráfico que mostra com mais clareza 
a distribuição do índice de interesse pelas 47 Áreas de Avaliação da 
Capes, agrupadas sob as áreas de conhecimento estabelecidas na Tabela 
da Capes. Note-se que as áreas de conhecimento de caráter social e 
humanístico apresentam índices mais altos, ou seja, mais interesse em 
publicar em periódico CI do que as áreas de conhecimento de caráter 
mais técnico e quantitativo. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do levantamento, revelando interesse mais acentuado 
das Ciências Sociais e Ciências Humanas, pode ser observado também 
no meio acadêmico, na organização de departamentos e faculdades. 
O levantamento aqui relatado levanta muitas perguntas. Talvez a mais 
evidente seja a motivação dos pesquisadores dessas áreas que escolhe-
ram periódicos da Ciência da Informação para publicar seus trabalhos, 
especialmente naqueles casos, numerosos, em que as áreas de onde são 
originários atribuíram aos periódicos escolhidos estratos mais baixos da 
escala Qualis, ainda que esses periódicos possam ocupar estratos altos na 
Lista Qualis original, da Comunicação e Informação.  A evidente diferença de 
opinião entre os pesquisadores que escolheram publicar nos periódicos 
CI e seus representantes nas Comissões de Avaliação sobre o valor desses 
periódicos CI para as suas áreas levanta a necessidade de mais pesquisa 
e desafia a afirmação da existência de interesses comuns entre as áreas. 
Estariam os autores que escolheram os periódicos CI para divulgar seus 
artigos na fronteira de suas áreas, em terreno interdisciplinar onde 
também a CI estaria avançando? Ou as escolhas de periódicos CI teriam 
sido motivadas pela necessidade acadêmica de publicar, e a oportunida-
de de fazê-lo com mais facilidade fora de suas áreas? Outro ponto que 
chama a atenção é o número de periódicos da Ciência da Informação 
aos quais foram atribuídos estrato C nas Listas estudadas. Considerando 
que nenhum dos periódicos CI incluídos nesta pesquisa está no estrato 
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C na Lista Qualis da própria CI, a atribuição desse estrato valor zero pe-
las Comissões Avaliadoras acentua a percepção de divergência entre os 
pesquisadores que escolheram tais periódicos e membros das Comissões 
que os avaliaram. É possível especular respostas para essas questões, que, 
como notado acima, podem variar desde o interesse de pesquisadores de 
outras áreas em temas da Ciência da Informação, passando pela pos-
sível curiosidade e receptividade da Ciência da Informação por novos 
temas, até uma mera questão de oportunidade de publicar, requisito da 
vida acadêmica.  São questões que apenas uma pesquisa qualitativa, que 
busque dados junto aos autores dos artigos, editores dos periódicos e 
membros das Comissões Avaliadoras da Capes poderia esclarecer.
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1 INTRODUÇÃO

A área de cientometria vem há décadas estudando formas de medir, 
de forma robusta,  a ciência sob diversos aspectos. Em particular, os 
assuntos mais visitados detalham a ciência sob a perspectiva qualitativa 
e quantitativa utilizando informações de fontes bibliométricas. Nesse 
contexto, a trans-, inter-, pluri- e multi-disciplinaridade em pesquisa 
são diferentes formas de relação ou interação entre diferentes discipli-
nas científicas. Atualmente, essas formas de interação são desejáveis na 
academia e motivada pelos diferentes órgãos de Ciência e Tecnologia 
assim como de agências de fomento à pesquisa.

A caracterização da atuação em pesquisa multidisciplinar em estu-
dos como no de Porter et al. (2007) e Rafols e Meyer (200) utilizam 
como base informações de publicações na criação de indicadores de 
multidisciplinaridade. Os indicadores bibliométricos – que abarcam 
principalmente métricas de publicações e citações – têm sido utilizados 
para quantificar e qualificar a produção científica de pesquisadores. 
Há uma vasta literatura que versa sobre vários aspectos pertinentes à 
Bibliometria, definida como o conjunto de métodos matemáticos e es-
tatísticos usados para analisar e mensurar a quantidade e a qualidade das 
formas de publicações (DURIEUX; GEVENOIS, 200).
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O novo método criado para mensurar o indicador bibliométrico de 
multidisciplinaridade apresentado neste trabalho não faz uso de cita-
ções, podendo ser utilizado quando estas não existirem ou serem difíceis 
de ser coletadas. É importante frisar que, como sugerido no Manifesto 
Leiden (HICKS et al., 205) é sempre preferível utilizar um conjunto 
de indicadores múltiplos para fornecer um quadro mais consistente e 
próximo do real, pois um único indicador pode levar a erros de inter-
pretação. Este trabalho está alinhado aos princípios 8 e 9 do Manifesto, 
no sentido de fornecer mais uma forma de medir o indicador biblio-
métrico de multidisciplinaridade, sendo útil para avaliação no nível de 
grupos de pesquisadores.

2 TRABALHOS CORRELATOS

Atualmente existem diferentes trabalhos na literatura que permitem 
mensurar a integração de disciplinas considerando suas faces (multi-
disciplinaridade, transdiciplinaridade e a interdisciplinaridade), todos 
consideram dados bibliométricos na criação de indicadores. Nas últimas 
décadas as pesquisas que se propuseram medir a interdisciplinaridade 
utilizando bases de dados como Web of Knowledge, Scopus, Institute of Science 
Index ou Google Acadêmico. Conforme a revisão realizada por Wagner et 
al. (20), essas bases embora realizem a indexação de várias revistas, 
acabam por não indexarem todas as revistas em que os artigos são pu-
blicados. Sobre indicadores de interdisciplinaridade deve-se destacar 
que bons indicadores devem observar múltiplos aspectos, como por 
exemplo, o número de disciplinas citadas (variedade), a distribuição de 
citações entre as disciplinas, e quão semelhantes ou diferentes são essas 
disciplinas (disparidade) (RAFOLS; MEYER, 200).

A análise da interdisciplinaridade por meio de citações foi tema no 
Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (EBBC) de 204, 
no trabalho de  Maricato e Reis (204), observando a interdisciplina-
ridade entre a Ciência da Informação e a Ciência da Comunicação. A 
pesquisa de Porter et al. (2007) analisou a interdisciplinaridade no 
nível do pesquisador e áreas da Ciência,  partindo do currículo do cien-



256

tista contra uma base de citações (Web of Knowledge) de diversas revistas. 
O procedimento considerou os seguintes passos: (i) No currículo do 
pesquisador extrai-se os artigos por ele publicado; (ii) Com a referência 
do artigo publicado, localiza-se na base da Web of Knowledge as referências 
citadas no artigo; (iii) Para o próprio artigo e para cada um dos artigos 
citados, identica-se a revista onde ele foi publicado; (iv) As revistas são 
associadas com as categorias/ “disciplinas” que nela são publicadas; (v) 
Neste momento desenvolve-se a matriz da ciência, onde cada disciplina/
especialidade recebe um valor que representa a distância sobre as disci-
plinas/especialidade; (vi) Com base no conjunto de artigos publicados 
pelo pesquisador é realizado o cálculo da medida da interdisciplinari-
dade e especialidade, analisando sempre a disciplina de publicação das 
referências citadas pelo pesquisador no artigo.

No trabalho de Xuefeng et al. (207), a interdisciplinaridade foi me-
dida de forma individual para cada publicação, essa abordagem permite 
uma classificação das publicações que mais contribuem para o indicador 
de interdisciplinaridade. No indicador também é medido a distinção en-
tre a categoria do periódico e a categoria das citações realizadas no artigo.

Na abordagem utilizada por Pair (980), o nível de interdiscipli-
naridade da ciência na Holanda foi analisada com base na migração de 
pesquisadores de uma disciplina para outra. O trabalho verificou se os 
pesquisadores mudaram o campo de pesquisa em que obtiveram o grau de 
mestre, o que de certa forma caracteriza um insumo para a formação de 
uma pesquisa interdisciplinar, uma vez que o pesquisador pode utilizar 
conceitos aprendidos em sua disciplina materna. Para materializar este 
indicador elencou-se algumas disciplinas e com base no currículo do pes-
quisador mensurou-se a migração entre as disciplinas, a pesquisa também 
mensura se houve a migração de especialidade dentro da disciplina.

3 MÉTODO

Neste trabalho criamos um método que considera a quantidade de 
disciplinas, i.e., grau de multidisciplinaridade, baseada em publicações. 
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O procedimento possui seis passos para se obter a medida de multidisci-
plinaridade. Os itens a seguir exemplificam cada passo: 

• Selecionar grupo de pesquisadores que farão parte da análise, 
indicando grupo que pertence (por exemplo, Pesquisadores que 
pertencem à Grande Área de Ciência da Saúde, pesquisadores 
que possuam o nível de bolsa de produtividade SR ou os docentes 
que fazem parte dos programas de pós-graduação em Ciência da 
Computação no Brasil);

• Com o grupo selecionado no passo anterior, obter a base de artigos 
publicados pelos pesquisadores indicando o periódico em que foi 
publicado cada artigo. Para cada pesquisador foram selecionados 
todos os artigos publicados ao longo da sua vida acadêmica, junto 
com o ISSN/e-ISSN do periódico (por exemplo, Pesquisador P, 
publicou o artigo “Binding intensity and metal partitioning in 
soils affected by mining and smelting activities in Minas Gerais, 
Brazil” em 205 no periódico “Environmental Science and 
Pollution Research International” que possui ISSN 0944-344);

• Obter base dos periódicos indicando as disciplinas que são aceitas 
em cada uma delas (por exemplo, o periódico “Environmental 
Science and Pollution Research International” aceita artigos 
relacionados com as disciplinas de “Environmental Chemistry 
Health e Toxicology and Mutagenesis”);

• Realizar a ligação entre o Pesquisador e as disciplinas registra-
das nos periódicos nos quais existir publicação pelo pesquisador 
(por exemplo, pesquisador P possui publicação nas disciplinas 
“Environmental Chemistry Health e Toxicology and Mutagenesis”);

• Verificar se dentro do mesmo ano o pesquisador publicou em 
periódicos diferentes artigos na mesma disciplina, a fim de con-
siderar a disciplina somente uma vez no ano de publicação; e
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• Registrar a quantidade de disciplinas diferentes em cada ano. 
Dessa forma, podemos estudar a evolução da multidisciplinari-
dade ao longo dos anos.

Realizado os passos descritos acima, é possível verificar e analisar a 
evolução do grau de multidisciplinaridade no decorrer dos anos, poden-
do-se identificar grupos com diferentes níveis ou padrões de multidisci-
plinaridade. Note que a quantidade de disciplinas em um periódico que 
é utilizado no método pode variar com o tempo, isto é, um periódico 
no início pode trabalhar com temas específicos e depois expandir para 
outros temas e consequentemente mais disciplinas.

4 MATERIAIS

Para fins de exemplificação da medida/grau de multidisciplinaridade, 
foram extraídas as informações curriculares relacionadas com publica-
cões em periódicos científicos de todos os Bolsistas de Produtividade em 
Pesquisa com vigência em 207. Ao todo, foram considerados 4.588 
pesquisadores juntamente com a Grande Área e o nível da bolsa dispo-
nibilizada pelo CNPq. A Tabela  apresenta, o número de bolsistas e de 
artigos publicados pelos pesquisadores. Note que o número de artigos 
corresponde à contagem completa dos artigos, isto é, publicações realizadas 
em coautoria pelos bolsistas são contabilizadas mais de uma vez.

Para cada publicacão, coletada automaticamente dos currículos da 
Plataforma Lattes, foi identificado o ISSN/e-ISSN do periódico. Neste 
trabalho, cada periódico foi associado à lista de áreas do conhecimento 
(domínios) indexado pelo JCR da editora Thomson Reuters. Aqui é impor-
tante destacar que o JCR anualmente disponibiliza uma lista de perió-
dicos científicos e as áreas do conhecimento onde estas atuam. Ao todo, 
foram identificados e coletados 28.606 periódicos indexados no JCR, 
versão 207.
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TABELA 1 - DADOS DA BASE UTILIZADA NO ESTUDO DE CASO: BOLSISTAS DE PRODUTIVIDADE 
EM PESQUISA

Grande Área
Nro. de 

Pesquisa-
dores

Nível de Bolsa de Produtividade
Nro. de 
Artigos

Nro. de 
Artigos 

JCR2 1D 1C 1B 1A SR

Ciências 
Agrárias

.96 .073 39 32 9 379 2 29.98 40.245

Ciências 
Biológicas

2.295 .63 26 220 273 396 27 28.338 70.750

Ciências da 
Saúde

.604 882 57 42 46 268 9 245.252 65.629

Ciências Exa-
tas e da Terra

2.75 .474 206 268 290 438 39 222.728 7.52

Ciências 
Humanas

.754 989 4 73 63 262 26 85.74 22.267

Ciências So-
ciais Aplicadas

.02 672 63 66 70 43 7 47.72 0.565

Engenharias 2.327 .38 85 202 2 394 7 35.547 94.86

Linguística, 
Letras e Artes

579 39 47 50 63 94 6 23.30 2.069

Outra 377 250 22 22 30 52  28.46 20.328

Totais 14.588 8.140 1.176 1.275 1.437 2.426 134 1.226.224 797.551

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

5 ESTUDO DE CASO

Para validar o método apresentado na Seção 3 utilizamos a base dos 
bolsistas de produtividade CNPq. É importante aqui frisar que, o grau 
de multidisciplinaridade não é normalizado nem pelo número de pes-
quisadores, nem pelo número de revistas ou pelo fator de impacto. Esta 
medida representa informações absolutas sobre o número de disciplinas 
diferentes em que cada pesquisador realizou uma publicação.

Na Figura  apresentamos a dispersão da multidisciplinaridade tanto 
por Grande Área como por níveis de bolsas de pesquisa, essa dispersão 
considera todas as disciplinas em que o pesquisador tem atuado ao longo 
da sua vida acadêmica. O grau de multidisciplinaridade para o agrupa-
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mento de pesquisadores por Área evidencia formas de atuação inerentes 
nas diferentes áreas, sendo que as associadas a “Hard Sciences” apresentam 
maior número de disciplinas. Em contraste, as associadas a “Soft Sciences” 
apresentam menor número de disciplinas diferentes.

FIGURA 1 - DISPERSÃO (BLOXPLOTS) DA MULTIDISCIPLINARIDADE AO LONGO DA VIDA 
ACADÊMICA

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Note também que, o grau de multidisciplinaridade, para todos os 
bolsistas de produtividade CNPq, apresenta uma curva decrescente, evi-
denciando um caminho natural do progresso da ciência. Bolsistas Nível 
 são mais multidisciplinares do que os bolsistas Nível 2. Entretanto, os 
bolsistas Nível Sênior (SR) tendem a ser os menos multidisciplinares.

As Seções 5. e 5.2 apresentam as duas visões que exploramos neste 
trabalho, onde analisamos a evolução do grau de multidisciplinaridade 
ao longo dos anos.

5.1 VISÃO POR GRANDE ÁREA

Utilizando a base de 4.588 bolsistas realizamos a avaliação do mé-
todo proposto com uma visão por áreas de conhecimento. A Figura 2(a) 
apresenta dois conglomerados que tiveram a evolução do grau multidis-
ciplinaridade de forma distinta. O Conglomerado I (Ciências Agrárias, 
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Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Humanas e 
Ciências Sociais Aplicadas) com grau Alto de multidisciplinaridade e o 
Conglomerado II (Ciências da Saúde, Engenharias, Linguística Letras 
e Artes e Outra) com grau Médio na evolução da multidisciplinarida-
de. Esses resultados evidenciam que a multidisciplinaridade tem uma 
tendência de crescimento ao longo dos anos para todas as áreas, mas em 
grau diferente.

5.2 VISÃO POR NÍVEL DE BOLSA DE PRODUTIVIDADE EM PESQUISA

Utilizando a mesma base de 4.588 pesquisadores, aplicamos o 
método com a visão por níveis de bolsas. As bolsas possuem seis níveis, 
sendo que o nível demonstra a maturidade e liderança do pesquisador 
no âmbito da pesquisa em sua Área de atuação.

FIGURA 2 - EVOLUÇÃO DA MULTIDISCIPLINARIDADE DOS BOLSISTAS DE PRODUTIVIDADE CNPQ

(a) Por grandes áreas do conhecimen-
to

(b) Por nível de bolsa

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

A Figura 2(b) evidencia dois conglomerados que apresentam for-
mas diferentes na evolução da multidisciplinaridade, observe que há 
duas tendências na evolução do grau da multidisciplinaridade Alta 
(Conglomerado I – Níveis 2, D, C, B e A) e Média (Conglomerado 
II – Nível SR).
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho, apresentamos uma medida para estimar o grau de 
multidisciplinaridade e evidências sobre a evolução em diferentes graus 
para grupos de pesquisadores criados a partir de suas publicações cientí-
ficas. Acreditamos que essa medida possa auxiliar novos trabalhos da área 
de Cientometria para avaliar a evolução da integração de disciplinas.
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1 INTRODUÇÃO

A avaliação da produção científica em diferentes áreas e países tor-
nou-se um instrumento necessário para mapear a ciência e para subsi-
diar as tomadas de decisões em políticas científicas. Neste cenário, os 
indicadores bibliométricos vêm ocupando um papel relevante no pro-
cesso avaliativo da produção científica e, entre eles, destacam-se o fator 
de impacto (FI) e o índice h.

Criado em 955, por Eugene Garfield, para a avaliação de impacto 
de revistas e periódicos científicos (GARFIELD, 2005), o FI é definido 
como o número médio de citações recebidas por um periódico cientí-
fico em um determinado período. Desde então, firmou-se como um 
instrumento de avaliação de periódicos científicos, sendo atualmente 
calculado pelo The Clarivate Analytics Impact Factor para as revistas indexadas 
em sua base de dados e publicado pelo Journal Citations Reports (JCR).

No entanto, a literatura científica apresenta várias críticas e limita-
ções quanto à sua utilização (GLÄNZEL; MOED, 2002; FERNANDES-
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LLIMÓS, 2003; KALTENBORN, 2004; SIMONS, 2008; SEGLEN, 
997). Entre as soluções às questões apresentadas, Hirsch (2005) de-
senvolveu um índice bibliométrico, denominado índice h, que consi-
dera em sua estrutura aspectos relativos ao impacto científico (citação) 
e à produtividade (número de artigos produzidos) do pesquisador. 
Segundo o autor, “um cientista terá índice h, se h de seus N

p
 artigos têm 

pelo menos de h citações cada, e os outros (N
p
 - h) artigos têm não mais 

que h citações cada.”
O fato de combinar produtividade e impacto científico configura 

uma característica relevante do índice h, que o leva a ser considerado um 
indicador eficaz (MARQUES, 203). Egghe (200) ressaltou, ainda, 
que h é uma medida robusta em dois aspectos: não é influenciada por 
um conjunto de poucas citações, nem por artigos altamente citados.  

 Esses indicadores foram construídos fundamentados nas bases de 
dados reconhecidas mundialmente, a saber: Web of Science (WoS) e Scopus. 
Durante muito tempo o Institute for Scientific Information (ISI) manteve o 
domínio de cobertura da literatura de diferentes áreas do conhecimen-
to até surgir a base de dados Scopus. A Scopus tornou-se mundialmente 
reconhecida no mercado da literatura científica, incluindo publicações 
comerciais, periódicos científicos, relatórios, livros, conferências, ma-
teriais editoriais e revistas de acesso aberto (CHADEGANI et al., 203). 
A produção científica indexada nestas grandes bases de dados é denomi-
nada ciência mainstream, e aquela menos visível na ciência internacional 
é considerada ciência periférica (VELHO,985). A Scopus apresenta um 
maior número de periódicos brasileiros indexados em relação à base 
multidisciplinar WoS (MIGUEL, 20).

 Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo propor uma 
forma de avaliação de periódicos científicos, combinando o FI e índice 
h, a fim de contribuir para a discussão da necessidade de utilização em 
conjunto de métricas científicas no processo avaliativo. Ressalta-se que 
embora o Clarivate Analytics seja o proprietário do indicador FI e o respon-
sável pela publicação do Journal of Citation Report (JRC), a partir dos dados 
da base Scopus, o Portal SCImago fornece dados para o cálculo do FI, para 
que os pesquisadores possam calcular essa métrica dos periódicos. .
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Selecionando-se no mecanismo de busca do portal SCImago Journal & 
Country Rankings as opções área “Social Sciences” e subárea “Library and Information 
Sciences” e tipo de publicação “Journal”, identificaram-se os periódicos 
indexados na base de dados Scopus nos anos 202, 203 e 204. Com 
esse critério, elegeram-se 95 periódicos da área de Ciências Sociais, 
especificamente consignados a Ciência da Informação. Em seguida, se-
lecionou-se apenas periódicos que continuavam indexados no período 
do estudo, totalizando 68 periódicos.

A seguir, para este rol de periódicos, identificaram-se suas posições 
no ranking e seus respectivos quartis (Q, Q

2
, Q

3
 e Q

4
), para o ano de 

referência 205. Ainda, para cada periódico levantou-se as informa-
ções da Scopus: índice h, total de documentos publicados em 205, total 
de documentos nos últimos três anos e total de citações nos últimos 
três anos. Para cada um dos periódicos, indexados nos respectivos anos 
202 a 204, utilizando o software Excel, foi calculado o FI para o ano 
de referência 205, considerando um período de três anos, a partir de 
cada base de dados (Scopus), conforme a fórmula:

Calcularam-se algumas estatísticas descritivas e o FI.
De acordo com os dados do FI e do índice h obtidos, foram calcu-

ladas as estatísticas descritivas dos FIs. A seguir, os dados foram com-
binados conforme os quartis calculados para cada um dos  indicadores 
de FI e índice h, sendo considerados Quartis Concordantes, os quatro que 
satisfizeram a seguinte condição: periódicos com valor de FI classifica-
do no i-ésimo quartil e, simultaneamente, valor do índice h classificado 
no i-ésimo quartil, para  £ i £ 4.

Complementarmente, foram considerados Quartis Discordantes aqueles 
em que os valores do FI e valores do índice h não concordavam quanto 
ao quartil. Utilizando o software SPSS versão 2.0., foi aplicado o Teste 
Qui-Quadrado, com nível de significância de 5%, a fim de verificar 
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a associação ou independência dos Quartis a que pertencem os 68 
periódicos analisados.

A seguir foi realizada a análise de clustera para agrupar os periódicos 
discordantes quanto aos posicionamentos dos quartis relativos aos dois 
indicadores (FI e índice h), com o intuito de verificar os agrupamentos 
entre eles quanto às similaridades relativas aos seus desempenhos nesses 
indicadores.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A Tabela  apresenta a composição dos quadrantes concordantes 
(azuis) e discordantes (elementos fora da diagonal principal), em que 
se observa que aproximadamente 58% dos periódicos tiveram posicio-
namento similar quanto aos quartis do FI e do índice h. Por outro lado, 
25% alcançaram posicionamento melhor em relação ao quartil do FI 
em relação ao alcançado pelo índice h, e a menor porcentagem (7%) 
foi de periódicos com desempenho inverso a este. A aplicação do Teste 
Qui-Quadrado evidenciou que há uma associação estatisticamente 
significante entre os quartis do FI e do índice h dos periódicos, com 
uma tendência de os periódicos serem classificados nos mesmos quartis 
segundo esses indicadores.

TABELA 1-  QUADRANTES CONSTITUÍDOS PELA COMBINAÇÃO DO DESEMPENHO DOS 
PERIÓDICOS QUANTO AO FI E ÍNDICE H SIMULTANEAMENTE

Fator de Impacto 
Índice h

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

Total

Q
1

30 9 2  42

Q
2

2 7 8 3 40

Q
3

0 6 8 6 40

Q
4

0 0 4 32 46

Total 42 42 42 42 68

Fonte: Elaborada pelos autores, 208.

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas para o FI e o índice h 
dos periódicos, na qual se observa que, em média, o índice h dos peri-
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ódicos é igual a 6,62 e desvio padrão de 23,34, o que determinou um 
coeficiente de variação de 40%, indicando uma dispersão altíssima em 
relação a esse indicador. Ainda, há periódicos cujo índice h é igual a 
zero, a saber: Information Communication and Society e o Journal of Cheminformatics.

Além disso, 25% dos periódicos (Q
4
) têm índice h com valor menor 

ou igual a 5. A mediana dos periódicos é h = 0. Por outro lado, 25% 
(Q) dos periódicos têm índice h maior que 20, todavia, com compor-
tamento dos periódicos bastante disperso (coeficiente de variação 83%), 
assim como observado em Q

4
 (coeficiente de variação 55%), em decor-

rência do comportamento discrepante do periódico IEEE Transactions on 
Information Theory com índice h com valor outlier (27). 

TABELA 2 - ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS PARA FI E O ÍNDICE H DA BASE SCOPUS

Estatística descritiva

Métricas Mínimo Máximo Mediana Média
Desvio 
Padrão

Coef.Var.

Geral
FI-205 0 5,00 0,387 0,623 0,787 26%

 Índice h-205 0 27 0 6,625 23,342 40%

Q
4

FI-205 0 0,20 0,034 0,038 0,033 86%

 Índice h-205 0 5 2,5 2,437 ,342 55%

Q
3

FI-205 0,5 0,333 0,235 0,233 0,063 27%

 Índice h-205 6 0 8 7,666 ,328 7%

Q
2

FI-205 0,395 0,7 0,564 0,556 0,0 8%

 Índice h-205  9 4 4,529 2,502 7%

Q
FI-205 0,727 5 ,565 ,870 ,094 58%

 Índice h-205 20 27 34 48,266 40,082 83%

Fonte: Elaborada pelos autores, 208.

O FI médio dos periódicos é 0,623, e altíssima dispersão (coefi-
ciente de variação igual a 26%). Identificaram-se sete periódicos com 
FI igual a zero, dado que o total de citação dos últimos três anos foi 
igual a zero, sendo eles: International Journal of Multimedia Information Retrieval, 
Transactions of the Cambridge Bibliographical Society, Harvard Library Bulletin, Microform 
and Digitization Review, Anales de Documentacion, Biblios e Gazette des Archives.
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Ainda, 25% dos periódicos têm FI até 0,50, metade dos periódicos 
têm FI de até 0,387 e 25% dos periódicos têm FI maior que 0,725. 
Neste quartil (Q4), observou-se um comportamento discrepante de um 
periódico (Gazette des Archives) com FI= 5.

 A Figura  apresenta o box-plot para FI e índice h, com a finalidade 
de verificar a variabilidade em cada quartil, em que se observa que os bo-
x-plots têm formatos similares para ambos os indicadores, apesar de terem 
escalas diferentes, o que evidencia similaridade na forma classificatória 
dos periódicos nos diferentes quartis. 

Identificou-se que para o quartil Q, os valores dos FIs variam de 
0,727 a 5,000, ao passo que os valores do índice h variam de 9,75 a 
27. Para o Quartil Q

2
, os valores dos FIs variam entre 0,396 a 0,79 e 

os valores do índice h variam de 0 a 9,75.  Para o quartil Q
3
, os valores 

dos FIs variam de 0,52 a 0,379 e os valores do índice h variam de 5 a 
0.Para o quartil Q

4
, os valores dos FIs variam entre 0 a 0,5, os valores 

do Índice h variam de 0 a 5.

FIGURA 1 - BOX-PLOTS DO FI E DO ÍNDICE H DE ACORDO COM OS QUARTIS

1a- Box-plotdo FI 1b-Box-plotdo Índice h

Fonte: Elaborada pelas autoras, 208.

A partir da análise de cluster para os 7 periódicos com posiciona-
mento discordante (conforme Tabela ) quanto aos quartis relativos ao 
FI e Índice h, observaram-se três agrupamentos: Grupo : composto por 
36 periódicos, com valores de FI de 0,000 a 0,500, com e índice h de 0 



270

a 20; Grupo 2: composto por 29 periódicos, com FI com valores entre 
0,600 a ,000 e índice h entre 2 a 30; e Grupo 3: com seis periódicos, 
com valores de FI acima de ,000 e valores de índice h de acima de 30.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que a utilização conjunta 
dos indicadores FI e índice h pode contribuir para uma avaliação mais 
precisa dos periódicos científicos, considerando que, embora a maioria 
tenha uma tendência de posicionamento similar quanto a esses indica-
dores, há uma parcela significativa de posicionamentos de quartis que 
são discordantes, levando a agrupamentos menores e mais similares 
entre si. Finalizando, aponta-se a contribuição deste estudo para o 
conhecimento do comportamento dos indicadores bibliométricos que 
têm sustentado políticas científicas e tomadas de decisão. E, por último,  
sugere-se a realização de novos estudos que estendam a metodologia 
utilizada para outras áreas, a fim de também se analisar as tendências de 
similaridade ou discrepância dos periódicos quanto a estes dois indica-
dores de impacto científico.
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1 INTRODUÇÃO

O Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) compreende os 
programas de pós-graduação (doravante chamados de PPGs) em nível 
de mestrado e doutorado acadêmicos, além do mestrado profissional, 
avaliados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), e são, em grande medida, responsáveis pela produção 
científica nacional. Isso pode estar relacionado ao fato dessa produção 
ser um dos critérios de avaliação com maior peso para o credencia-
mento e recredenciamento dos PPGs, em torno de 35 a 40% da nota 
(AZEVEDO; OLIVEIRA; CATANI, 206; VOGEL, 205).

Dessa forma, é crescente o interesse por parte das Instituições de 
Ciência e Tecnologia (ICTs) pela gestão dos PPGs, com o objetivo de 
aumentar o impacto da ciência nacional, tendo em conta os critérios 
avaliativos da Capes, dos quais se destaca o item Produção Intelectual 
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por ser, em geral, o mais valorizado na avaliação. É importante ressal-
tar que o peso de cada critério avaliativo é estabelecido pelas comissões 
de área, formadas por especialistas, os quais levam em consideração as 
especificidades das áreas do conhecimento para a atribuição dos valores 
que ponderam cada item da avaliação (MUGNAINI, 20).

Para esse estudo, destaca-se o Qualis Periódico (retomado mais 
adiante apenas como Qualis) como uma ferramenta importante na ava-
liação dos PPGs, que se divide nos estratos A, A2, B, B2, B3, B4 e 
C, cujos pesos são estabelecidos pelas áreas do conhecimento conforme 
suas características de divulgação científica, resultando em que os estra-
tos A a B2 possuem maiores pontuações (BARATA, 206).

Os critérios avaliativos dos PPGs podem ser objeto de análise dos 
estudos métricos da informação (EMI), na medida em que permitem 
a formatação de perfis de produtividade científica e tecnológica, além 
da possibilidade de contribuírem com a gestão dos PPGs. Os EMI po-
dem ser conceituados como ferramentas de análise para a avaliação da 
informação produzida, independente do suporte onde esteja inscrita, 
e podem ser divididos em cientometria, bibliometria, informetria, pa-
tentometria e, mais recentemente, a webometria e altmetria, conforme 
o escopo de análise (PEREIRA, 205).

Para este estudo, optou-se pela extração dos dados na Plataforma 
Lattes, por agrupar a produção científica de forma global e propor-
cionar uma representação mais legítima da ciência brasileira. Isso se 
deve a sua maior abrangência relativa aos tipos de publicação, áreas do 
conhecimento e publicação científica nacional, diferentemente das ba-
ses internacionais cujo escopo privilegia publicações em língua inglesa 
das áreas de ciências exatas, engenharias e biológicas, bem como arti-
gos publicados em periódicos (BASSOLI, 207; BRITO, QUONIAM, 
MENA-CHALCO, 206; DIGIAMPIETRI et al., 204).

Nesse contexto, foram utilizados indicadores bibliométricos e aná-
lise de redes, que são frutos dos EMI, pelo seu potencial para serem 
usados na gestão dos PPGs no sentido de mensurar e relacionar gran-
des volumes de dados a partir de determinados critérios, contextos e 
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realidades, contribuindo para a tomada de decisão no que se refere à 
estruturação e organização institucionais (MUGNAINI; CARVALHO; 
CAMPANATTI-OSTIZ, 2006).

Portanto, o objetivo do presente estudo foi investigar a dinâmica de 
produção intelectual, particularmente artigos científicos em periódicos, 
dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) stricto sensu da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar) por meio da elaboração de indicadores 
bibliométricos e análise de redes a fim de observar a relação entre a 
publicação de artigos em estratos Qualis e as notas dos PPGs.

2 METODOLOGIA

Foi adotado o procedimento de coleta das informações dos currícu-
los Lattes dos docentes da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
delineado por Matias (205), cuja sistemática utiliza listagem com da-
dos dos docentes ligados aos PPGs fornecida pela unidade de Recursos 
Humanos (RH) da instituição e realiza o download de cada currículo 
separadamente. A partir de um conjunto de algoritmos são extraídas 
as referências bibliográficas de cada currículo e a combinação ou eli-
minação de informações duplicadas, além do controle de autoridade a 
partir da combinação das informações fornecidas pelo RH da instituição 
e o identificador do currículo. Essas ações são todas sistematizadas pela 
ferramenta SyncLattes (MATIAS, 205). A coleta de dados foi limitada ao 
período de 976 a 207, o que marca o início dos PPGs na instituição, 
cuja amostra final analisada compreendeu 28.57 registros bibliográficos 
referentes aos artigos científicos publicados por 50 PPGs da UFSCar, 
extraídos da Plataforma Lattes por meio do software SyncLattes.

Após a coleta, os dados foram importados no software VantagePoint 
versão 5.0 para a elaboração dos indicadores bibliométricos referentes 
aos artigos publicados em periódicos qualificados nos estratos A, A2, 
B, B2, B3, B4, B5 e C, no quadriênio 203-206, tendo-se como 
referência as listas do Qualis Periódico obtidos na Plataforma Sucupira. 
Para a identificação da qualificação no Qualis Periódico é necessário 
o número do ISSN do periódico, dessa forma, dos registros coletados 
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5.58 possuíam ISSN e, após a delimitação ao quadriênio 203-206, 
4.975 ISSN foram utilizados para a pesquisa nas listas referentes às áreas 
de avaliação de cada um dos 50 PPGs/UFSCar.

A visualização dos indicadores envolveu os softwares MS Excel (v. 
2007) e VOSviewer (v. .6.6). Foi elaborado um gráfico com o acúmu-
lo de publicações por estrato Qualis para cada PPGs para o quadriênio 
203-206. Também foi elaborada uma rede de coocorrência entre PPG 
e estrato Qualis. Neste caso, os elementos que compõem a rede (nodos) são 
organizados em função de algoritmo que agrupa os elementos de acordo 
com a força de ligação (coocorrência) dos mesmos, o que pode indicar a 
preferência de publicação do PPG por determinado estrato Qualis.

3 RESULTADOS

O Gráfico  apresenta uma visão geral dos artigos publicados pelos 
PPGs/UFSCar em função dos estratos Qualis. Vê-se que os programas 
nota 7 tem produção relativamente alta, focada nos Qualis A e A2. 
É patente a tendência de que programas com notas maiores tendem a 
publicar em periódicos mais bem avaliados no Qualis. Também é evi-
dente que, apesar de pertencerem a áreas de avaliação distintas, nem 
sempre os programas que têm mais artigos científicos publicados são os 
que têm a melhor nota Capes. Contudo, torna-se difícil verificar qual o 
estrato Qualis preferencial de cada programa por esse tipo de indicador 
(gráfico de barras), sendo desafiador interpretá-lo devido a presença de 
50 elementos no eixo y.
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GRÁFICO 1- PRODUÇÃO DE ARTIGOS DOS PPGS/UFSCAR EM FUNÇÃO DO ESTRATO QUALIS

Fonte: Os autores, 208, a partir dos dados extraídos da Plataforma Lattes.

O Gráfico 2 busca representar todas as variáveis utilizadas na constru-
ção do Gráfico  com a diferença de ser representado em formato de rede 
de coocorrência, conferindo uma visualização espacial do indicador. O 
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tamanho dos nodos é proporcional ao volume de publicações no período 
analisado, a espessura das linhas é proporcional ao número de artigos 
científicos que cada PPG possui em cada estrato. O algoritmo do software 
de visualização baseia-se na força de ligação entre os nodos, de modo que 
a proximidade entre eles reflete a preferência de cada PPG pelos Qualis, 
o que é facilmente verificável observando a proximidade dos PPGs nota 7 
com os nodos referentes aos Qualis A e A2.

O mapa com a rede de coocorrência evidencia que publicar em re-
vistas científicas pertencentes a estes estratos é um fator preponderante 
para se pleitear uma nota mais alta na avaliação da Capes, independente 
da área de avaliação. Os programas com nota 5 e 6 tendem a estar mais 
centralizados no mapa, aos arredores dos nodos dos estratos Qualis 
acima de B3, o que sugere que tais programas têm produção científica 
mais diversificada em relação aos estratos Qualis, privilegiando algum 
estrato. Verifica-se que os programas 3 e 4 tendem a estar mais distante 
não apenas dos nodos A e A2, mas também dos Qualis B e B2 e mais 
próximos dos nodos B3, B4, B5 e C. Programas nota 3 e 4, com maior 
produção científica que seus pares em nota, tendem a estar mais próxi-
mos dos Qualis B. Há também programas que ocupam um lugar peri-
férico, ou seja, longe dos nodos dos Qualis e, em parte, é consequência 
da baixa produção científica, conforme o contexto da coleta de dados.

Os programas PPGM, PPGFil e PPGEP são exceções a regra. O 
PPGM e PPGFil, apesar de apresentarem notas 4 e 5, respectivamente, 
tem suas publicações concentradas em periódicos A e A2, enquanto que 
o PPGEP, nota 5, encontra-se distante dos nodos A e A2 e próximo 
dos estratos mais baixos. Pode-se interpretar essa situação por meio da 
observação quanto aos demais critérios de avaliação da Capes, além da 
cultura de publicação das diversas áreas do conhecimento, cujas prefe-
rências pelos canais mais apropriados de comunicação científica podem 
divergir (VOGEL, 205).
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GRÁFICO 2 - REDE DE COOCORRÊNCIA ENTRE PPGS/UFSCAR E ESTRATO QUALIS

Fonte: Os autores, 208, a partir dos dados extraídos da Plataforma Lattes.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso de indicadores quantitativos utilizando indicadores de barras 
e mapas de rede de coocorrência permitiu analisar o comportamento 
dos PPGs de uma instituição de ensino com vistas ao suporte da ges-
tão. Guardadas as devidas proporções, é evidente que, independente 
da área de avaliação Capes, o Qualis dos periódicos científicos influem 
diretamente na nota do programa e na sua relação com a divulgação 
científica. O modelo de apresentação dos resultados utilizada neste es-
tudo permite que os tomadores de decisão reconheçam a importância 
dos instrumentos bibliométricos para direcionar a gestão dos PPGs. 
Embora haja críticas ao sistema Qualis, considerá-lo nas análises, ainda 
que haja exceções, pode gerar insights para os gestores da instituição.
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1 INTRODUÇÃO

O processo de comunicação dos resultados de pesquisa tem evoluído 
ao longo do tempo e se constituído como um dos principais capitais na 
ciência, tanto intelectual quanto financeiro. Entre as preocupações da 
comunidade científica, em especial nos países em desenvolvimento, está 
a necessidade de atingir patamares de internacionalização das instituições 
para atender os critérios de avaliação empreendidos por agências gover-
namentais, bem como os estabelecidos pelas próprias instituições de en-
sino, que em geral tendem a embasar suas análises utilizando puramente 
parâmetros mensuráveis (quantitativos), incluindo os bibliométricos.

Rafols et al. (206) explicam que países periféricos, na execução dos 
processos avaliativos da ciência que produzem, normalmente adotam 
métodos de avaliação quantitativa que são implementados com caráter 
fórmico e rígido, mas por outro lado existem critérios implícitos que 
visam ao que chamam de internacionalização da ciência, em detrimento 
da pesquisa de orientação local. Tal contexto, que no Brasil acaba se 
evidenciando de maneira explícita, acaba moldando o comportamento 
dos pesquisadores, bem como torna a necessidade de se avaliar essa pro-
dução uma temática recorrente.
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Nesse sentido, a comunidade de bibliometria vem desenvolven-
do uma tendência crescente de analisar a produtividade e o impacto 
dos resultados de pesquisa em um nível mais granular, partindo-se do 
menor nível de agregação para o maior, criando-se métodos de análise 
no nível do pesquisador. Como exemplo, Abramo, Cicero e D’Angelo 
(203) propuseram o indicador chamado de Fractional Scientific Strength, 
que consiste em medir as citações normalizadas por campo de estudo das 
publicações de um pesquisador durante um período, ao mesmo tempo 
em que contabiliza a autoria de maneira fracionada.

Temos ainda a proposta de Costas, Van Leeuwen e Bordons (200) 
que tem como objetivo desenvolver um esquema classificatório que per-
mita (a) caracterizar e descrever diferentes perfis ou classes (níveis de 
carreira) de cientistas, com ênfase especial na identificação de “pesqui-
sadores top”, e (b) explorar diferentes aspectos do processo de pesquisa 
e se eles podem diferir entre cientistas de acordo com sua classe. Tal 
estudo permite avaliar a produtividade e impacto do pesquisador com 
relação à sua idade.

Outro exemplo a ser citado é o da equipe de pesquisadores do Department 
for bibliometrics and Publication Strategies da Biblioteca da Universidade de Viena 
que propõem uma série de critérios para o estabelecimento de relatórios 
bibliométricos individualizados, considerando as especificidades das áre-
as de conhecimento, entrevistas, além do uso de indicadores alternativos, 
dentre outros (GORRAIZ; WIELAND; GUMPENBERGER, 206).

No entanto, muitos pesquisadores alertam para que o uso exacerbado 
da bibliometria não predomine na avaliação de resultados de pesquisa, 
tampouco o uso de um único indicador embasando decisões, devendo 
atentar para que questões de contexto, cultura e regionalismo das áre-
as sejam trabalhadas em conjunto (GLÄNZEL; DEBACKERE, 2003; 
RAFOLS et al., 206).

Todavia, verificamos que as avaliações no Brasil, em especial a da 
Pós-Graduação, conduzida pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES), ainda se utiliza fortemente de indi-
cadores bibliométricos para nivelar os Programas de Pós-Graduação na 
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Avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) (OLIVEIRA; 
AMARAL, 207). 

Ao mesmo tempo, o Brasil é um país que vem constituindo diversas 
fontes de informação próprias – como o Currículo Lattes, o Projeto 
SciELO e os repositórios institucionais – que vem permitindo uma série 
de estudos que já vislumbram a concepção de indicadores de impacto 
mais condizentes com sua realidade.

Nesse sentido, considerando a tendência significativa de publica-
ção em periódicos domésticos e os avanços rumo à internacionalização 
(LEITE; MUGNAINI; LETA, 20) – fortemente estimulados pela po-
lítica científica nacional –, buscaremos avaliar se o perfil de publicação 
em periódicos (domésticos versus estrangeiros) foi alterado nos últimos 
6 anos. Tal constatação servirá ainda para verificar se pesquisadores com 
maior tendência de publicação em periódicos estrangeiros – ou aqueles 
cuja tendência de publicação nestes periódicos aumentou ao longo do 
período analisado – são os que apresentam indicadores de impacto de 
sua produção mais evidentes, num período mais recente.

Utilizando a área de Geociências, tomamos um instituto de ensino 
de uma das principais universidades brasileiras, a Universidade de São 
Paulo (USP) – cujos pesquisadores tendem a publicar cerca de 26% de 
sua produção em periódicos nacionais – como objeto de estudo. 

2 METODOLOGIA

Os sujeitos a serem analisados são o conjunto de docentes do Instituto 
de Geociências (IGc) da USP habilitados em seus três Programas de Pós-
Graduação (PPG).

Duas fontes foram utilizadas para levantamento da produção cien-
tífica e indicadores de desempenho: a base de Produção Intelectual do 
Banco de Dados Bibliográfico Dedalus da USP, que registra todos os 
tipos de produção intelectual de seus docentes; e a Scopus, da Elsevier, base 
multidisciplinar que detém um processo seletivo rigoroso de periódicos 
de todo o mundo.
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No intuito de garantir dados robustos, e ao mesmo tempo a consis-
tência das tendências a analisar, uma amostra de docentes foi especificada 
buscando selecionar aqueles que apresentassem uma quantidade de pro-
dução científica, além de atuarem ativamente em algum dos PPG do IGc. 
Partimos de um total de 85 docentes, dos quais, um total de 47 estavam 
credenciados em pelo menos 2 ciclos avaliativos da Capes (considerando os 
quatro triênios compreendidos no período de 200 a 202, assim como 
o quadriênio de 203 a 206). Então dois critérios foram aplicados em 
relação à produtividade dos mesmos, considerando o número de artigos 
em periódicos registrados no Dedalus. O primeiro exigiu pelo menos 25 
no período de 200-206, e o segundo, pelo menos 0 artigos em dois 
subperíodos, quais sejam: 200-2009 (T-T3) e 200-206 (T4 e Q). 
Esses dois critérios determinaram uma amostra de 8 docentes.

Esses dois subperíodos foram utilizados para análise da mudança 
do perfil de publicação em periódicos nacionais, pelos docentes. Se o 
docente publicou até 20% em periódicos nacionais, seu nível de publi-
cação nacional é []; caso contrário, se publicou até 40%, [2]; e assim 
por diante, até o nível de maior percentual de publicações nacionais, 
que seria mais do que 80%, [5]. Determinou-se esse nível para cada um 
dos subperíodos permitindo compará-los a fim de verificar se houve di-
minuição do nível de publicação nacional – ou seja, se ocorreu interna-
cionalização. Tais procedimentos visaram diferenciar docentes segundo 
os seguintes perfis: que apresentam diferentes níveis de produção (ex-
tremo nacional e extremo internacional) ou aqueles que apresentaram 
mudança de nível significativa entre os subperíodos.

De posse da amostra de docentes e respectivos perfis, foi realizada 
uma análise comparativa dos mesmos, no que tange a sua performance, 
com base em indicadores de impacto de sua produção (somente artigos) 
oferecidos pela base SciVal, com dados da Scopus. Os indicadores utiliza-
dos foram: Índice H, Total de Documentos indexados na Scopus, Total 
de Citações recebidas e Impacto de Citação Ponderada no Campo (Field-
Weighted Citation Impact – FWCI). Tais indicadores, com exceção do Índice 
H, foram distribuídos e somados, de acordo com a data de publicação 
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dos artigos, nos cinco ciclos de avaliação (T-Q) e no caso do FWCI foi 
utilizada a média para o período.

3 RESULTADOS

A amostra obtida permite diferenciar os pesquisadores, sendo im-
portante observar a ordenação da Tabela : primeiro em ordem decres-
cente do tamanho da transição entre níveis de publicação nacional (en-
tre os subperíodos T-T3 e T4 e Q; e segundo em ordem crescente do 
nível de publicação nacional no subperíodo final (T4 e Q). No topo, 
pode-se observar os dois primeiros pesquisadores, que foram os que 
mais alteraram seu perfil entre os dois subperíodos (3 níveis), chegando 
aos níveis [] e [2], respectivamente. Para ilustração da magnitude da 
mudança, vale mencionar que o pesquisador  teve os seguintes percen-
tuais de publicação nacional, nos dois subperíodos, respectivamente: 
63,6% a 9,%. Já o segundo apresentou os respectivos percentuais: 
8,3% e 26,5%.

Percorrendo a tabela, temos mais 0 pesquisadores que tiveram seu 
nível de publicação nacional decrescido, sendo que: três alteraram 2 ní-
veis (todos, apresentando nível [2] no subperíodo final) e sete alteraram 
 nível (apresentando mais diversidade do nível no subperíodo final, [] 
a [4]). Então seguem dois pesquisadores que não alteraram seu perfil, e 
quatro que aumentaram um nível de publicação nacional.
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TABELA 1 - PERFIL DE PUBLICAÇÃO EM PERIÓDICOS

Pesquisador Transição à internacionalização Nível final de publicação nacional

1 3 [1]
2 3 [2]
3 2 [2]
4 2 [2]
5 2 [2]
6 1 [1]
7 1 [1]
8 1 [2]
9 1 [2]
10 1 [3]
11 1 [3]
12 1 [4]
13 0 [2]
14 0 [4]
15 -1 [2]
16 -1 [2]
17 -1 [3]
18 -1 [5]

Legenda: Nível de publicação nacional é determinado sobre o percentual de artigos em periódicos 
nacionais, sendo: [] 0 |---| 20%; [2] 20 ---| 40%; [3] 40 ---| 60%; [4] 60 ---| 80%; [5] 80 ---| 
00%.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Tais resultados permitem afirmar que 2 docentes da amostra (ou 
66,6%) alteraram seu perfil de publicação, rumo a um maior percentual 
em periódicos nacionais. Destes, nove docentes atingiram os níveis [] 
ou [2], que agrupados com os pesquisadores 3, 5 e 6, totalizam um 
grupo também de 2 docentes com pelo menos 60% de sua produção 
em periódicos nacionais. Diante desse diagnóstico, cabe a verificação 
da performance dos mesmos, a partir dos indicadores de sua produção 
científica internacional.

Podemos constatar, por meio da Tabela 2, que os pesquisadores  
e 2 também evoluíram em termos de impacto da sua produção (FWCI) 
ao longo dos ciclos de avaliação, bem como outros seis pesquisadores 
(3, 6, 7, , 4 e 7) que evoluíram em pelo menos 2 ciclos seguidos. 
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Verifica-se também que a maioria dos pesquisadores aumentou sua pro-
dução indexada na Scopus no segundo subperíodo. Há que se destacar 
ainda que o pesquisador 3, o qual manteve sua posição em termos de 
internacionalização, evidencia uma produção e um impacto constantes 
e destaca-se tendo obtido o FWCI mais alto em três ciclos avaliativos.

TABELA 2 - PERFORMANCE DOS PESQUISADORES POR MEIO DE INDICADORES DE 
PRODUTIVIDADE E IMPACTO

Artigos Citações FWCI Artigos Citações FWCI Artigos Citações FWCI Artigos Citações FWCI Artigos Citações FWCI
1 12 2 18 0,46 4 48 0,38 1 18 0,49 7 75 0,62 7 37 1,16
2 13 2 24 0,06 2 28 0,61 10 149 0,80 8 90 1,00 20 76 0,62
3 11 2 27 0,14 4 25 0,15 6 123 0,71 6 58 0,59 3 15 0,86
4 9 3 115 1,86 1 8 0,23 2 54 1,35 6 119 1,13 4 11 0,51
5 13 4 121 0,90 2 26 0,14 7 87 0,55 13 152 0,63 14 67 0,91
6 24 7 153 0,63 8 184 0,90 20 344 1,00 24 314 0,86 29 182 0,93
7 25 12 361 0,95 16 267 0,66 6 186 2,18 9 165 1,19 16 192 1,65
8 23 6 296 1,65 7 195 2,08 7 218 1,27 15 366 1,55 16 125 1,18
9 13 5 115 0,66 3 14 0,14 7 124 0,56 7 55 0,35 3 21 1,02

10 8 1 40 0,00 5 77 0,84 6 14 0,20 9 25 0,19 3 6 0,29
11 10 2 67 0,25 4 37 0,23 3 31 0,14 8 71 0,54 10 67 1,08
12 7 2 21 0,27 2 56 0,40 5 39 0,34 5 21 0,28 10 29 0,42
13 30 5 391 2,62 9 302 0,79 8 272 2,33 7 180 1,61 8 132 2,44
14 16 7 135 0,61 3 78 0,64 6 62 0,61 10 126 0,81 1 16 2,59
15 11 2 26 0,36 5 92 0,89 3 37 0,41 6 73 0,67 12 46 0,81
16 14 1 1 0,00 6 579 2,54 7 262 1,38 8 84 0,69 7 34 1,20
17 28 6 357 1,44 11 335 1,08 7 193 1,44 12 305 1,59 7 73 1,40
18 8 1 35 1,33 3 78 1,03 4 28 0,23 7 26 0,12 3 3 0,10

T4 Q1
Pesquisadores Índice H

T1 T2 T3

Fonte: SciVal/Scopus.

Quanto aos quatro pesquisadores (5-8), que aumentaram um 
nível em publicação nacional, pudemos verificar que todos aumentaram 
ou mantiveram a sua produtividade, todavia não é possível constatar um 
padrão quanto à quantidade de citações recebidas, o que se comprova 
nas variações dos seus FWCI nos diferentes ciclos de avaliação. Talvez o 
caso mais exemplar seja o do pesquisador 8, o qual tem uma produção 
nacional acima dos 80% e que tem resultado em uma diminuição cons-
tante do impacto de suas publicações saindo de um FWCI de ,33 no T 
para 0,0 no Q.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados mostraram que os pesquisadores do Instituto de 
Geociências da USP, em sua maioria, modificaram seu perfil de pu-
blicação focando no aumento da internacionalização da sua pesquisa, e 
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ainda, os que internacionalizaram sua produção, em geral, obtiveram 
evolução do impacto das suas pesquisas. Além disso, pesquisadores que 
se mantiveram no mesmo nível de internacionalização ao longo dos ci-
clos de avaliação demonstraram um perfil consolidado sustentando um 
impacto constante e destacado. Dessa forma, a análise expressou evidên-
cias a favor da hipótese inicial, que pesquisadores com maior tendência 
de publicação em periódicos estrangeiros – ou cuja tendência aumentou 
ao longo do período – têm o impacto de sua produção elevado num 
período mais recente.
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1 INTRODUÇÃO

O progresso e a evolução da ciência ao longo dos séculos têm se 
sustentado por meio do método científico e também pelos processos de 
orientação e ensino. O desenvolvimento científico, a formação e evo-
lução de novos pesquisadores devem-se, principalmente, a atividades 
de orientação acadêmica, nas quais pesquisadores orientadores inserem 
novos pesquisadores, que contribuem para que novos estudos sejam 
realizados em diversas áreas do conhecimento. 

O objetivo geral desse artigo é investigar a relação orientador-orien-
tando na área de Ciência da Informação (CI), tendo como ponto de 
partida os bolsistas de produtividade em pesquisa do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do nível , (PQ- CNPq). 
Especificamente, busca-se identificar e evidenciar o perfil genealógico 
acadêmico dos atuais bolsistas produtividade (PQ-) do CNPQ na área 
de CI e analisar as contribuições destes bolsistas para a formação de 
profissionais/pesquisadores da área.
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Alguns aspectos justificam a realização de estudos dessa natureza, a 
saber: os estudos genealógicos trazem novas perspectivas de análise, a 
partir do estudo das heranças intelectuais entre orientadores e orientados 
e a disseminação do conhecimento. Apesar de, às vezes, ser vista como 
uma forma de homenagear cientistas ou de saciar a curiosidade sobre os 
ancestrais de maior prestígio, a genealogia acadêmica pode contribuir 
para entendermos o papel do cientista na formação de novas gerações, a 
origem, desenvolvimento e desdobramentos de áreas do conhecimento 
(MENA-CHALCO, 204, 205, 206). 

O CNPq concede, por meio de edital específico, a bolsa de pro-
dutividade em pesquisa àqueles pesquisadores que se destacam em de-
terminadas áreas de conhecimento, valorizando a produção científica, 
segundo critérios estabelecidos pelos Comitês de Assessoramento do 
CNPq. As bolsas são distribuídas aos pesquisadores que constituem a 
elite da produção científica no país, pois, além de outros critérios, os 
bolsistas devem dedicar-se ao cumprimento dos propósitos constantes 
nos projetos de pesquisa, mantendo atividades acadêmico-científicas, 
oficialmente vinculadas a instituições de pesquisa e ensino (BUFREM, 
SILVA, SOBRAL, 207; CAFÉ et. al., 20).

As bolsas de produtividade em pesquisa são classificadas em três 
níveis: nível 2 (PQ-2), nível  (PQ-) e nível sênior (PQ-Sr.), em que 
o nível 2 representa o menor nível de excelência e o nível sênior repre-
senta o maior nível de excelência. Nota-se ainda que o nível  é subdi-
vidido em outros quatro níveis: -D, -C, -B e -A. Neste contexto, 
a progressão de uma faixa para outra ocorre por avaliação comparativa 
entre os pesquisadores da área e com base nos dados dos últimos 0 anos 
do pesquisador, de tal modo a demonstrar produção científica regular, 
liderança científica na área e capacidade de formação contínua de re-
cursos humanos (GUIMARÃES; GRACIO; MATOS, 204).

Todavia, ressalta-se que os bolsistas do CNPq mesmo sendo um gru-
po de pesquisadores de notória importância em suas áreas de atuação 
não significa que são os únicos. Reconhece-se a existência de  outros 
importantes pesquisadores da área de CI e que por razões diversas, desde 
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aposentaria ou mesmo desinteresse em participar do processo de seleção 
para bolsistas não foram contemplados no escopo deste estudo.

2 OS ESTUDOS DE GENEALOGIA ACADÊMICA

As pesquisas em genealogia caracterizam-se como uma abordagem 
fundamental para estudar a transferência e continuidade do conhecimen-
to científico em uma área, propiciando meios para medir e analisar estas 
interações interdependentes na esfera acadêmica. Para Sugimoto (204), 
genealogia acadêmica é o estudo quantitativo da herança intelectual ad-
quirida por meio do relacionamento orientador-orientado.

Desse modo, embora a vida do acadêmico seja finita, suas contri-
buições científicas são impactadas por meio de sucessivas gerações de 
orientandos (CASTANHA; GRÁCIO, 205; SUGIMOTO, 204). 

A representação da formação de pesquisadores ao longo do tem-
po, geralmente é feita como uma árvore genealógica acadêmica que se 
assemelha à conhecida árvore genealógica. Basicamente, consiste em 
um gráfico direto, em que os nós representam pesquisadores, e relações 
indicam que um pesquisador era o orientador de outro. 

Considerando esse tipo de relacionamento, os estudos de genealo-
gia acadêmica têm cada vez mais destaque no meio científico, como uma 
forma eficaz de investigação da origem, evolução e disseminação de áre-
as de conhecimentos (MENA-CHALCO, 206). O objeto da pesquisa 
genealógica está ligado à investigação dos ascendentes e descendentes de 
um indivíduo. A identificação dos graus de vínculos entre os indivíduos 
pode ser encontrada nos registros históricos, ou seja, em documentos que 
forneçam indícios de suas ligações (ROSSI; MENA-CHALCO, 204).

Esses estudos permitem, por exemplo: identificar os pesquisadores 
importantes dentro das áreas e o papel que desempenharam na criação 
e evolução de comunidades científicas e, até mesmo, de novas áreas; 
compreender melhor o surgimento de pesquisas em determinadas áre-
as, o nascimento e a morte de comunidades de pesquisa; e identificar 
a linhagem acadêmica e o papel da formação interdisciplinar sobre a 
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evolução de campos específicos de pesquisa (DORES; BENEVUTO; 
LAENDER, 206). 

Desta forma, os estudos de genealogia acadêmica contribuem para o 
conhecimento sobre a herança intelectual de investigadores, operaciona-
lizada pelas relações interdependentes entre os orientandos e seus orien-
tadores. Para Mena-Chalco (205), a atividade de orientação e supervisão 
acadêmica é uma forma de relacionamento que promove a evolução do 
orientando, da instituição, da ciência e da sociedade de modo geral.

3 PERCURSO METODOLÓGICO

Inicialmente, identificaram-se os pesquisadores PQ do CNPq da 
área de Ciência da Informação (CI), com bolsa em vigência no ano de 
207, a partir da Plataforma Sucupira, do CNPq. Constatou-se a exis-
tência de 47 pesquisadores PQ na área de CI, distribuídos nos níveis 
 e 2, não havendo nenhum pesquisador classificado no nível sênior, 
conforme apresentado na Tabela .

TABELA 1 – Nº DE PESQUISADORES PQ-1, POR NÍVEL DE BOLSA

Nível Nº de pesquisadores %

A 2 %

B 4 8%

C 4 6%

D 7 0%

2 30 75%

Total 47 00%

Fonte: Dados da pesquisa.

Para atingir os propósitos deste artigo, serão tratados aqui apenas os 
pesquisadores PQ do nível  (PQ-). Assim, a população da pesquisa foi 
constituída pelos 7 bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq, 
da área de Ciência da Informação, nível .  Para cada um dos 7 pesqui-
sadores PQ-, em dezembro de 207, buscou-se no site sciencetree.net, o 
histórico das orientações registrados. Em seguida, para cada pesquisa-
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dor PQ- foram registrados em planilha do Excel os dados referentes 
aos ascendentes (orientadores) e descendentes (orientandos). Também 
foram registrados os níveis de orientações (mestrado e/ou doutorado) 
para cada um dos pesquisadores verificados. Por fim, os dados coletados 
foram analisados tendo por variáveis: número de orientações, níveis de 
orientações e tamanho da árvore genealógica. 

O projeto Science Tree, ou Árvore da Ciência, é uma iniciativa de des-
taque no Brasil que pretende construir a árvore genealógica da ciência 
brasileira, tendo como fonte de dados os currículos lattes dos pesquisa-
dores. Este projeto é liderado pelo professor Alberto H. F. Laender, do 
departamento de Ciência da Computação da Universidade Federal de 
Minas Gerais. 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos dados revela que o grupo de 7 pesquisadores bolsistas 
produtividade em pesquisa, categoria  do CNPq foram orientados por 
outros 2 pesquisadores orientadores e/ou coorientadores no mestrado 
e/ou doutorado, conforme descrito no Quadro . O Quadro  lista os 
orientadores (ascendentes), os pesquisadores PQ- e as respectivas ins-
tituições de filiação.

QUADRO 1 – PESQUISADORES PQ-1 DO CNPQ E SEUS ORIENTADORES

Pesquisadores PQ-1: (1) Carlos Henrique Marcondes de Almeida (UFF); (2) Emir José Suaiden (UnB); 
(3) Gilda Olinto de Oliveira (IBICT); (4) Icleia Thiesen (UNIRIO); (5) José Augusto Chaves Guimarães 
(UNESP); (6) Jose Maria Jardim(UNIRIO); (7) Leilah Santiago Bufrem (UFPE); (8) Lena Vania Ribeiro 
Pinheiro (IBICT); (9) Maria de Fátima Gonçalves Moreira Tálamo (USP); (10) Maria Nelida Gonzalez de 
Gomez (UFF); (11) Mariângela Spotti Lopes Fujita (UNESP); (12) Marilda Lopes Ginez de Lara (USP); 
(13) Nair Yumiko Kobashi (USP); (14) Raimundo Nonato Macedo dos Santos (UFPE); (15) Regina Ma-
ria Marteleto (IBICT); (16) Sarita Albagli (IBICT); (17) Sueli Angélica do Amaral (UnB)

Orientadores (ascendentes): (1) Aldo de Albuquerque Barreto; (2) Anna Maria Marques Cintra; (3) 
Bertha Koiffmann Becker; (4) Frederic M Litto; (5) Gilda M Braga; (6) Hassanaly Parina; (7) Heloisa 
Tardin Cristóvão;  (8) Jarry Richardson; Jean Meyriat; (9) Jerusa de Carvalho Pires Ferreira; (10) Johanna 
Wilhelmina Smit; (11) Jose Teixeira Coelho Netto; (12) Luc Quoniam; (13) (14) Maria Nelida Gonzalez 
de Gomez; (15) Mercedes Caridad Sebastian; (16) Murilo Bastos da Cunha; (17) Osvaldo Sangiorgi; (18) 
Regina MariaMarteletto; (19) Roberto dos Santos Bartholo Junior; (20) Samuel Barnes; (21) Zelia Milleo

Fonte: Sucupira (207); Science Tree (207)
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Observe no Quadro  acima que as pesquisadoras PQ-, Maria 
Nelida Gonzalez de Gomez e Regina Maria Marteletto, constam nas duas 
categorias como pesquisadoras PQ- e também como orientadoras, re-
forçando a importância da relação orientador-orientando na formação 
de novos pesquisadores para a área de Ciência da Informação no Brasil.

A análise de genealogia acadêmica da relação orientador-orientado 
evidenciou que, do total de 2 orientadores,  tiveram orientando em 
nível de doutorado, nove somente em nível de mestrado e um em que 
foi coorientador em nível de doutorado. Desses, destaca-se Aldo de 
Albuquerque Barreto, com um total de quatro orientações de doutorado.  

Foi possível elaborar ainda um ranqueamento dos pesquisadores 
PQ- por quantidade de descendentes, ou seja, pesquisadores com ár-
vores genealógicas com maior grau de fecundidade1. Os dados da Tabela 
2 a seguir, indicam aqueles pesquisadores PQ- que mais se destacam 
na área de CI no tocante à orientação e formação de recursos humanos. 
Na sequência são apresentados os pesquisadores PQ- e a quantidade de 
descendentes, respectivamente.

1 “O objetivo desta métrica é dimensionar a árvore por meio do número de vértices 
que ela apresenta. É uma métrica importante para a classificação de um vértice raiz 
com base na quantidade de descendentes que ele influenciou” (ROSSI; MENA-
CHALCO, p. 24, 204).
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TABELA 2 - RANKING DOS PESQUISADORES PQ-1 POR NÚMERO DE DESCENDENTES

Pesquisadores PQ-1
Nº 

descendentes
Pesquisadores PQ-1

Nº 
descendentes

Regina Maria Marteleto 208 Sueli Angelica do Amaral 46

Lena Vania Ribeiro Pinheiro 173 Mariangela Spotti Lopes Fujita 42

Maria Nelida Gonzalez de Gomez 116 Gilda Olinto de Oliveira 39

Maria de Fatima Goncalves Moreira 
Talamo 68

Nair Yumiko Kobashi
37

Leilah Santiago Bufrem 55 Jose Maria Jardim 36

Icleia Thiesen 53 Sarita Albagli 36

Emir Jose Suaiden  52 Marilda Lopes Ginez de Lara 30

Raimundo Nonato Macedo dos 
Santos 52

Carlos Henrique Marcondes de 
Almeida 23

Jose Augusto Chaves Guimaraes 47

Fonte: Science Tree (207).

Com relação aos descendentes, identificou-se que até a data da co-
leta de dados da pesquisa, os 7 pesquisadores PQ- já influenciaram, 
direta ou indiretamente, a formação de três gerações de descendentes 
(º geração – filhos; 2º geração – netos e 3º geração – bisnetos) de es-
tudantes/pesquisadores. Totalizando .307 orientações de mestrado e/
ou doutorado. 

As orientações da º geração correspondem a 650 orientações 
(49.7%) do total. Dessas, 482 (74,2%) e 68 (25.8%) das orientações 
foram em nível de mestrado e doutorado, respectivamente. As da 2º 
geração foram 603 orientações (46.%) do total, sendo 48 (7,9%) e 
555 (92.%) em nível de doutorado e mestrado, respectivamente. As de 
3º geração foram 54 orientações (4.%) do total, sendo apenas duas em 
nível de doutorado.

Outro dado importante encontrado com a pesquisa é o fato de que, 
somente três pesquisadoras PQ-, alcançaram a 3ª geração de des-
cendentes, ou seja, elas têm a árvore genealógica mais alta. São elas: 
Lena Vânia Ribeiro Pineiro, Maria Nelida Gonzalez de Gomez e Sueli 
Angélica do Amaral. Observa-se que ter maior número de orientações, 
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ou seja, árvore genealógica com maior fecundidade não implica direta-
mente na profundidade2 da árvore, ou seja, maior número de gerações 
de descendentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentou-se um estudo sobre a genealogia acadêmica da área 
de Ciência da Informação brasileira. Para tanto, analisou a relação 
orientador-orientando dos bolsistas produtividade em pesquisa do 
CNPq, nível . 

Foram identificados um total 2 orientadores (mestrado e doutora-
do) dos 7 pesquisadores PQ-, que fizeram parte da amostra estudada. 
Os ascendentes acadêmicos desses pesquisadores revelam alguns traços 
das suas origens acadêmicas, bem como evidencia aqueles pesquisadores 
orientadores que contribuiram na formação dos pesquisadores PQ-, do 
CNPq. Além disso, identificou-se que os 7 pesquisadores PQ- tiveram 
307 descendentes, orientandos nos níveis de mestrado e/ou doutorado.

Individualmente, notou-se que Regina Maria Marteleto, Lena 
Vania Ribeiro Pinheiro e Maria Nelida Gonzalez de Gomez são as pes-
quisadoras PQ- com maior número de orientações na área de CI, com 
respectivamente: 208, 73 e 6 orientações cada. No entanto, o maior 
número de orientações não indicou, necessariamente, uma árvore ge-
nealógica com maior profundidade, ou seja, que alcançou a 3ª geração 
de descendentes.

Como limitações da pesquisa podemos citar a não atualização de 
forma automática da fonte dos dados. Os dados analisados foram ex-
traídos da Plataforma Lattes, em meados de 207. Há ainda a própria 
limitação estrutural do site do projeto Science Tree, que não apresenta as 
árvores genealógicas dos pesquisadores de forma completa, com toda as 
gerações de ascendentes e descendentes. Além da restrição mencionada 

2 “O objetivo da métrica profundidade é fornecer o grau de maturidade da árvore 
genealógica formada a partir de um vértice raiz. Ela mede a quantidade de arestas 
existentes entre o vértice raiz e um vértice mais distante que possa ser alcançado” 
(ROSSI; MENA-CHALCO, p. 25, 204).
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na introdução do artigo a respeito dos pesquisadores da área de ciência 
da informação que não foram contemplados no escopo desse estudo.

Para estudos futuros indica-se uma análise da relação orientador-
-orientando de todos os pesquisadores PQ, do CNPq. Podendo apro-
fundar o estudo de genealogia acadêmica na área de CI, analisando as 
formações dos ascendentes e dos descendentes evidenciando as influên-
cias da CI a outras áreas e as influências de outras áreas na CI.
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1 INTRODUÇÃO

O grande impulso para a criação dos cursos de pós-graduação no 
Brasil deu-se na década de sessenta, sendo que na década de noven-
ta passou por notável crescimento adquirindo grande importância no 
sistema de ensino superior brasileiro (VELLOSO, 2004). No referido 
período, surgiram várias revistas científicas impressas, com a finalidade 
de divulgar na forma de artigos, a produção científica gerada a partir das 
pesquisas realizadas nos programas de pós-graduação stricto sensu.

A bibliometria, como área de estudo da Ciência da Informação, tem 
um papel relevante na análise da produção científica, uma vez que seus 
indicadores podem retratar o comportamento e desenvolvimento de 
qualquer área do conhecimento (ARAÚJO, 20).

O problema de pesquisa se constituiu em saber quais foram os estudos 
com foco na análise de produção científica e/ou estudos bibliométricos, 
publicados no Brasil e indexados nas bases Scientific Electronic Library 
Online (SciELO) e Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos 
em Ciência da Informação (BRAPCI), entre os anos de 2000 e 205. 
Para viabilizar a análise desejada, elencou-se alguns objetivos específi-
cos, descritos a seguir: 
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• Identificar a revista que mais se dedicou a publicar artigos sobre 
bibliometria;

• Elencar os autores que mais publicam sob autoria principal e/ou 
coautoria;

• Identificar o ano de maior publicação de artigos sobre bibliometria;

• Verificar o uso das leis bibliométricas e de outras derivadas, 
tais como: Lei de Bradford; Lei de Lotka; Leis de Zipf; Ponto 
de Transição T de Goffman; Fator de Imediatismo ou Impacto; 
Acoplamento Bibliográfico e Co-citação; Obsolescência da 
Literatura e Vida média; Lei do Elitismo ou Lei de Price; Teoria 
Epidêmica de Goffman /Frente de Pesquisa; Lei 80/20;

• Extrair dos artigos o método de pesquisa utilizado – descritivo e/
ou exploratório; 

• Verificar o uso da abordagem quantitativa e/ou qualitativa.

A idéia do estudo originou-se da necessidade de atualizar a revisão 
de literatura realizada por Kroeff (2000), na ocasião de seu curso de 
doutorado. 

Outro argumento para a realização do estudo é que atualmen-
te o Mestrado Profissional em Gestão de Unidades de Informação do 
Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação (PPGInfo), com 
área de concentração em Gestão da Informação, reúne estudos em gestão 
da informação, planejamento, organização e administração de biblio-
tecas e/ou de outras unidades de informação. Além disso, possui como 
uma de suas linhas de pesquisa a gestão de unidades de informação, 
expressando assim o comprometimento do programa com o desenvol-
vimento de investigações que contemplem a biblioteconomia brasileira 
e catarinense em suas múltiplas abordagens e objetos. Neste contexto, e 
tendo por base a experiência aliada às investigações desenvolvidas pelos 
docentes que a compõem, a linha compreende estudos relacionados a 
dois grandes eixos temáticos, sendo eles: a) Estudos sobre os processos de 
gestão da informação e de unidades de informação (bibliotecas, arqui-
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vos, centro de documentação entre outros), contemplando instituições 
no âmbito educacional e cultural de caráter público ou privado; e b) 
Estudos acerca da implementação de processos e do uso de tecnologias 
de informação e comunicação em unidades de informação.

Na linha de pesquisa Gestão de Unidades de Informação é oferecida 
a disciplina eletiva Estudo dos Processos de Comunicação Científica e Tecnológica, que dedica-se 
aos estudos bibliométricos e tem como ementa: 

O conhecimento como processo influenciado pelas condições 
socioculturais e econômicas. Processos de produção, produti-
vidade e comunicação científica e tecnológica. Medição, diag-
nóstico e avaliação de atividades de pesquisas e processos de 
comunicação científica e tecnológica. Fatores que afetam o uso 
da informação. Necessidades de informação dos utilizadores 
em diferentes contextos. (UNIVERSIDADE DO ESTADO 
DE SANTA CATARINA, 206, n. p.).

Entende-se que o presente estudo servirá de aporte teórico para a 
disciplina supracitada, atualizando aos docentes e discentes do PPGInfo.

Salienta-se que atualmente existe uma quantidade enorme de in-
formação disponível e que os professores, por estarem envolvidos em 
atividades de ensino, pesquisa, extensão e administração, geralmente 
não tem muito tempo para fazer uma busca mais aprofundada e sistema-
tizada para  se atualizarem acerca de um assunto específico. 

O estudo apresentado é fruto do Trabalho de Conclusão de Curso 
elaborado por Pilla (206) e pretendeu entregar aos estudiosos do cam-
po da bibliometria, um material atualizado acerca do tema em questão. 

2 CAMINHOS METODOLÓGICOS

A pesquisa proposta é de natureza empírica, uma vez que envolveu uma 
realidade observável, sendo, neste caso, os artigos publicados nas revistas 
brasileiras indexadas nas bases SciELO e BRAPCI, mais especificamente 
os que abordam a análise de produção científica e/ou estudos bibliométri-
cos. O estudo é de caráter bibliográfico porque foi desenvolvido com base 
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em material já elaborado, constituído de artigos científicos, e  possui um 
corte temporal que abrange o período de 2000 a 205.

O corpus inicial do estudo constituiu-se de 33 artigos selecionados 
por meio da busca em todos os campos (título, resumo e palavras-chaves) 
de acordo com os seguintes termos: Bibliometria; estudos bibliomé-
tricos; análise de produção científica. Retirados os artigos duplicados, 
indexados em ambas as bases, e os de língua estrangeira, restaram para 
a análise da pesquisa 80 artigos no total. Os artigos identificados e sele-
cionados inicialmente por meio da leitura dos resumos, foram obtidos 
por completo via download e em seguida lidos, analisados e fichados para 
subsidiar a redação dos resultados e do relatório final.

As informações obtidas por meio da pesquisa bibliográfica e análise 
dos dados foram apresentadas no estudo original sob forma de tabelas, 
gráficos e quadros.

3 RESULTADOS

A partir de 202 houve um aumento considerável no número de pu-
blicações e as revistas que mais publicaram artigos sobre análise de pro-
dução científica e/ou estudos bibliométricos foram: Ciência da Informação 
(IBICT); Em Questão (UFRGS); Encontros Bibli (UFSC); e Perspectivas em 
Ciência da Informação (UFMG). Pode-se observar que todos os periódicos 
estão relacionados à Biblioteconomia e Ciência da Informação. De to-
das as revistas que publicaram, a que se destacou com o maior número 
de publicações foi a Perspectivas em Ciência da Informação. A maior incidência 
de publicações ocorreu entre 202 e 205, com 42 artigos. No entanto, 
o ano de 205 foi o com maior número de publicações, demonstrando 
que o interesse pelos estudos bibliométricos encontra-se em ascensão.  

Rubén Urbizagástegui Alvarado pode ser considerado o pesquisador 
mais produtivo, em termos de artigos científicos publicados na área de 
estudos bibliométricos, conforme os resultados da pesquisa. Nos artigos 
publicados em coautoria, destacaram-se: Maria Cristina P. Innocentini 
Hayashi, Ely Francina Tannuri de Oliveira, Leandro Innocentini Lopes 
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de Faria e Maria Claudia Cabrini Grácio. Contudo, a coautora que mais 
publicou foi Maria Cristina P. Innocentini Hayashi. 

Em relação ao uso das leis bibliométricas, a maioria dos artigos não 
apresentou formalmente a sua utilização, somente a Lei de Bradford 
e  a Lei de Lotka foram adotadas e mencionadas de forma explícita em 
um artigo. A pesquisa demonstrou que softwares específicos para esta-
tística foram bastante utilizados, já que facilitam a tabulação e análise 
dos dados coletados. 

Quanto ao uso do método descritivo e/ou exploratório nos artigos, 
verificou-se que um pouco mais de ¼ (um quarto) empregaram estes 
métodos. 

Quanto à abordagem na pesquisa, foram encontrados 34 estudos 
quantitativos, 30 quali-quantitativos e nenhum qualitativo. Em 6 ar-
tigos a abordagem não foi identificada., Entende-se que os números 
e percentuais obtidos nas pesquisas quantitativas podem se converter 
em importantes mensagens para sustentar uma análise interpretativa, 
sobretudo apoiada na premissa de que a escolha e o uso de determinadas 
técnicas corroboram para a realização da pesquisa. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando a motivação inicial do estudo, que foi de atualizar a revi-
são de literatura realizada por Kroeff, em 2000, na ocasião de seu curso 
de doutorado, bem como dar aporte teórico atualizado para a disciplina 
eletiva Estudo dos Processos de Comunicação Científica e Tecnológica, 
do Mestrado Profissional em Gestão de Unidades de Informação do 
PPGInfo, acredita-se que a contribuição foi dada tanto para as docentes 
que lecionam a disciplina quanto para os alunos que cursam a referida 
disciplina. 

Para estudos futuros, sugere-se a revisão direta das dissertações e 
teses, visto que muitas delas não são publicadas posteriormente a defesa 
sob a forma de artigo em periódicos. Portanto, certamente importantes 
estudos foram ignorados nas análises da presente pesquisa. 
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1 INTRODUÇÃO

O conhecimento técnico-científico se desenvolve e se transforma 
por meio da ciência, suas descobertas e inovações, em pesquisas que são 
comunicadas e disseminadas. Como observa Meadows (999, p. 6) “a 
realização da pesquisa e a sua comunicação são atividades inseparáveis”, 
e a literatura científica é tão importante quanto o próprio trabalho de 
pesquisa que lhe deu origem. Sem a literatura e a comunicação científica 
em geral, a disseminação do conhecimento científico seria muito limita-
da e, sem ela, não haveria ciência. Assim, a principal finalidade e função 
da comunicação científica é divulgar conhecimento à comunidade para 
que pesquisadores possam produzir novos conhecimentos e promover o 
avanço de segmentos de pesquisa. A comunicação sofreu grandes altera-
ções na medida em que novas tecnologias surgiram impactando o modo 
de se divulgar a produção científica. A partir dos anos 990, com o ad-
vento da internet e das novas tecnologias de informação e comunicação, 
o processo de comunicação científica e de divulgação tornaram possíveis 
novas formas de comunicação e otimização da produção, do acesso e da 
disseminação da literatura científica, dinamizando asssim as interações 
dendtro das comunidades científicas (CENDON et al., 2009, p.35). 
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Consequentemente, os primeiros periódicos eletrônicos começaram a 
aparecer na  década de 990, juntamente com outros mecanismos que 
utilizavam o meio eletrônico, alguns dos quais deram origem a novas 
formas de publicação eletrônica e acesso à pesquisa, inclusive os de aces-
so aberto.

A pesquisa ligada aos programas de pós-graduação stricto sensu nas 
universidades é fonte geradora de conhecimento que interliga pesquisa-
dores, docentes e alunos entre si em publicação de artigos, estabelecendo 
uma rede dinâmica de conhecimento científico-tecnológico. 

O Portal de Periódicos da Capes, como instrumento de acesso ao 
conhecimento científico em CT&I, favorece a pesquisa científica ligada 
aos programas de pós-graduação stricto sensu nas universidades. É impor-
tante fonte de geração de indicadores para a análise e monitoramento 
do conhecimento em áreas específicas. 

Os estudos de natureza bibliométrica e cientométrica fornecem 
indicadores que informam o perfil de uma área técnico-científica, a 
partir da análise da produção científica, representada pelo volume das 
publicações produzidas e publicadas por um autor, uma instituição ou 
um país, em vários aspectos da ciência e de sua evolução.

As análises bibliométricas se baseiam na noção de que a produção de 
conhecimento é a essência da pesquisa científica e, nesse contexto, a li-
teratura científica é a manifestação constituinte do conhecimento. Seus 
resultados constituem-se indicadores que podem servir para o entendi-
mento do campo científico em uma especialidade (OKUBO, 997). 

A Lei do Elitismo de Solla Price foi gerada a partir de observações 
no fenômeno da produtividade científica. Price verificou que somente 
uma parte da literatura periódica em um domínio do conhecimento 
científico é mais citada, ou seja, encontra-se estreitamente entrelaçada 
e compõe a frente de pesquisa desse domínio e que motivou à criação da 
Lei do Elitismo (GUEDES, 202).

Assim, a pesquisa se justifica pela necessidade de aprofundar conhe-
cimentos na área de Economia em nível Brasil e conhecer o perfil da 



309

produção científica dos docentes permanentes, como também averiguar 
visibilidade e acesso desta produção no Portal de Periódicos da Capes. 

2 OBJETIVOS

Este estudo objetiva analisar a produção científica por meio dos 
artigos de periódicos publicados pelos docentes permanentes dos 
Programas de Pós-Graduação em Economia, e a contribuição do Portal 
de Periódicos da Capes na divulgação dessa produção.

3 MÉTODO

Pesquisa documental e descritiva, com análise quali-quantitativa, 
utilizando método bibliométrico para identificar, quantificar, descre-
ver e analisar a produção bibliográfica dos docentes permanentes dos 
Programas de Pós-Graduação em Economia dos cursos de doutorado 
em Economia.  

Como fontes de pesquisa foram utilizados: o Portal da Capes, a 
Plataforma Sucupira, o Portal de Periódicos da Capes; os procedimen-
tos metodógicos foram realizados em etapas para identificação e análise 
dos programas de doutorado avaliados pela Capes com as notas 6 e 7, 
correpondentes a 8 cursos; levantamento da produção científica dos do-
centes permanentes desses Programas por meio dos artigos de periódicos 
publicados; análise destes artigos segundo padrão de autoria e de pro-
dutividade; identificação dos periódicos de acordo com as características 
de procedência geográfica, acessibilidade, áreas do conhecimento e a sua 
estratificação no Qualis da Capes; e finalmente, a disponibilidade dos tí-
tulos dos periódicos que veicularam essa produção no Portal de Periódicos 
da Capes. A  Lei do Elitismo de Price foi aplicada na análise da produ-
tividade científica e no comportamento da literatura da área, e métodos 
matemáticos e estatísticos para consolidar os resultados.

4 RESULTADOS 

Na análise da produção científica dos docentes dos Programas de 
Pós-Graduação em Economia foi verificado que 58 artigos foram pu-
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blicados em 222 títulos, sendo 246 (47%) artigos em 49 (67%) peri-
ódicos estrangeiros e 272 (53%) em 73 (33%) periódicos nacionais. O 
que sugere haver tendência à internacionalização da produção científica 
brasileira na área da Economia. O grande número de artigos publicados 
em colaboração (80,3%) expõe a tendência da ciência moderna em ge-
rar artigos a partir de grupos de pesquisa. 

Nesta pesquisa foi levantado o acesso aos títulos que veicularam os 
artigos dos docentes dos Programas de Pós-Graduação em Economia, 
e verificou-se que dos 222 títulos, 9 (54%) estão em acesso fechado 
e 03 (46%) em acesso aberto. Entretanto, a maioria dos artigos foi 
publicada em acesso aberto 32 (60%) enquanto 206 (40%) estão em 
acesso fechado. 

O Portal de Periódicos da Capes comporta .405 títulos de periódi-
cos da área Economia, dentre eles, .238 estão com o acesso fechado e 
67 com o acesso aberto. Com relação aos títulos utilizados (222) para a 
publicação dos artigos, 5 (68%) estão disponíveis no Portal. Os títulos 
que não estão no Portal perfazem 7 (32%), sendo que 8 necessitam de 
assinatura e 53 são de acesso aberto.

A elite está representada por 3 docentes/pesquisadores que mais 
publicaram e que foram responsáveis por 92 artigos (37%) do total de 
58 artigos publicados pelos 93 docentes, no período analisado. Os pe-
riódicos mais produtivos, após a aplicação da Lei do Elitismo de Price, 
resultaram em 6 títulos.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com relação à utilização dos títulos para a publicação e aos títulos 
disponibilizados pelo Portal na área, constatou-se a utilização de %. 
Recomenda-se à Capes as assinaturas dos 8 títulos utilizados pelos do-
centes/pesquisadores que não compõem a Lista de Periódicos da Capes. 
Pelo estudo realizado, conclui-se que o Portal disponibiliza 70% da 
produção científica em Economia, promove o aumento de visibilidade 
dos artigos publicados em nome dos Programas de Pós-Graduação em 



311

Economia, viabilizando a possibilidade de ampliação da produção cien-
tífica dos docentes da área de Economia. 

O grande número de artigos publicados em colaboração (80,3%) 
expõe a tendência da ciência moderna em gerar artigos a partir de gru-
pos de pesquisa. Este estudo bibliométrico possibilitou a identificação 
de artigos brasileiros em Econofísica, Área interdisciplinar de pesquisa 
e que teve o periódico estrangeiro Physica A como um dos mais produtivos 
dos PPGEs. Na área estudada, há o predomínio na publicação de artigos 
em acesso livre. Entretanto, o número de artigos com acesso fechado 
ainda é grande, num percentual de 40%, mostrando a importância do 
Portal da Capes para facilitar o acesso aos artigos científicos, favorecen-
do na construção de novos conhecimentos. Considerando que a maioria 
dos artigos publicados pelos docentes permanentes dos programas obte-
ve indicação Qualis B, em periódicos nacionais, a situação sugere que 
possa haver temas dos artigos que sejam de abordagem local e que não 
sejam de interesse da comunidade internacional. A produção científica 
dos PPGE encontra-se em sua grande maioria disponível no Portal de 
Periódicos em Economia. As maiores notas atribuídas pela Capes aos 
programas conferem com a maioria de artigos publicados em periódicos 
estrangeiros com indicação Qualis A e A2. 

Destaca-se também que foram encontrados poucos artigos no Brasil 
sobre a produção científica na área da Economia, o que torna este tra-
balho oportuno. 
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1 INTRODUÇÃO

A coautoria interinstitucional pode acontecer a partir de contato 
entre pesquisadores de várias instituições, nacionais e/ou estrangeiras, 
daí resultando ações colaborativas nas quais a diversidade de competên-
cias se une em torno de um objeto de estudo, gerando conhecimentos 
que serão registrados e disseminados em artigos científicos e eventos 
científicos, entre outras tipologias de publicações. O objetivo deste es-
tudo piloto foi analisar a rede de coautoria interinstitucional brasileira 
na área de células-tronco, abrangendo o período de 5 anos, ou seja, 
200 a 205. Destaca como objetivos específicos a quantificaçãoda pro-
dução científica e o levantamento das instituições de maior centralidade 
no cenário estudado.

A área de células-tronco foi selecionada por constituir-se numa área 
de estudo em plena evolução e que agrega pesquisadores de diferentes 
especialidades, tornando-a um campo interdisciplinar onde o Brasil 
figura entre as 20 primeiras nações em produção de artigos científicos 
indexados na Web of Science. Entendemos por área de células-tronco toda 
a modalidade de estudos e pesquisas envolvendo as células-tronco e, 
estudar a coautoria interinstitucional brasileira, possibilita conhecer as 
instituições nacionais e estrangeiras de maior intensidade de pesquisa e 
produção científica na área estudada. 

Atualmente, a colaboração científica tornou-se uma característica 
da ciência contemporânea proporcionando a interseção de diversidade 
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de competências em torno de um objeto de estudo específico, podendo 
até caracterizar uma nova área a partir da interação de pesquisadores 
de diferentes contextos científicos formando redes de pesquisas que, 
no âmbito acadêmico, “[...] constitui historicamente uma das bases do 
desenvolvimento científico.” (GAZDA: QUANDT, 200, on-line).

Um dos produtos da colaboração científica se materializa na produ-
ção científica na qual os artigos originais têm um papel importante no 
registro e disseminação da informação,e a coautoria constitui-se num-
dos principais objetos de estudo na cooperação científica (BORDIN; 
GONÇALVES; TODESCO, 204), podendo abranger autores, insti-
tuições, grupos de pesquisas e países, por exemplo. 

2 MÉTODO

A abordagem neste estudo foi de cunho quantitativo descritivo, ten-
do como fonte dos dados a Web of Science (ClarivateAnalytis), em todos os 
índices. A coleta dos dados foi realizada entre 3 a 9 de abril de 206, 
totalizando 2.730 artigos. O protocolo de busca estabelecido, a fim 
de recuperar os registros, contou com a expressão Tópico (stem cell*) 
AND Endereço (Brasil OR Brazil) AND Tipos de documento (Article) 
AND Ano de publicação, sendo este divido em faixas de subperíodos de 
cinco anos, ou seja, 200-2005, 2006-200 e 20-205. Para este 
estudo foram considerados apenas os artigos originais, publicados por 
pesquisadores brasileiros na área de células-tronco, sendo essa a uni-
dade de análise que foi pautada na análise de coocorrência de coautora 
(co-authorships). 

Coautoria interinstitucional refere-se às instituições às quais os 
autores estão vinculados e, no caso de duas instituições, por meio de 
seus pesquisadores, assinarem o mesmo artigo, elas estabelecem um 
vínculo de colaboração que pode ser mensurado através da densidade de 
coocorrência. Desse modo, quanto maior a frequência de coocorrência, 
num determinado período, maior a colaboração entre duas instituições. 
As instituições aqui estudadas referem-se tanto a universidades como a 
institutos de pesquisa de qualquer natureza. Para seleção das unidades 
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amostrais foi estabelecido, como ponto de corte, a frequência de cinco 
ou mais (≥5) coocorrências de coautoria, considerando esse limiar rele-
vante para os subperíodos estudados.

Para o estudo da rede de coautoria interinstitucional recorreu-se à 
metodologia de Análise de Redes Sociais (NEWMAN, 200), sendo a 
rede gerada pelo software VOSviewer (versão .6.4) e, em seguida, os da-
dos referentes à rede foram migrados para o software Pajek (versão 5.0) 
específico para análise de redes sociais (NOOY; MRVAR; BATAGELJ, 
2005) a fim de proceder às análises de cooperação interinstitucional. 
Assim, métricas topológicas foram utilizadas como densidade, grau de 
centralidade e grau de assortatividade com o intuito de identificar as 
instituições mais centrais (NEWMAN, 2002; 200). O Microsoft Excel 
foi utilizado na análise exploratória dos dados em conjunto com o R. 

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

Essa secção se encontra subdivida em duas subseções, estando 
a primeira dedicada à produção científica e a segunda,à coautoria 
interinstitucional. 

3.1 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 

No período estudado, o Brasil ocupou a 7ª posição do ranking mun-
dial, na área de células-tronco, correspondendo a produção acumulada 
ao longo do período de 5 anos (200-205), a 2.730 artigos originais, 
ou seja, o equivalente a ,5% da produção mundial. A liderança coube 
aos Estados Unidos (37,5%). No Gráfico  temos a distribuição do total 
de artigos publicados anualmente no Brasil no período de 200 a 205. 
Para esse período, a taxa de crescimento foi estimada em 22,33% com três 
anos para duplicação do número de artigos (BURTON; KLEBER, 960).



316

GRÁFICO 1 -ARTIGOS ORIGINAIS NA ÁREA DECÉLULAS-TRONCO (BRASIL, 2001-2015)
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Fonte: Web of Science.

Para examinar a dinâmica da produção, o período foi dividido em 
subperíodos de cinco anos, isto é, 200-2005, 2006-200 e 20-
-205. Para o º subperíodo foram contabilizados 234 artigos, com 
taxa de crescimento de 2,3% e tempo de duplicação de 3,6 anos. No 
2º subperíodo, o número de artigos superou o º subperíodo em mais 
de 50% alcançando o total de 789, com a taxa de crescimento igual a 
34,58% e tempo de duplicação estimado em 2,3 anos, sendo esse o 
menor tempo de duplicação do número, haja vista que entre 20 e 
205, o tempo de duplicação foi de 5,5 anos, com taxa de crescimento 
de 3,4%, totalizando maior quantitativo de artigos publicados, ou 
seja, .707 artigos.

3.2 COLABORAÇÃO INTERINSTITUCIONAL

No º subperíodo (200-2005) foram totalizadas 290 instituições, 
sendo 4 (4,83%) selecionadas: 3 (92,86%) nacionais e  (7,4%) 
estrangeira, a University of Colorado. No 2º subperíodo (2006-200) 
foram contabilizadas 880 instituições e selecionadas 55 (6.25%) que 

Artigo

Artigo acumulado
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atenderam ao especificado na metodologia, sendo 37 (67,27%) nacionais 
e 8 (32,73) estrangeiras. Para o 3º subperíodo, o número de institui-
ções foi da ordem de .93, dentre as quais 2 foram selecionadas. No 
entanto, devido à imprecisão na grafia, uma instituição foi descartada, 
ficando 20 (6,27%) instituições – 5 (42,5%) nacionais e 69 (57,5%) 
estrangeiras – valor esse que supera os demais subperíodos em mais de 
50% para as instituições estrangeiras. 

Para o período de 200 a 205, foram contabilizadas 20 insti-
tuições, sendo 5 (42,5%) nacionais e 69 (57,5%) estrangeiras, valor 
esse que podemos inferir ter havido maior interseção entre pesquisa-
dores brasileiros e estrangeiros, no contexto das pesquisas na área de 
células-tronco. 

Na Figura  temos a rede de colaboração interinstitucional nos três 
subperíodos (200-2005, 2006-200 e 20-205) com os princi-
pais indicadores que caracterizam a rede. As cores representam a área 
geográfica das instituições, sendo azul para as nacionais e laranja para 
as estrangeiras. O tamanho de circunferência destaca a importância da 
instituição, no cenário analisado, em termos de frequência de coautoria. 
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FIGURA 1 - REDE DE COAUTORIA INTERINSTITUCIONAL DA PRODUÇÃO CIENTIFICA NACIONAL 
DA ÁREA DE CÉLULAS-TRONCO (2001-2015)

Subperíodos Rede de colaboração científica

200-2005
Total de instituições: 4
Nacional: 3 (92,86%)
Estrangeira:  (7,4%)

Artigos publicados = 234

Medidas estruturais da rede
Tamanho da rede: 4 
Densidade: 0,4505

Grau de centralização: 46,5%
Grau de assortatividade: -0,2478

2006-200
Total de instituições: 55
Nacional: 37 (67,27%)

Estrangeira: 8 (32,73%)
Artigos publicados = 789

Medidas estruturais da rede
Tamanho da rede 55
Densidade: 0,46

Grau de centralização: 46,5%
Grau de assortatividade: -0,209

20-205
Total de instituições: 20

Nacional: 5 (42,5%)
Estrangeira 69 (57,5%)

Artigos publicados = .707

Medidas estruturais da rede
Tamanho da rede: 20

Densidade: 0,496
Grau de centralização: 70,25%

Grau de assortatividade: -0,79

Fonte: Elaborado pelo autor, 208.

Analisando os subperíodos observa-se o crescimento do número de 
instituições, nacionais e estrangeiras, passando de 4 no º, para 20 
no 3º, sendo esse crescimento também acompanhado pelas instituições 
estrangeiras, chegando ao ápice de 57,5% no 3º subperíodo.  
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Quanto às medidas estruturais da rede de coautoria interinstitucio-
nal da produção científica nacional, especificamente na área de células-
-tronco, podemos observar que a densidade que se refere ao quantita-
tivo de relações existentes entre as instituições no º subperíodo foi de 
0,4505, ou seja, 45,05% das possíveis conexões entre as instituições 
ocorreram; com esse resultado, a rede de colaboração foi mais densa 
que as demais, visto que nos subperíodos subsequentes, a densidade foi 
estimada em 4,6% e 4,96%, no 2º e 3º, respectivamente.

O grau de assortatividade é uma métrica que sinaliza tendências 
das instituições se conectarem com outras de grau similar; nesse caso, 
instituições com alto grau de centralidade têm propensão de estarem 
conectadas com outras de perfil congênere e, quando isso não aconte-
ce, há uma desassortatividade. De outro modo, instituições com grau 
alto de centralidade conectam-se também com aqueles com grau de 
centralidade menor. Os resultados indicam desassortatividade, os va-
lores calculados pelo Pajek para os subperíodos foram negativos (Figura 
), indicando que instituições de alto grau de centralidade tendem a 
colaborar com instituições que gozam de menor grau de centralidade 
e vice-versa. O 3º subperíodo foi menos desassortivo em relação aos 
demais subperíodos e a periferia não muito colaborativa, ao passo que 
no º subperíodo temos uma periferia mais integrada com o centro, 
enquanto que o 2º período seria uma colaboração centro/periferia mais 
moderada. Algumas inferências podemos pontuar, como por exemplo, 
alguma instituição pode atuar como hubs e instituições situadas nas pro-
ximidades geográficas tendem a manter vínculos cooperativos em ter si. 

Quanto ao grau de centralidade (GC) o 3º subperíodo apresentou 
maior grau de centralidade (70,25%) resultando numa rede mais hete-
rogênea que nos outros subperíodos. O grau de centralidade refere-se, 
em termos relativos, ao número de ocorrência de coautoria interinsti-
tucional, quanto maior for a ocorrência maior o grau de centralidade 
compondo um forte núcleo de colaboração (NEWMAN, 200). Essa 
métrica aponta para o total de instituições que co-publicaram com ou-
tras instituições, dessas, entre as nacionais, a Universidade de São Paulo 
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(USP) foi a instituição com maior grau de centralidade, nos três subpe-
ríodos. Na sequência temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) e a  Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). No que se 
refere às internacionais,  University of Minnesota, Medical College of 
Wisconsin e Dana-Farber Cancer Institute. 

Para as 4 instituições no º subperíodo (200-2005) a centralida-
de média(Cm) foi de 5,86, desvio padrão 3, e variância igual a 9,67, 
esse resultado denota a variabilidade de ocorrências de colaboração in-
terinstitucional. USP (GC = ), Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE) (GC = 9) e UFRJ (GC = 9) apresentaram os maiores graus de 
centralidade para as instituições nacionais, enquanto que a University 
of Colorado (GC = 3) foi a única estrangeira. No 2º subperíodo (2006-
200), com 55 instituições, a ocorrência do Cm, por instituição, foi 
mensurada em 7,89, desvio padrão igual a 6,77 e 48,84 de variância 
uma maior variabilidade na ocorrência de colaboração. Nesse subpe-
ríodo, a USP (GC = 36), UFRJ (GC = 23) e Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) (GC = 23) foram as instituições nacionais com maior 
grau de centralidade e, entre as estrangeiras, John Hopkins University 
(GC = 9), University of Minnesota (GC = 9) e Harvard University (GC 
= 8). No 3º subperíodo (20-205), maior em número de instituições 
(20) e em número de artigos publicados (.707), a Cm foi de 4,96, 
maior que nos subperíodos anteriores; a variabilidade, na frequência 
de ocorrências de colaboração, também foi superior, sendo aferido 
ao desvio padrão 4,69 e variância 23,4. Destacam-se pelo grau de 
centralidade, as instituições nacionais USP (GC = 00), UFRJ (GC = 
64) e UNIFESP (GC = 56) e as estrangeiras University of Minnesota 
(GC = 48), Dana-Farber Cancer Institute (GC = 4) e Fred Hutchinson 
Cancer Research Center (GC = 40).

Ocoeficiente de correlação de Spearman(r
s
) foi utilizado a fim de-

mensurar o grau de associação entre número de artigos e grau de cen-
tralidade o que confirmou a correlação positiva e significativa (p-valor< 
0,05), sendo r

s
=0,876, r

s
 = 0,625 er

s =
 0,387 para o º, 2º e 3º subperí-

odos respetivamente, os resultados apontam para existência de associa-
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ção entre quantidade de artigos publicados e grau de centralidade, assim 
podemos inferir que quanto  mais instituições participam da elaboração 
de um artigo maior a probabilidade do crescimento e visibilidade da 
produção científica nacional na área de células-tronco.  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados indicam que nos subperíodos estudados as institui-
ções, brasileiras e estrangeiras, de maior centralidade formaram grupos 
coesos e muito colaborativos com impacto para área de células-tronco 
na produção e difusão do conhecimento interconectando as institui-
ções nacionais e essas as estrangeiras. Entre as instituições nacionais, a 
colaboração interinstituicional centra-se com mais ênfase nas universi-
dades, ao passo que com as estrangeiras ocorrem tanto com as univer-
sidades quanto com os institutos de pesquisa, figurando esses com mais 
densidade de colaboração que os institutos nacionais.
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1 INTRODUÇÃO

Os biopesticidas são considerados tecnologias alternativas aos meca-
nismos convencionais1 de controle de pragas, viabilizando a eliminação 
ou a redução do impacto ecotoxicológico decorrente das atividades de 
produção agrícola. A United States Environmental Protection Agency (EPA) classi-
fica os biopesticidas em três principais subdivisões:

) pesticidas microbianos, em que um microorganismo (por 
exemplo, uma bactéria, fungo, vírus ou protozoário) é o in-
grediente ativo; 2) Plant- Incorporated-Protectants (PIPs), 
em que as substâncias pesticidas são produzidas por plantas de 

1 O modelo de produção agrícola vigente baseia-se na utilização de agrotóxicos. 
Os problemas decorrentes do uso massivo de agrotóxicos na agricultura têm 
aumentado as discussões sobre segurança alimentar e a demanda por pesticidas 
sustentáveis que ofereçam menores riscos à saúde humana e ao meio ambiente. 
Desde 2008, o Brasil passou a assumir o posto de “maior mercado mundial de 
agrotóxicos” (CARNEIRO, 205, p. 49).
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cultivo como resultado de material genético a ser adicionado 
à planta (por exemplo, proteína insecticida Bt) e 3) pestici-
das bioquímicos, que são substâncias naturais que controlam 
pragas por mecanismos não tóxicos, como feromônios sexu-
ais que interferem com o acasalamento e extratos de plantas 
perfumadas que atraem insetos para armadilhas (UNITED 
STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY, 
207, tradução nossa).

Nesse contexto, as instituições de ensino e pesquisa (IEPs) podem 
ser consideradas potenciais aliadas na luta por uma agricultura mais 
sustentável, na medida em que desenvolvem pesquisas que resultam em 
tecnologias menos agressivas ao planeta e seus habitantes. Essas tecno-
logias, quando são potencialmente geradoras de exploração comercial, 
devem ser protegidas por meio do sistema de patentes2.

Esta pesquisa objetiva mapear o desenvolvimento de tecnolo-
gias de biopesticidas expressos na forma de patentes3 depositadas no 
Brasil pelas IEPs brasileiras, no período de cinco anos (200 a 204). 
Especificamente, procurou-se identificar: () as IEPs brasileiras de-
positantes; (2) as parcerias estabelecidas no desenvolvimento dessas 
tecnologias; (3) as principais aplicações/usos dessas tecnologias; e (4) 
os países nos quais estão sendo efetuados pedidos de proteção para esse 
tipo de tecnologia desenvolvida no Brasil.

2 METODOLOGIA

A pesquisa de caráter exploratório, natureza quali-quantitativa, 
utilizou a análise bibliométrica para mapear a produção tecnológica, 

2 Título de propriedade concedido temporariamente pelo Estado, por meio de um 
órgão governamental, mediante o cumprimento de exigências legais, de modo a 
garantir ao titular da patente o direito de utilização exclusiva do invento.

3 No presente trabalho, empregou-se o termo patente como alternativo ao documento 
de patente.
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analisando as patentes correlacionadas a biopesticidas e indexadas na 
base Derwent Innovations Index (DII)4.

A estratégia de busca utilizada (Tabela ) combinou termos da 
Classificação Internacional de Patentes (CIP), em nível de grupo5 e de 
palavras-chave extraídas do campo “Tópico” da base DII, que inclui o 
título e resumo do documento.6

TABELA 1 - ESTRATÉGIA DE BUSCA ADOTADA NA DERWENT INNOVATIONS INDEX (2010-2014)

Resultados Estratégia de busca

#  IP6=(A0P-03* OR A0P-05* OR A0P-07* OR A0N-063* OR A0N-065*)

# 2
TS=(Biopest* OR Microbial pest* OR (“Plant-Incorporat*-Protectant*”) OR Biochemical 

pest* OR Botanical pest* OR biorational* OR Mycopest* OR Biofung* OR Bioinsect*)

# 3 # OR #2

#4 PN=BR*

# 5 #3 AND #4

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados coletados na base DII em 6 de 
janeiro de 208.

4 Base de dados de patentes integrada à plataforma Web of Science, agregando, desde 
966, documentos de patentes de mais de 40 escritórios de patentes do mundo. 
Disponível no Portal de Periódicos da Capes em: <www.periodicos.capes.gov.br>.

5 As tecnologias são classificadas em níveis hierárquicos dispostos em ordem 
decrescente: seções, classes, subclasses, grupos e subgrupos.

6 Utilizou-se o rótulo de campo “IP” para fazer a busca por classificações da 
CIP, de modo a usar a estratégia de truncamento (*) juntamente com operador 
booleano (OR) para recuperar documentos de patente nos seguintes grupos 
tecnológicos: A01P 3/00 (Fungicidas); A01P 5/00 (Nematocidas); A01P 7/00 
(Artropodicidas); A01N 63/00 (biocidas, repelentes ou atrativos de pestes ou 
reguladores do crescimento de plantas contendo microorganismos, vírus, fungos 
microbiais, animais, vírus; e A01N 65/00 (biocidas, repelentes ou atrativos de 
pestes ou reguladores do crescimento de plantas contendo material obtido de 
algas, líquens, briófita, plantas ou fungos multicelulares ou extratos destes).
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Os dados foram recuperados em formato texto, importados e tra-
tados no software VantagePoint (VP)7. O recorte temporal de análise foi o 
ano de primeira prioridade entre 200 a 204. Esse período foi esco-
lhido considerando-se a realização da Conferência Rio+208 em 202, 
tendo-se, assim, uma visão dos  depós i tos  e fe tuados  no  per íodo 
anterior e posterior à  realização desse evento.

A data de primeira prioridade é a data do primeiro depósito e, 
portanto, pode ser considerada a mais próxima de quando a invenção 
foi feita. É a data de referência mais apropriada para indicar a ativi-
dade de pesquisa e desenvolvimento de uma instituição (SCHMOCH, 
HINZE, 200).

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Foram recuperados 642 registros. Após a seleção de patentes depo-
sitadas por IEPs brasileiras, identificou-se o total de 379 depósitos rea-
lizados por 6 IEPs de natureza pública. A Figura  apresenta o número 
de documentos de patentes correlacionados à biopesticidas depositados 
de 200 a 204 pelas IEPs.

7 Aplicativo para mineração de textos desenvolvido pelo Georgia Institute of Technology 
e comercializado pela empresa americana Search Technology. O VP permite a 
padronização de campos, geração de matrizes e mapas de correlação.

8 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Cnuds), 
ocorrida entre 3 e 22 de junho de 202, também denominada Rio+20, em 
referência às duas décadas transcorridas de um dos mais relevantes eventos 
mundiais sediados na cidade do Rio de Janeiro: a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (Cnumad) - Rio-92.

9 Três pedidos foram requeridos por mais de uma instituição. Assim, contabilizou-
se como sendo um para cada, totalizando 4. As instituições que efetuaram, 
conjuntamente, depósitos de pedidos de patentes foram: Embrapa e UNB (); 
Embrapa e UFRGS (); UNESP; UFSCar e USP ().
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FIGURA 1 - DEPÓSITOS EFETUADOS POR IEPS BRASILEIRAS ENTRE 2010 A 2014

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Quanto à categoria administrativa,  são universidades federais, 
quatro estaduais e uma empresa pública.

A Embrapa é a responsável pelo maior número de depósitos, com 
nove (22%) documentos. Esta liderança pode ser justificada pela natu-
reza institucional da Embrapa- empresa de pesquisa, desenvolvimento e 
inovação, cuja agenda é voltada para a geração de novos conhecimentos 
inseridos no setor agropecuário (EMBRAPA, on-line).

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) aparece em segundo lu-
gar com sete depósitos, seguida da Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul (UFRGS) com quatro registros. As patentes de biopesticidas 
depositados pela UFPR e UFRGS podem ser um indicativo de direcio-
namento de esforços de pesquisas voltadas para a geração de tecnologias 
que busquem atender a demanda da sociedade por produção mais limpa 
de alimentos, visto que os Estados nos quais essas universidades se si-
tuam ocupam, respectivamente, o terceiro e o quarto lugar no ranking 
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dos Estados10 que mais consomem agrotóxicos no Brasil (CARNEIRO, 
205, p. 53).

A Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal 
de Sergioe (UFSE) e a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 
apresentam três documentos cada uma e a Universidade Estadual de 
Londrina (UEL) e UFRJ dois registros. As demais instituições um re-
gistro cada.

Os anos de 202 e 204 registraram o maior número de patentes 
– 6 depósitos cada um. O aumento dos depósitos feitos em 202 pode 
ter sido estimulado pelas políticas públicas com enfoque agroecológico11. 
Os anos de 200, 20 e 203 tiveram 3, 2 e 4 registros cada.

10 Os Estados que mais consomem agrotóxicos são: Mato Grosso (8,9%), São 
Paulo (4,5%), Paraná (4,3%), Rio Grande do Sul (0,8%), Goiás (8,8%), 
Minas Gerais (9,0%), Bahia (6,5%), Mato Grosso do Sul (4,7%), Santa Catarina 
(2,%). Os demais 0,4% do total do Brasil (IBGE, 2006 apud CARNEIRO, 
205, p.53).

11 Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (PLANAPO), instituída 
pelo Decreto n° 7.794/202, propõe diversas ações visando fomentar práticas de 
produção de alimentos inserida em um modelo sustentável.
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FIGURA 2 - REDE DE COLABORAÇÃO ENTRE AS IEPS PÚBLICAS BRASILEIRAS E SUAS 
PARCERIAS

Fonte: Elaborado pelas autoras.

No que tange à cotitularidade das patentes, seis (6,%) depósitos 
foram realizados de forma colaborativa (Figura 2), sendo quatro em 
parceria entre universidades e empresas (UFRGS e Embrapa; Unb e 
Embrapa; UFRGS e Tecnano Pesquisa & Servicos Ltda; UFPR e Abcott 
Comércio e Indústria Química). Verificou-se ainda que um depósito da 
Embrapa foi em conjunto com a Universidade de Melbourne (Austrália). 
A Unesp, UFSCar e Universidade de São Paulo (USP) efetuaram con-
juntamente um depósito. Tais dados apontam a Embrapa como a ins-
tituição com o maior número de parcerias e também assinalam de uma 
baixa interação das universidades públicas com o setor produtivo.

No que se refere ao estabelecimento de parcerias com empresas vi-
sando à produção de biodefensivos, o cenário se mostra promissor, haja 
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vista que “a popularidade dos biopesticidas aumentou não apenas entre 
os agricultores e diferentes segmentos da sociedade, mas também entre 
as empresas de pesticidas químicos” (BETTIOL, 20, p. 280, tradu-
ção nossa). A expansão do desenvolvimento de tecnologias biopestici-
das também foi apontada no estudo realizado por Sáenz-de-Cabezón, 
Zalom, López-Olguín (200). Os autores identificaram a existência 
de um movimento crescente de investimento no desenvolvimento de 
tecnologias relativas aos agentes de controle biológico como defensivos 
agrícolas, sendo as empresas privadas as detentoras de 65% de todas 
as patentes englobadas no estudo feito pelos autores (SÁENZ-DE-
CABEZÓN; ZALOM; LÓPEZ-OLGUÍN, 200, p. 6).

Nesta conjuntura, ressalta-se que o fortalecimento da produção tec-
nológica de biodefensivos agrícolas pode ser compreendido como linha 
de ação capaz de proporcionar vantagem competitiva, visto que fatores 
relacionados à preocupação com o meio ambiente, contaminação de ali-
mentos por agrotóxicos e expansão da área de agricultura ôrganica têm 
aumentado a demanda por biopesticidas e produtos biocompatíveis para 
o controle de pragas, doenças e ervas daninhas na agricultura brasileira 
(BETTIOL, 20, p. 280, tradução nossa).

As aplicações/usos das tecnologias de biopesticidas foram destinadas 
ao combate das seguintes pragas agrícolas: Fusarium, Phytophthora,  Pythium, 
Rhizoctonia, beetle, weevil, mite, borer, nematode, bug enymph.

Em relação aos depósitos no exterior, as IEPs solicitaram pro-
teção patentária nos seguintes escritórios: Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (OMPI) (8) Estados Unidos (8); Argentina (3); 
Espanha (2); Canadá (); China (); Índia (); e México (). A identi-
ficação de mercados de interesse para fins de solicitação de proteção das 
tecnologias se constitui em uma medida estratégica, visto que um dos 
princípios basilares do sistema de patentes é o da territorialidade12.

12 O princípio da territorialidade garante que a invenção contida no documento de 
patente receba proteção apenas nos limites territoriais dos países concedentes. Ou 
seja, as tecnologias protegidas nos países onde foram feitos os depósitos, somente 
poderão ser exploradas comercialmente mediante autorização do titular dos 
direitos sobre a patente.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Questões relacionadas ao uso massivo de agrotóxicos na agricultura 
e seus efeitos nocivos à saúde humana e ao meio ambiente têm reforçado 
a necessidade de incorporação de tecnologias ambientalmente saudáveis 
no sistema de produção agrícola, sendo uma delas os biopesticidas.

A pesquisa analisou os depósitos de tecnologias biopesticidas, efetu-
ados entre 200 a 204, resultando em 37 registros de IEPs, não tendo 
sido identificada a participação de IEP privada.

O resultado da pesquisa aponta a necessidade de ampliar, no âmbi-
to das IEPs, o desenvolvimento de pesquisas que resultem na geração de 
tecnologias biopesticidas. Assinala-se também a necessidade de expandir 
a interação com as empresas de modo a tornar mais viável o ingresso das 
tecnologias biopesticidas no circuito comercial, o que pode contribuir para 
a redução da dependência do uso de agrotóxicos na agricultura brasileira.

A análise dos depósitos de pedidos de patente no setor de biopesticidas 
pode ser utilizada para subsidiar a formulação de políticas governamen-
tais voltadas para a ampliação do incentivo às práticas de agricultura sus-
tentável. Ademais, a utilização das informações contidas nos documentos 
de patente permite identificar o estado da técnica das tecnologias, o que 
favorece a racionalização dos investimentos em pesquisa, visto que, ao se 
mapear as tecnologias já existentes, aumenta-se a chance de evitar du-
plicação de esforços em pesquisa e desenvolvimento (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL, 202, p. 7).

Considera-se oportuna a intensificação das ações voltadas para a 
viabilização do uso destas tecnologias entre os agricultores familiares de 
produtos orgânicos, visando reduzir os custos de produção e aumentar a 
oferta de alimentos mais limpos, o que favorecerá a ampliação do acesso 
dos consumidores aos produtos com menor incidência de toxidade, au-
mentará a participação do segmento da agricultura familiar no mercado, 
favorecendo a geração de trabalho e renda.

Por fim, recomenda-se o desdobramento desta pesquisa com vistas 
a identificar se o esforço dos depósitos dos pedidos de patente resultou 
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em licenciamentos, de forma a rastrear se as tecnologias biopesticidas 
identificadas ingressaram no mercado.

REFERÊNCIAS

BETTIOL, Wagner. Biopesticide use and research in Brazil. Outlooks on Pest 
Management. v. 22, n. 6, p. 280-284, Aug. 20. Disponível em: <https://www.
alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/9769//20AP40.pdf>. Acesso em: 
02 jan. 208.

CARNEIRO, Fernando Ferreira at al. (Org.). Dossiê Abrasco: um alerta sobre os 
impactos dos agrotóxicos na saúde. Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo: Expressão 
Popular, 205. Disponível em: <https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/
wp-content/uploads/203/0/DossieAbrasco_205_web.pdf> . Acesso em: 5 
nov. 207.

EMBRAPA. A Embrapa: quem somos. Disponível em: <https://www.embrapa.
br/quem-somos>. Acesso em: 28 dez. 207.

UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Biorational 
and Organic pesticides. Disponível em: <https://nevegetable.org/biorational-
and-organic-pesticides>. Acesso em: 0 dez. 207.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL. Guide to 
use Patent information. Genebra, 202. Disponível em: <http://www.wipo.int/
publications/es/details.jsp?id=80&plang=EN>. Acesso em: 02 nov. 207.

MOED, H. F.; GLANZEL, W.; SCHOCH, U. (Ed.). Handbook of quantitative 
science and technology research: the use of publication and patent statistic in 
studies of S&T: the use of publication and patent statistics in studies of S&T 
systems. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2004.

SÁENZ-DE-CABEZÓN, I. F. J.; ZALOM, F. G; LÓPEZ-OLGUÍN, J. F. A 
Review of Recent Patents on Macroorganisms as Biological Control Agents. 
Recent Patents on Biotechnology, v. 4, p. 48-64, 200. Disponível em: <http://
www.ingentaconnect.com/content/ben/biot/200/00000004/0000000/
art00004>. Acesso em: 02 abr. 208.

http://www.researchinformation.co.uk/pest/contents/TOC-2206.pdf
https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
https://www.abrasco.org.br/dossieagrotoxicos/wp-content/uploads/2013/10/DossieAbrasco_2015_web.pdf
https://www.embrapa.br/quem-somos
https://www.embrapa.br/quem-somos
https://nevegetable.org/biorational-and-organic-pesticides
https://nevegetable.org/biorational-and-organic-pesticides
https://nevegetable.org/biorational-and-organic-pesticides
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=180&amp;plang=EN
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=180&amp;plang=EN
http://www.ingentaconnect.com/content/ben/biot/2010/00000004/00000001/art00004
http://www.ingentaconnect.com/content/ben/biot/2010/00000004/00000001/art00004
http://www.ingentaconnect.com/content/ben/biot/2010/00000004/00000001/art00004


Sessão 3A: Mapas da Ciência



333

REDES DE INTERAÇÃO CIENTÍFICA: identificação 
de comunidades de autores na UFRJ   

Roberto Mario Lovón Canchumani
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil
rlovon@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de pesquisas no campo de redes complexas tem 
apresentado, nas últimas décadas, significativos avanços na descrição e 
análise dos traços topológicos e dinâmicos de redes de tipo social, bio-
lógica ou tecnológica (BARABÁSI et al., 2002). Neste cenário, um dos 
aspectos que tem concentrado particular atenção tem sido a existência 
de subconjuntos de nós fortemente entrelaçados, às vezes conectados e 
outras vezes desconectados da rede. Neste último caso, nos deparamos 
com agrupamentos ou comunidades (clusters) que se encontram ligadas 
ou não à rede (FORTUNATO, 200).

Essas comunidades cumprem papel relevante nas propriedades de 
estruturas complexas. Identificar e analisar a natureza das comunidades 
aí ocultas é uma importante tarefa para revelar a organização informal 
e a natureza dos fluxos de informação que acontecem dentro desses 
sistemas complexos (PALLA et al., 2005). É importante destacar que 
tais comunidades são compostas por diferentes subconjuntos de nós, 
os quais se caracterizam por estarem densamente ligados mais entre si 
do que em relação ao resto da rede. A identificação dessas comunidades 
facilita a compreensão das redes.

Diversas abordagens foram desenvolvidas para identificar comu-
nidades, nas quais se adotam funções específicas para descrever carac-
terísticas dos grupos a serem determinados (CANCHUMANI et al., 
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207; BARBOSA et al., 20). Este trabalho apresenta os resultados de 
uma proposta de identificação de comunidades de autores realizada na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O objetivo do estudo 
foi identificar a tendência de agrupamento de autores da instituição ao 
longo do tempo, assim como também observar características mais es-
pecíficas das principais comunidades de autores identificadas.

2 METODOLOGIA

Foi realizado um levantamento da produção bibliográfica, envol-
vendo artigos publicados em periódicos no período de 200 a 202, na 
base de dados institucional SIGMA.UFRJ. A busca na base considerou 
os seguintes critérios: Produção Intelectual => artigos completos pu-
blicados em periódicos => autores. A partir desses critérios foi possível 
extrair 44.233 registros da produção da UFRJ de artigos publicados em 
periódicos no período de 200 a 202. Os registros com suas informa-
ções foram exportados para matrizes multidimensionais, um processo 
que usou ferramentas computacionais, como software para cruzamento 
de dados (Excel) e geração/visualização de redes/mapas (Gephi). A intera-
ção entre autores foi analisada a partir das informações de coautoria e as 
métricas de grau e modularidade/transitividade.

3 RESULTADOS

A população identificada na produção acadêmica no período de 
200 a 202 é constituída por 28.248 autores com vínculo formal com 
a UFRJ, responsáveis pelos 44.233 artigos publicados no período. Nas 
redes de interação de coautoria, em média, cada autor da UFRJ mantém 
colaboração com 6,73 pesquisadores. 

Um olhar por triênios mostrou o seguinte: no triênio 200-2003, 
o grau médio foi de 4,33, ou seja, cada autor colaborou, em média, com 
pouco mais de quatro autores, e a transitividade, isto é, a tendência que 
os autores têm de se agruparem (coeficiente de clustering) foi de 0,76. Em 
2004-2006, o grau médio foi de 4,87 e o coeficiente de clustering foi de 
0,77. No período seguinte, 2007-2009, o grau médio foi de 5,2 e a 
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transitividade foi de 0,78. Já o último triênio apresentou grau médio 
de 5,57 e transitividade de 0,79. Essas medidas indicam que, ao longo 
dos períodos, novas colaborações foram estabelecidas formando novos 
agrupamentos/comunidades. Em outras palavras, ao logo dos triênios, 
a tendência de todos os nós (autores) se agruparem aumenta.   

A fim de verificar a rede de autores com participação mais intensa em 
termos de colaboração na instituição ao longo do tempo, identificamos 
a formação de diferentes subgrupos de pesquisadores que formam co-
munidades (clusters) nos triênios 200-2003 e 2009-202, focalizando 
nossa atenção na maior comunidade de cada um desses períodos.

3.1 COMUNIDADES DE AUTORES NO TRIÊNIO 2001-2003 

A rede de coautoria da UFRJ, no período 200-2003, é composta 
por 5.695 autores. A identificação de agrupamentos dessa população, 
aplicando o algoritmo Blondel et al. (2008), encontrou um total de 
40 comunidades, envolvendo 3.736 nós (autores), identificadas na 
Figura -A através das cores. Os nós estabeleceram entre si .304 
relações (colaborações), representadas na rede por arestas. O grau 
médio foi de 6,05, ou seja, em média, estes autores participaram de 
publicações com pouco mais de seis autores e a transitividade (coefi-
ciente de clustering) de 0,76. 

A maior comunidade de autores identificada no período de 200-
2003 é constituída por 236 autores (o que representa 7,04% do total de 
autores das 40 comunidades) e, 689 relacionamentos, arestas (Figura 
-B). O grau médio é de 5,24, ou seja, cada autor colabora, em média, 
com mais de cinco pesquisadores. O coeficiente de transitividade apre-
sentado é de 0,79.
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FIGURA 1 - (A) GRAFO DAS COMUNIDADES DE AUTORES DA UFRJ DE PUBLICAÇÕES EM 
PERIÓDICOS IDENTIFICADAS NO PERÍODO 2001-2003. (B) GRAFO DA MAIOR COMUNIDADE 
DE AUTORES DE ARTIGOS EM PERIÓDICOS DA UFRJ NO PERÍODO 2001-2003

Fonte: Elaborado pelo autor, 208.

A classificação de autores dessa comunidade por tipo de víncu-
lo mostra que a maioria é composta por alunos de pós-graduação - P 
(38,02%), seguida por docentes - D (25,48%) e alunos de graduação 
- G (2,93%). Alunos egressos da pós-graduação (exP) representam 
9,89% e os autores com outros tipos de vínculo (O) 8,75%, podendo 
ser professor egresso, técnico egresso ou egresso da graduação. Já os 
técnicos (T) representam 4,94%. 

Do total de autores dessa comunidade, identificamos os 20 que 
apresentam as maiores medidas de centralidade de grau, ou seja, são 
autores que mais interagem, tem maior número de colaborações (Tabela 
). Verifica-se que dos 20 autores identificados, 6 são docentes. Os 
outros quatro autores têm os seguintes tipos de vínculo: egresso da pós-
-graduação (exP), aluno de pós-graduação (P), técnico (T) e um que 
possui outros tipos de vínculo (O).

No que se refere às áreas dos autores, verificamos que 0 deles atuam 
na grande área de Ciências Biológicas, dois nas Ciências da Saúde e um 
nas Ciências Humanas. Os outros autores identificados atuam em duas 
áreas do conhecimento, assim distribuídos: quatro deles em Ciências 
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Biológicas e Ciências da Saúde; dois em Ciências Agrárias e Ciências da 
Saúde e; um autor em Ciências Biológicas e Ciências Humanas.  

TABELA 1 - VÍNCULO E GRANDE ÁREA DOS AUTORES COM MAIORES MEDIDAS DE 
CENTRALIDADE DE GRAU DA MAIOR COMUNIDADE IDENTIFICADA DAS PUBLICAÇÕES DA 
UFRJ EM 2001-2003

Id Vinculo* Grau Áreas de Atuação

330 D 46 Ciências Biológicas, Ciências da Saúde

239 D 34 Ciências Biológicas, Ciências da Saúde

342 D 26 Ciências Biológicas

339 exP 24 Ciências Biológicas, Ciências da Saúde

343 O 20 Ciências Biológicas

344 D 9 Ciências Biológicas

240 D 9 Ciências da Saúde

268 D 7 Ciências Biológicas

406 D 6 Ciências Biológicas

2042 D 5 Ciências Agrárias, Ciências da Saúde

2320 D 5 Ciências da Saúde, Ciências Biológicas

445 D 4 Ciências Biológicas

540 D 4 Ciências Biológicas

256 T 4 Ciências da Saúde

223 D 3 Ciências Biológicas

42 D 2 Ciências Biológicas, Ciências Humanas

924 D 2 Ciências da Saúde, Ciências Agrárias

338 P  Ciências Humanas

34 D  Ciências Biológicas

54 D  Ciências Biológicas

Fonte: Elaborado pelo autor, 208.
* Tipos de Vínculo: D (Docente); P (Discente de Pós-graduação); exP (Egresso 

Discente de Pós-graduação); T (Técnico); O (Outros)
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FIGURA 2 - GRAFO DOS AUTORES MAIS CENTRAIS DA MAIOR COMUNIDADE DE AUTORES DE 
PUBLICAÇÕES DA UFRJ IDENTIFICADA EM 2001-2003

Fonte: Elaborado pelo autor, 208.

Uma visão detalhada da rede em torno do grupo de autores mais 
centrais revela algumas informações importantes (Figura 2). O tamanho 
do nó (e do Id) é proporcional ao número de colaborações (grau do nó) 
e cada tipo de autor é representado por uma determinada cor. Podemos 
observar claramente que os docentes mais centrais (id= 330 e 239) 
concentram em seu entorno diferentes tipos de autores, formando o 
principal núcleo de colaboração dessa comunidade. Outros docentes, 
por sua vez, concentram sua colaboração com algum tipo de autores. 
Por exemplo, os docentes id= 540 e 2042 colaboram, basicamente, com 
alunos de pós-graduação.



339

3.2 COMUNIDADES DE AUTORES NO TRIÊNIO 2009-2012 

A rede de autores da UFRJ, no período 200-202, é composta por 
7.503 autores (total de autores em artigos com colaboração). A identifi-
cação de agrupamentos dessa população, aplicando o algoritmo Blondel 
et al. (2008), apontou um total de 40 comunidades, envolvendo 5.69 
autores, os quais mantiveram entre si 9.328 conexões, representadas 
na rede por arestas (Figura 3-A). O grau médio foi de 7,47 e a transiti-
vidade (coeficiente de clustering) de 0,78.

FIGURA 3 - (A) GRAFO QUE MOSTRA AS 40 COMUNIDADES DE AUTORES DA UFRJ 
IDENTIFICADAS NO PERÍODO 2010-2012. (B) GRAFO QUE DESTACA A MAIOR COMUNIDADE 
DE AUTORES DA UFRJ IDENTIFICADA NO PERÍODO 2010-2012

Fonte: Elaborado pelo autor, 208.

Note-se que o número de comunidades é igual ao identificado no 
período 200-2003, entretanto, o número de autores e conexões au-
mentou significativamente. Isto pode indicar que o aumento da cola-
boração ocorreu pelo incremento dos agrupamentos já existentes em 
períodos anteriores.

A maior comunidade de autores identificada no período de 200-
202 é constituída por 396 autores (o que representa 7,66% do total de 
autores das 40 comunidades), 60 autores a mais que no triênio 200-
2003. Estes autores estabeleceram .607 relacionamentos, arestas (Figura 
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3-B). O grau médio é 8,2, isto é, cada autor colabora, em média, com 
pouco mais de oito pesquisadores, e o coeficiente de clustering é de 0,8. 

Ao verificar os autores dessa comunidade de acordo com seus res-
pectivos tipos de vínculo, vemos que os grupos mais representativos são 
os alunos de pós-graduação (35,35%), seguido pelos egressos da pós-
-graduação (25,25%) e docentes (20,45%). Os estudantes de graduação 
representam 9,34%, os autores com outros tipos de vínculo 8,33% e os 
técnicos ,26%. Desse total, identificamos os 20 autores que apresen-
tam as maiores medidas de centralidade (Tabela 2). 

TABELA 2 - VÍNCULO E GRANDE ÁREA DOS AUTORES COM MAIORES MEDIDAS DE 
CENTRALIDADE DE GRAU DA MAIOR COMUNIDADE IDENTIFICADA DAS PUBLICAÇÕES DA 
UFRJ EM 2010-2012

Id Vinculo* Grau Áreas de Atuação

7 D 80 Ciências Biológicas

536 D 47 Ciências Biológicas

272 D 44 Ciências Biológicas

80 D 43 Ciências Biológicas

79 D 37 Ciências Biológicas

678 D 37 Ciências Biológicas

350 D 36 Ciências Biológicas

9049 D 36 Ciências Biológicas

67 D 34 Ciências Biológicas

68 D 34 Ciências Biológicas

334 D 33 Ciências Biológicas

77 P 32 Ciências Biológicas

436 D 27 Ciências Biológicas

623 D 27 Ciências Biológicas

563 D 25 Ciências Biológicas

564 D 25 Ciências Biológicas

398 D 25 Ciências Biológicas, Ciências Exatas e da Terra

74 D 25 Ciências Biológicas, Ciências Humanas

608 D 23 Ciências Biológicas

609 D 23 Ciências Biológicas, Ciências da Saúde

Fonte: Elaborado pelo autor, 208.

* Tipos de Vínculo: D (Docente); P (Discente de Pós-graduação)
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FIGURA 4:- GRAFO QUE DESTACA OS AUTORES MAIS CENTRAIS DA MAIOR COMUNIDADE DA 
UFRJ IDENTIFICADA EM 2010-2012

Fonte: Elaborado pelo autor, 208.

Verifica-se que 9 deles são docentes e um é aluno de pós-graduação. 
Em relação às áreas dos autores, constatamos que todos atuam na área de 
Ciências Biológicas, sendo que três deles atuam também nas seguintes 
áreas: Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra e; Ciências Humanas. 

Uma visão detalhada da rede em torno do grupo de autores mais 
centrais revela algumas informações interessantes (Figura 4). É possível 
notar forte interação entre os docentes identificados com os números 
7 e 79. O primeiro mantendo, em seu entorno, colaborações com 
outros docentes e, o último, colaborando mais intensamente com alu-
nos de pós-graduação.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A maior parte das redes do mundo real se caracteriza por conter 
comunidades muito entrelaçadas e ocultas, nas quais seus membros 
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formam subgrupos, configurando uma imbricada rede entre todos eles. 
A identificação de comunidades possibilita definir e melhor conhecer 
os subgrupos em função da estrutura de escolha de seus enlaces, isto 
é, com base na premissa de que os membros de cada subgrupo tendem 
a escolher os mesmos colaboradores e serem escolhidos pelos mesmos 
autores. Dessa forma, a permanência em um subgrupo estabelece-se em 
função das similaridades de escolha, dadas e recebidas, por cada autor.

Nesse sentido, as métricas de grau e de transitividade mostraram que, 
ao longo do período analisado, novas colaborações entre autores da UFRJ 
foram estabelecidas configurando novos agrupamentos, tornando, des-
sa maneira, maior a transitividade da rede. Em outras palavras, ao logo 
dos triênios, a tendência dos autores da UFRJ se agruparem aumenta. 
Conhecer mais detalhadamente como essa interação acontece, e o papel 
que desempenha no fazer científico da instituição, é importante para ana-
lisar o grau de eficiência/participação dos recursos humanos envolvidos. 

O estudo das comunidades de autores pode ser utilizado na gestão 
institucional, por exemplo, para determinar os principais pesquisado-
res, número de publicações por grupo, produtividade em relação ao 
tamanho do grupo, visibilidade e colaboração com outros grupos, assim 
como também a dinâmica de interação dos grupos de autores ao longo 
do tempo. Considerações acerca das especificidades das diferentes áreas 
do conhecimento envolvendo comunidades de autores é aspecto a ser 
abordado em futuros trabalhos.
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1 INTRODUÇÃO

Os estudos de produção científica na área de Saúde Coletiva têm 
atraído os olhares de vários pesquisadores em âmbito nacional e interna-
cional, tais como Lins et al. (205); Conner, Provedel e Maciel (207). 
Em geral, na composição teórico-metodológica dessas publicações, per-
cebe-se a existência da apropriação, pela Saúde Coletiva, de teorias do 
campo da Cientometria e Sociologia da Ciência, estabelecendo assim, 
um conjunto de relações interdisciplinares entre os campos. O interes-
se de constituir métricas de sua produção não é um anseio apenas da 
Saúde Coletiva. Vários campos do conhecimento, historicamente, vêm 
utilizando um conjunto de técnicas apropriadas a esse propósito, tendo 
em vista o interesse em avaliar questões diversas, como o crescimento, 
o retrocesso, os rumos, os temas, as colaborações, os veículos de comu-
nicação científica, as citações, as performances e as diversas ações que se 
materializam em um determinado campo. 
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Com o avanço da relevância dos rankings científicos, enquanto dis-
positivos de atribuição de prestígio a indivíduos e instituições, e tam-
bém, com o desenvolvimento dos órgãos reguladores e de fomento, que 
exigem cada vez mais dos pesquisadores, notam-se avanços e aperfeiço-
amentos nos instrumentos de avaliação da produção de conhecimento, 
que surgem, inclusive, em resposta às cobranças dos pesquisadores por 
processos avaliativos mais justos, transparentes e condizentes com a 
realidade social brasileira. Contudo, é evidente, a necessidade das ins-
tituições acadêmicas avaliarem e compreenderem as ações dos agentes 
dos mais variados campos, sobretudo, no que diz respeito à adequação 
do seu desempenho às referências e padrões internacionais de atuação 
científica, porém, sem perder de vista a compreensão social e a inserção 
local da obra destes pesquisadores, transitando com competência entre 
as imposições globais e as necessidades regionais.

Neste quesito, enquanto área disciplinar, a Ciência da Informação 
(CI) tem adquirido cada vez mais relevância, sendo demandada por 
diversos campos, no intuito de promover interlocuções com atores aca-
dêmicos que desejam instituir recursos de acompanhamento e avaliação 
da produção científica. No Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 
Federal da Bahia (ISC/UFBA), tais demandas passaram a ser constan-
tes, exigindo o intercâmbio de conhecimentos entre pesquisadores dos 
domínios da informação e da saúde, visando interagir na construção 
de meios de caracterização e avaliação da produção científica da Saúde 
Coletiva, fazendo uso de métodos, técnicas e recursos difundidos na CI, 
tais como as ferramentas cientométricas de extração de dados, mineração 
de textos e análise de coocorrência. Por outro lado, no Instituto de CI da 
Universidade Federal da Bahia (ICI/UFBA), em decorrência do avanço 
de estudos de natureza cientométrica e da ampliação de elementos ins-
trumentais para a avaliação da produção científica, surgiu a necessidade 
de contextos de aplicação que pudessem validar a importância destas 
técnicas, propiciando assim, o ambiente ideal para o diálogo entre os 
campos.
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O relacionamento supracitado se institucionalizou no âmbito 
do Grupo de Pesquisa: Comunidade, Família e Saúde: Contextos, 
Trajetórias e Políticas Públicas (FASA), que tem com uma de suas re-
percussões declaradas, a possibilidade de promover a adoção qualificada 
de enfoques teórico-metodológicos das ciências sociais e humanas na 
saúde coletiva. Especificamente, um pesquisador do ICI/UFBA parti-
cipa do projeto: Perfil e contribuição das ciências humanas e sociais no campo da saúde 
coletiva: pesquisa, ensino e extensão, que tem por objetivo: traçar o perfil da 
área das Ciências Humanas e Sociais em Saúde (CHSS) no âmbito dos 
programas de Pós-Graduação credenciados pela Capes na área de Saúde 
Coletiva visando quantificar e tipificar os docentes e pesquisadores, li-
nhas de pesquisas e atividades de ensino e extensão da área.

Tal participação limitou-se ao eixo “pesquisa”, tendo como foco a 
implementação de contribuições e transferência de conhecimento sobre 
o uso de ferramentas cientométricas com foco na obtenção do perfil e 
contribuições das ciências humanas e sociais no campo da saúde coleti-
va. O projeto mencionado no parágrafo anterior encontra-se em fase de 
finalização, e o presente trabalho tem por objetivo expor os resultados 
iniciais proporcionados pela referida cooperação. Acrescenta-se que os 
resultados aqui apresentados são parciais, tendo em vista que a pesquisa 
completa contempla: entrevistas semiestruturadas em profundidade 
com informantes-chave, análise documental e topografia intelectual e 
epistemológica do campo.

2 PERCURSO METODOLÓGICO

O seguinte percurso metodológico foi realizado:
1) Delimitação dos agentes: para a seleção de pesquisadores foram 

estabelecidos os seguintes critérios: possuir formação em ciências sociais 
e humanas e áreas fins (incluindo cursos com interface em saúde) na 
graduação e/ou pós-graduação (incluindo pós-doutorado); experiência 
comprovada em ensino, pesquisa ou extensão associada à área de CSHS; 
estar credenciado em PPGS na condição de docente permanente (DP) 
ou docente colaborador (DC) em pelo menos um dos três triênios con-
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templados pela pesquisa (2004 a 2006; 2007 a 2009; 200 a 202). 
Com base nesses critérios foram identificados 76 docentes/pesquisa-
dores, entre permanentes e colaboradores.

2) Execução do ScriptLattes1: acessaram-se os códigos compostos de 
6 algarismos nos Currículos Lattes dos pesquisadores; em seguida, o 
ScriptLattes (MENA-CHALCO; CESAR JUNIOR, 2009) foi executado, 
considerando o período de 2004 a 202. 

3) Mineração de Texto: Após obter o panorama inicial da produção, 
realizaram-se procedimentos de mineração de textos no arquivo .ris pro-
veniente do ScriptLattes, que envolveram: padronização, correção e agru-
pamento dos nomes dos periódicos, palavras-chave, grupos de pesquisa e 
projetos de pesquisa. Para isto, utilizou-se o software Vantage Point2. 

4) Representação dos Dados: Por fim, aplicaram-se ferramentas de 
visualização de dados, tais como UCINET/NetDraw3.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

No total, foram identificados 4.06 artigos completos publicados 
em periódicos, 565 livros publicados/organizados ou edições, 2.204, 
capítulos de livros publicados, 837 textos em jornais de notícias/revistas, 
793 trabalhos completos publicados em anais de congressos, 559 resumos 
expandidos publicados em anais de congressos e 3.923 resumos publica-
dos em anais de congressos. Sobre a coautoria nos artigos de periódicos, 
notou-se a seguinte configuração: autoria única (25,5%), dois autores 
(25,7%), três autores (7,2%), quatro autores (0,% artigos), cinco ou 
mais autores (8,2% artigos), não contabilizados (2,8%)4. Viacava (200) 
destacou que, do mesmo modo que se verifica em outras áreas, há uma 

1 Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/>.
2 Foi utilizada a versão 9.0 do software no Laboratório Otlet CI da Universidade 

Federal de Pernambuco. Disponível em: <https://www.thevantagepoint.com/>.
3  Disponível em: <https://sites.google.com/site/ucinetsoftware/home>.
4 No lugar de 4.06 artigos, 3987 foram considerados, pois o arquivo .ris não 

consegue preservar os dados de autoria de todos os artigos em um formato 
estruturado. Em suma, foi possível contabilizar as autorias de coautorias de 97,% 
dos artigos de maneira semiautomática.
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forte tendência no aumento do número de autores por artigo. Em sua 
avaliação, o autor percebeu que entre 2004 e 2006, 22% das publicações 
da área eram individuais e 24% eram publicações com dois autores, va-
lores parecidos com os encontrados neste estudo, o que aponta para uma 
estagnação no percentual de trabalhos com um e dois autores.

A proporção de livros versus coletâneas organizadas é de 5,5% 48,5%, 
demonstrando que as obras de caráter coletivo/organizadas superam o 
quantitativo de livros monográficos. Tal equilíbrio também é notado em 
outras áreas do conhecimento, como por exemplo, na Comunicação, 
verificada em estudo conduzido por Toffoli e Ferreira (20). As cole-
tâneas merecem atenção em discussões futuras, pois, em geral, são obras 
produzidas sobre anais de eventos e outras publicações coletivas que 
recebem ISBN, mas que fogem da lógica tradicional do livro, gerando 
a curiosidade dos estudos de produção científica sobre o peso do seu 
mérito enquanto publicação.

Quanto aos periódicos científicos mais representativos, ressaltam-se 
os que obtiveram acima de 20 publicações:
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TABELA 1 - PERIÓDICOS MAIS REPRESENTATIVOS

Posição Quant. Periódicos 

 480 Ciência e Saúde Coletiva 

2 329 Cadernos de Saúde Pública (ENSP)

3 83 Interface. Comunicação, Saúde e Educação

4 49 Physis. Revista de Saúde Coletiva

5 3 Revista de Saúde Pública / Journal of Public Health

6 04 Saúde e Sociedade (USP)

7 78 Revista Brasileira de Educação Médica

8 70 História, Ciências, Saúde-Manguinhos

9 49 Saúde em Debate

0 4 Revista Latino-Americana de Enfermagem (USP/ Ribeirão Preto.)

 38 RECIIS. Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde

2 37 Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano

3 34 Revista Brasileira de Enfermagem

4 32 Revista da Escola de Enfermagem da USP

5 30 Revista Estudos Feministas (UFSC)

6 28 Cadernos Saúde Coletiva (UFRJ)

7 28 Cogitare Enfermagem (UFPR)

8 28 Revista Baiana de Saúde Publica

9 27 Revista de APS

20 26 Revista Brasileira em Promoção da Saúde (UNIFOR)

2 26 Texto & Contexto Enfermagem (UFSC)

22 23 Ciência, Cuidado & Saúde

23 23 Revista Bioética

24 23 Revista Médica de Minas Gerais (Belo Horizonte)

25 2 Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil

Fonte: Dados da pesquisa, 208.

Os resultados acima apresentados corroboram, em parte, com os 
resultados encontrados em Viacava (200). No mencionado estudo, 
nota-se a seguinte configuração: Cadernos de Saúde Pública (°), Revista de 
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Saúde Pública (2°) e Ciência & Saúde Coletiva (3°). Atualmente, a Ciência e Saúde 
Coletiva é o principal veículo de comunicação científica utilizado pelo 
grupo analisado. Alocada no estrato Qualis B, a revista supramencio-
nada é um veículo oficial da Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(ABRASCO).

No que diz respeito aos grupos de pesquisa, buscou-se avaliar as 
palavras-chave mais presentes. 

FIGURA 1 - PALAVRAS-CHAVE MAIS REPRESENTATIVAS NOS GRUPOS DE PESQUISA

Fonte: Dados da pesquisa, 208.

No total, foram identificados 245 grupos de pesquisa registrados no 
CNPq e 858 linhas de pesquisa. As palavras-chave mais representativas 
foram: gênero (78), saúde (73), política pública (6), sexualidade (58) 
e bioética (45). Diante dos dados preliminares, verifica-se uma incli-
nação do campo para as questões de sexualidade e gênero, essa última, 
especificamente, com foco na proposição de políticas públicas. A Figura 
2 esclarece as relações existentes entre gênero e sexualidade com outras 
palavras-chave identificadas.
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FIGURA 2 - GÊNERO, SEXUALIDADE E SUAS RELAÇÕES

Fonte: Dados da pesquisa, 208.

Acima, percebe-se que, sexualidade e aborto (4), sexualidade e 
reprodução (3), gênero e aborto (3), gênero e reprodução (2), sexu-
alidade e saúde reprodutiva (2), gênero e política pública (), gênero 
e saúde reprodutiva () são os vínculos mais estreitos, demonstrando 
as relações que permeiam os termos mais representativos. 

4 CONCLUSÕES

O presente trabalho teve por objetivo traçar um perfil do campo da 
Saúde Coletiva no Brasil. Para isto, foram selecionados os pesquisado-
res mais proeminentes, valendo-se de critérios de representatividade. 
Inicialmente, avalia-se como profícua as relações entre a CI e Saúde 
Coletiva, demonstrando que em projetos multidisciplinares, tal colabo-
ração pode gerar resultados significativos. No caso em evidência, nota-se 
que a colaboração do pesquisador de CI contribuiu para a consecução 
do objetivo do projeto relacionado ao eixo “pesquisa”, que se voltou 
para a compreensão de enfoques e abordagens teórico-metodológicas, 
especificidades nos modos de produção e produtos.



352

Sobre os resultados empíricos, constata-se a importância dos peri-
ódicos: Ciência e Saúde Coletiva e Cadernos de Saúde Pública (ENSP); o destaque 
dos artigos de periódico e resumos publicados em anais de congressos 
nas tipologias documentais; a resistência da autoria única em relação ao 
fenômeno global de colaboração científica; e a ênfase nas temáticas de 
gênero e sexualidade nos grupos de pesquisa, em especial, associadas a 
aborto, reprodução e políticas públicas.
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1 INTRODUÇÃO

Tudo o que sabemos a respeito do surgimento e do desenvolvimento 
do conhecimento científico, na forma de disciplinas ou tópicos, é re-
sultado predominantemente da análise de publicações. Neste contexto, 
a observação de possíveis influências entre tópicos doconhecimento 
envolve a identificação dos tópicos e das relações entre eles. O problema 
de identificar o fluxo do conhecimento passa pela obtenção de uma rede 
de tópicos que evidencie a estrutura topológica derivada dos seus rela-
cionamentos. Assim, uma rede de tópicos do conhecimento é o objeto 
de estudo que viabiliza as análises referentes ao fluxo do conhecimento 
científico e constituem, respectivamente, o objetivo e o problema de 
pesquisa deste trabalho.

A criação de uma rede de tópicos do conhecimento é importante 
por possibilitar a realização de análises sobre as influências existentes 
entre esses tópicos e, consequentemente, sobre a interdisciplinaridade 
no desenvolvimento da ciência. Comumente, a representação de uma 
rede deste tipo é feita por meio de uma estrutura matemática denomi-
nada grafo direcionado. Um grafo é uma estrutura abstrata de dados que 
permite representar diferentes elementos e seus relacionamentos como 
vértices e arestas, respectivamente.
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Neste trabalho, propomos um novo método cujo objetivo é a criação 
de um grafo de tópicos do conhecimento baseado em dados de genealogia 
acadêmica (GA). O método contempla (i) a prospecção de dados de GA, 
(ii) a estruturação hierárquica dos dados em grafo de GA, (iii) a identi-
ficação das áreas de atuação dos acadêmicos, (iv) a inferência das áreas de 
atuação por meio da propagação de tópicos no grafo de genealogia e (v) 
a criação do grafo de tópicos do conhecimento, em que os vértices e as 
arestas representam, respectivamente, os tópicos e suas influências que 
são herdadas dos relacionamentos de orientação acadêmica.

Como estudo de caso utilizamos a GA do proeminente matemático 
suíço Johann Bernoulli (667-748). A identificação das áreas de atua-
ção dos matemáticos considerou as informações biográficas disponíveis 
no repositório Wikipedia e dois dicionários de tópicos baseados no sistema 
Mathematics Subject Classification e em um glossário de áreas da matemática, 
respectivamente. Como resultado preliminar, destacamos a criação do 
grafo de tópicos de pesquisa e sua análise descritiva, a qual considera os 
tópicos do conhecimento, as relações hierárquicas existentes entre eles 
e o processo de transição entre os tópicos.

2 TRABALHOS CORRELATOS

A estruturação e análise de redes de conhecimento é objeto de es-
tudo em diferentes áreas. Os estudos disponíveis na literatura podem 
considerar redes de publicações científicas que são relacionadas por 
critérios específicos como, por exemplo, os leitores destas publicações 
(MOHAMMADI; THELWALL, 204). Por outro lado, as redes podem 
descrever elementos distintos, como publicações científicas e patentes, 
de modo a evidenciar a transferência do conhecimento científico teóri-
co para aplicações tecnológicas (DING; HUNG; LEE; WANG, 207). 
As redes de patentes podem ser úteis, também, para análises que en-
volvam a identificação do impacto que a geolocalização das fontes de 
conhecimento exercem em diferentes atores (SORENSON; RIVKIN; 
FLEMING, 2006). A análise do fluxo da informação em redes que re-
presenta os diversos atores envolvidos em processos de negócios e/ou 
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desenvolvimento tecnológico pode contribuir para a gestão da inovação 
(INOMATA; RADOS, 20). Por fim, redes de citações podem ser im-
portantes como objeto de estudo para a propagação do conhecimento 
(BUFREM; SILVA; SOBRAL, 207).

Os processos de identificação de tópicos que representem conheci-
mento específico também são amplamente documentados na literatura. 
Um diferencial importante entre as metodologias consideradas é a fonte de 
informações utilizada. A identificação de tópicos pode utilizar como fonte 
de informações fóruns on-line de discussão sobre tópicos de aprendizagem 
(TOBARRA; ROBLES-GÓMEZ; ROS; HERNÁNDEZ; CAMINERO, 
204) ou ainda a análise de expressões em títulos de publicações científi-
cas (BOSCHMA; HEIMERIKS; BALLAND, 204). Consideramos que, 
apesar de o estudo do conhecimento por meios de redes e a identificação 
de tópicos do conhecimento serem temas de pesquisa amplamente docu-
mentados, nosso trabalho difere dos demais quanto à utilização da GA 
para a estruturação hierárquica do conhecimento.

3 MÉTODO

O método está composto por quatro etapas em que a partir de um 
grafo de GA de um determinado grupo de pesquisadores são identifi-
cados todos seus tópicos de pesquisa. Caso não seja possível identificar 
os tópicos de pesquisa, é utilizado um processo de inferência de tópicos 
baseado na propagação de informação. Finalmente, com base no grafo 
de pesquisadores é criado outro grafo em que os vértices representam 
tópicos e as arestas as relações entre pares de tópicos.

3.1 CRIAÇÃO DO GRAFO DE GENEALOGIA ACADÊMICA

O método utilizado considera um conjunto de acadêmicos e seus re-
lacionamentos de orientação/supervisão formal e concluída. A criação 
do grafo de genealogia utiliza, por exemplo, relacionamentos de orien-
tação de mestrado e doutorado, aqui denominado grafo de GA, onde 
os vértices descrevem os acadêmicos e as arestas direcionadas descrevem 
todos os relacionamentos de orientação observados entre eles. Para um 
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determinado grupo de acadêmicos, um grafo de GA pode ser obtido por 
coleta direta em bancos de genealogia como, por exemplo, o Mathematics 
Genealogy Project, ou por métodos computacionais que inferem as relações 
de orientação. Neste último caso, os relacionamentos de orientação po-
dem ser obtidos por meio de análises em publicações em coautoria ou 
em currículos acadêmicos.

3.2 IDENTIFICAÇÃO DOS TÓPICOS DE ATUAÇÃO

No processo de identificação dos tópicos de atuação do acadêmico 
consideramos seus respectivos registros biográficos obtidos por meio de 
busca em repositórios Web, utilizando o nome do acadêmico como ele-
mento de busca. Após a prospecção dos registros na forma de textos, esses 
são submetidos a um processo de eliminação de elementos textuais que 
não sejam importantes para a identificação de seus tópicos de atuação, 
ou seja, são eliminados artigos, preposições, conjunções, dentre outros 
elementos similares. O resultado é um conjunto de termos, oriundos da 
descrição biográfica do acadêmico, que são utilizados para a inferência 
da área de atuação do acadêmico.

A identificação da área de atuação do acadêmico é guiada por um di-
cionário de tópicos do conhecimento que é derivado de algum sistema de 
classificação do conhecimento. Os sistemas de classificação do conheci-
mento são esquemas hierárquicos que organizam o conhecimento formal 
em classes. Esses sistemas podem ser utilizados para a composição do 
dicionário de tópicos do conhecimento, que consiste de um conjunto de 
termos. Este processo considera os termos pertencentes ao dicionário de 
tópicos como elementos de busca no registro, e tem por objetivo identificar 
a frequência de cada tópico no registro. Assim, um tópico é k-frequente 
se ele aparece k vezes no registro do acadêmico. Maiores valores de k tor-
nam a identificação mais assertiva, por outro lado, valores menores de k 
possibilitam a identificação com menor restrição e menor assertividade. 
Ao final desse processo, os vértices do grafo de GA, para os quais existe 
registro biográfico identificado, são rotulados com um ou mais tópicos, 
sendo que este atributo associado descreve sua área de atuação.
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3.3 PROPAGAÇÃO DE TÓPICOS

Os vértices não rotulados (acadêmicos cujos tópicos não foram 
identificados) receberam tópicos inferidos por meio da propagação dos 
tópicos dos vértices rotulados (acadêmicos cujos tópicos foram identifi-
cados), considerando a estrutura do grafo de GA. 

A propagação é um processo iterativo baseado na adjacência rotulada 
de um vértice não rotulado: a primeira iteração considera a descendên-
cia do vértice não rotulado, ou seja, os acadêmicos que foram orienta-
dos por ele. A atribuição de tópicos é feita por meio da interseção dos 
conjuntos de tópicos de seus descendentes. Caso haja apenas um des-
cendente rotulado, seus tópicos serão atribuídos diretamente ao vértice 
não rotulado. Nesta iteração são submetidos ao processo todos os vér-
tices não rotulados do grafo. Se um vértice não apresenta descendência 
rotulada ou se a interseção for um conjunto vazio, esse vértice mantém 
a condição de não rotulado. Na iteração seguinte, o processo é repetido 
com a interseção da ascendência rotulada, ou seja, consideram-se os 
orientadores do acadêmico em questão. A descendência e ascendência 
rotuladas são utilizadas de maneira alternada até um determinado nú-
mero de iterações que é definido por um limiar de rotulação de vértices. 
A definição de um limiar é importante visto que a estrutura do grafo não 
garante a rotulação total de seus vértices.

3.4 CRIAÇÃO DO GRAFO DE TÓPICOS

Finalmente, o grafo de GA rotulado é utilizado para o processo de 
criação de um grafo de tópicos do conhecimento. O grafo resultante 
sumariza a interação entre tópicos. Cada tópico é representado por 
um vértice e dado o relacionamento AàB todos os tópicos associados a 
um orientador (A) são conectados a todos os tópicos associados a um 
orientado (B), ou seja, as arestas do grafo são resultantes do produto 
cartesiano entre os conjuntos de tópicos do orientador e do orientado 
(A × B). Em outras palavras, todos os tópicos associados a um vértice 
orientador são conectados a todos os tópicos associados a um vértice 
orientado. Esta abordagem permite realizar a rotulação dos vértices que 
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não possuem registro biográfico associado evidenciando a transferência 
dos tópicos de um acadêmico a outro.

4 CONJUNTOS DE DADOS

Consideramos, como estudo de caso, a descendência acadêmica do 
matemático suíço Johann Bernoulli (Rossi & Mena-Chalco, 204), a 
qual foi obtida junto à plataforma do Mathematics Genealogy Project1. Essa 
plataforma reúne informações sobre a comunidade dos doutores em 
matemática e áreas correlatas. Foram obtidos todos os registros dos ma-
temáticos da GA de Bernoulli. Esta estrutura é composta por 00.22 
matemáticos e 0.06 relacionamentos de orientação concluída. Todos 
os matemáticos pertencentes à descendência acadêmica de J. Bernoulli 
foram submetidos ao processo de busca pelas respectivas biografias. O 
processo de busca considerou o nome completo dos matemáticos e foi 
feita junto ao repositório Wikipedia, que consideramos como fonte de 
dados para a composição dos registros biográficos associados aos ma-
temáticos do grafo de GA. Ao todo, foram obtidos 3.477 registros 
descritivos ou biográficos (3,48% dos descendentes de Bernoulli). A 
opção por essa fonte de informações considerou que a existência de um 
registro no Wikipedia pressupõe a importância e a contribuição do mate-
mático para o desenvolvimento da área.

Para a composição dos dicionários de tópicos utilizamos dois sis-
temas de classificação de áreas da Matemática: (i) o sistema Mathematics 
Subject Classification2 (MSC), que disponibiliza 62 classes hierárquicas, e 
(ii) um glossário3 composto por 446 termos, ambos referenciando tó-
picos para a área da Matemática. O MSC é um sistema de classificação 
formal disponibilizado pela American Mathematical Society. Por outro lado, o 

1 Disponível em: <genealogy.math.ndsu.nodak.edu>.  Acesso em: 05 jan. 208.
2 Disponível em: <mathscinet.ams.org/msc/msc200.html>. Acesso em: 3 jan. 

208. 
3 Disponível em: <en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_areas_of_mathematics>. 

Acesso em: 3 jan. 208.

http://genealogy.math.ndsu.nodak.edu
http://mathscinet.ams.org/msc/msc2010.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Glossary_of_areas_of_mathematics
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glossário de tópicos é um sistema informal não hierárquico que consiste 
em uma lista de termos que definem disciplinas ou áreas da Matemática.

5 RESULTADOS

Para J. Bernoulli, com o método proposto, foram coobtidos dois 
grafos de tópicos que correspondem a cada um dos dicionários utiliza-
dos. O processo de propagação dos tópicos considerou um limiar de 95% 
de vértices rotulados para finalização (isto é, a propagação foi realizada 
iterativamente até que 95% dos vértices sejam rotulados). A Figura  
ilustra ambos os grafos cujos vértices representamos tópicos derivados 
do dicionário MSC, e do glossário de tópicos. O dimensionamento dos 
vértices é proporcional ao número de arestas que nele incidem ou que 
dele emergem (grau). A espessura das arestas é proporcional à sua fre-
quência. Para facilitar a visualização das influências entre os vértices, são 
representados somente aqueles cujas arestas possuem frequência maior 
ou igual à .000. O grafo derivado do MSC, para o qual considera-
mos uma k-frequência igual no processo de identificação dos tópicos, 
apresenta 27 vértices. O tópico Geometry apresenta destaque tanto em 
número de relacionamentos com outros tópicos quanto em número de 
relacionamentos totais. Por outro lado, o grafo derivado do glossário de 
tópicos, para o qual consideramos uma k-frequência igual a 3, possui 
26 vértices, de acordo com os mesmos critérios do grafo anterior, e o 
tópico em destaque neste grafo é o Analysis.
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FIGURA 1 - GRAFOS DE TÓPICOS. OS VÉRTICES E ARESTAS TÊM DIMENSÃO PROPORCIONAL 
AO GRAU E A FREQUÊNCIA, RESPECTIVAMENTE. SÃO REPRESENTADAS SOMENTE AS 
ARESTAS COM FREQUÊNCIA ≥ 1.000.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

A Tabela  apresenta os cinco tópicos mais influentes e os cinco tó-
picos mais influenciados por cada tópico influente, com os respectivos 
números de arestas. Note que os grafos de tópicos do MSC e do glossá-
rio de tópicos apresentam originalmente 860.097 e 888.225 arestas, 
respectivamente.
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TABELA 1 - IDENTIFICAÇÃO DOS CINCO TÓPICOS MAIS INFLUENTES COM SEUS NÚMEROS 
DE ARESTASE OS RESPECTIVOS TÓPICOS INFLUENCIADOS PARA CADA DICIONÁRIO 
CONSIDERADO

Dicionário

Tópicos
(número de relacionamentos)

Influentes Influenciados

M
SC

Geometry
(00.598)

Differential 
geometry
(7.054)

Number 
theory

(5.663)

Mechanics
(5.363)

Algebraic 
geometry
(5.275)

Computer 
science
(4.836)

Computer 
science

(69.8)

Geometry
(4.894)

Mechanics
(4.08)

Statistics
(3.653)

Mathematical 
logic

(2.953)

Number 
theory

(2.600)

Mechanics
(68.572)

Geometry
(5.539)

Computer 
science
(4.48)

Number 
theory

(3.068)

Statistical 
mechanics

(3.05)

Statistics
(2.959)

Statistics
(56.285)

Geometry
(3.789)

Probability 
theory

(3.743)

Computer 
science
(3.49)

Mechanics
(2.754)

Operations 
research
(2.695)

Number 
theory

(4.863)

Geometry
(5.84)

Mechanics
(3.058)

Computer 
science
(2.605)

Algebraic 
geometry
(.982)

Mathematical 
logic

(.86)

G
lo

ss
ár

io
 d

e 
Tó

pi
co

s

Analysis
(22.08)

Geometry
(9.688)

Algebra
(8.370)

Statistics
(6.78)

Calculus
(4.758)

Topology
(4.498)

Algebra
(98.70)

Geometry
(2.439)

Analysis
(8.272)

Topology
(4.998)

Number 
theory

(3.634)

Calculus
(3.043)

Geometry
(95.250)

Algebra
(2.556)

Analysis
(9.644)

Topology
(5.394)

Calculus
(4.406)

Number 
theory

(3.348)

Topology
(47.44)

Geometry
(5.505)

Algebra
(5.57)

Analysis
(4.590)

Calculus
(.53)

Set theory
(.56)

Statistics
(40.757)

Analysis
(6.079)

Geometry
(.666)

Algebra
(.560)

Probability 
theory

(.558)

Topology
(958)

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

6. CONCLUSÕES

Mapear os tópicos do conhecimento e organizá-los, por meio da 
hierarquia fornecida pela GA, resulta em uma estrutura rica em possi-
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bilidades de exploração. Dentre essas possibilidades, podemos destacar 
a identificação do processo de transição entre os tópicos de pesquisa. A 
identificação desse processo é importante para o entendimento do pa-
drão de desenvolvimento do conhecimento científico. Neste trabalho, 
apresentamos um método que permite construir um grafo de tópicos 
do conhecimento que pode servir de base para descrever o processo de 
desenvolvimento do conhecimento científico em grupos específicos ou 
de forma global. Adicionalmente, analisamos as influências observadas 
entre os tópicos associados a J. Bernoulli. Acreditamos que a pesquisa 
de modelos baseados em GA contribui de forma importante para a ob-
tenção de novos conhecimentos sobre a formação da ciência.

Finalmente, é necessário indicar que, o novo método aqui pro-
posto é sensível ao sistema de classificação utilizado, ou seja, a as-
sertividade da inferência de tópicos aos acadêmicos depende do quão 
específico for a classificação. Além disso, destaca-se que o processo de 
propagação de tópicos é de fundamental importância para possibilitar 
a correta inferência aos vértices não rotulados. Nesse sentido, como 
desdobramento futuro, pretendemos validar os processos com respei-
to ao grau de assertividade de seus resultados, assim como investigar 
novas formas de análise do fluxo de conhecimento que considere como 
base a genealogia acadêmica e científica. 
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1 INTRODUÇÃO

A Internacionalização da Educação Superior constitui um tema cada 
vez mais presente, tanto na agenda da gestão universitária como na lite-
ratura científica. Define-se como o processo de incorporar a dimensão 
internacional/intercultural na missão, propósitos e funções das institui-
ções universitárias (KNIGHT, 2004) e tem sido visto como catalizador 
de melhorias na qualidade do ensino e da pesquisa, e dos processos de 
integração e cooperação regional e mundial. Também, em outros casos, 
visa ao posicionamento no mercado de bens e serviços educativos para 
a geração de ingressos, promovendo assim a competição entre institui-
ções e países. Logo, a noção internacionalização traz consigo um outro 
conjunto de categorias como privatização da educação, mercantilização, 
capitalismo acadêmico, rankings universitários, reformas  universitá-
rias, políticas institucionais, entre outras, que fazem dela um conceito 
complexo e multifacetado e com reflexos nas dimensões institucional, 
nacional e regional/global sinaladas por Knight (2004). 
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Nessa perspectiva, este trabalho tem como fundamentos teóricos as 
abordagens da análise de domínio e da análise de redes sociais. A análise 
de domínio, tal como proposto por Hjørland e Albrechtsen (995), per-
mite compreender e configurar um domínio científico a partir das inter-
-relações entre as comunidades de indivíduos e seus discursos, nesse caso, 
materializados na forma de textos científicos, dentro de marcos políticos, 
econômicos e teóricos. Os métodos bibliométricos constituem parte do 
conjunto de enfoques metodológicos para realizar essa análise (Hjørland, 
2002). Por outro lado, a análise de redes sociais, um enfoque estrutural 
de sociologia da ciência, estuda as interações sociais entre indivíduos, 
como essas ocorrem e qual a influência que uns indivíduos têm sobre ou-
tros. Baseia-se na ideia de que o padrão de laços sociais que se estabelece 
entre os indivíduos de um grupo ou uma comunidade tem importantes 
consequências para eles (FREEMAN, 2004). Sendo assim, a análise de 
redes sociais também se mostra útil para entender como determinada co-
munidade de discurso constrói e transfere o conhecimento, e como esses 
laços sociais configuram e delimitam domínios de conhecimento.

Neste estudo, considera-se o corpus de trabalhos produzidos sobre 
Internacionalização da Educação Superior como um domínio científico, 
constituído pela inter-relação, por exemplo, entre os autores, grupos e 
redes de pesquisa, instituições, periódicos, eventos e categorias concei-
tuais, imbricados em coordenadas espaço-temporais determinadas. 

Análises preliminares da estrutura inteletual do domínio 
Internacionalização da Educação Superior foram realizadas anterior-
mente por Sanchez-Tarragó, Santos e Bufrem (204, 205), por meio 
da análise de cocitação de autores, documentos e palavras-chaves, assim 
como, da análise de conteúdo das publicações sobre o tema. Aliás, esses 
trabalhos têm constatado o crescimento das publicacões científicas sobre 
Internacionalização da Educação Superiorem todo o mundo, fundamen-
talmente, a partir dos primeiros anos da década do 2000. É visível tam-
bém o surgimento de publicações especializadas e a institucionalização 
por meio de redes, grupos de pesquisa e eventos científicos.  
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Na América Latina também se produzem cada vez mais estudos sobre 
a Internacionalização da Educação Superior e aparecem e se consolidam 
grupos e redes de pesquisa. Contudo, como resume Didou (204), os 
grupos de especialistas ainda são escassos, muitas vezes estruturados em 
torno de líderes, e os autores latino-americanos, embora com alto ín-
dice de produtividade, são pouco reconhecidos e citados por seus pares. 

O presente trabalho pretende dar seguimento à análise do domínio 
Internacionalização da Educação Superior, focando no marco espacial da 
produção científica brasileira. Seu objetivo é caraterizar as redes de pes-
quisadores brasileiros e suas interrelações com a temática. Apresentam-
se aqui alguns resultados preliminares desse estudo em andamento.

2 MÉTODOS

Para a conformação do corpus, realizou-se uma busca nas bases de da-
dos Scopus, Web of Science (coleção principal e SciELO Citation Index), SciELO 
e Redalyc, em setembro de 207, a partir da estratégia de busca funda-
mentada nos termos “internationalization” AND “higher education” no campo 
integrado Title-Abstract-Keywords e “Brasil” no campo Endereço para as bases 
Scopus e Web of Science. Para a SciELO e o Redalyc, utilizaram-se variantes em 
português em campos similares, embora no caso de Redalyc tenha sido 
necessária uma exaustiva revisão manual para garantir que os resultados 
se ajustassem aos parâmetros desejados. Os resultados filtrados se restrin-
giram a artigos de periódicos científicos e trabalhos em eventos.

Os registros obtidos das cinco bases foram exportados para o software 
VantagePoint, com o qual se realizou a combinação das bases em uma só e 
a eliminação dos itens duplicados. A base final está conformada por 46 
registros. A partir desses dados, se realizaram a contagem de frequência 
e a produção de matrizes de coocorrência (palavras chave-autor, pala-
vras-chave-instituições e coautoria). Empregou-se o enfoque da análise 
de redes sociais para caracterizar a estrutura da rede de coautoria e a 
relação entre a temática (representada por palavras-chave) e os autores 
e instituições. As métricas e visualizações das redes se realizaram com 
Gephi 9.0.2, um software livre, colaborativo, muito utilizado em pesqui-
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sas que demandam esse tipo de análise. No presente trabalho se utilizam 
duas medidas de importância relativa dos nós na rede: ) centralidade 
de autovetor, no qual um nó tem alta centralidade (importância, influ-
ência) se estiver conectado com nós centrais, e 2) centralidade de inter-
mediação, que representa o potencial do nó de desempenhar-se como 
“intermediador” na rede, a partir da quantidade de vezes que serve de 
ponte para outros.

A análise se complementou com uma busca no título e palavras-cha-
ve das linhas de pesquisa do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, 
a partir dos seguintes pares de termos: internacionalização e educação, 
internacionalização e universidade, internacionalização e ensino, in-
ternacionalização e currículo, e mobilidade acadêmica. 

3 RESULTADOS

Os 46 registros sobre Internacionalização da Educação Superior 
se distribuem no marco temporal de 7 anos, entre 2000 e 207. A 
partir de 202 é que se observa um maior crescimento da produção, 
com  artigos no ano e um pico máximo de 38 em 206. Os trabalhos 
foram publicados em 00 fontes (98 periódicos e dois anais de con-
gresso). Dessas fontes, 56% só publicaram um artigo, o que mostra uma 
grande dispersão. A maioria das fontes são nacionais. Os periódicos 
brasileiros Avaliação: Revista da Avaliação da Educação Superior (publicada pela 
Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior da Universidade 
Estadual de Campinas e da Universidade de Sorocaba) e, a Revista Gestão 
Universitária na América Latina - GUAL (publicada pelo Instituto de 
Pesquisas e Estudos em Administração Universitária, da Universidade 
Federal de Santa Catarina) veicularam a maior quantidade de artigos so-
bre o tema, com 4 e 9, respectivamente. Ambas as revistas são de acesso 
aberto e estão atualmente em estratos diferentes de Qualis Periódico: 
Avaliação, A e GUAL, B2.

Identificaram-se 270 autores distribuídos em 2 instituições e 
0 países (95% do Brasil e o restante de Portugal, Espanha, Canadá, 
Argentina, Cuba, Estados Unidos, Irlanda, México e Suíça). Dos au-
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tores, 90% trabalharam em parceria com um ou mais coautores, sendo 
majoritariamente das áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais 
Aplicadas, com destaque para Educação e Administração. Essa compo-
sição também foi encontrada nas 34 linhas de pesquisa do Diretório de 
Grupos de pesquisa do CNPq que abordam a temática.

A análise da rede de coautoria dos autores (Figura ) mostra uma 
rede de 242 nós (autores) e 76 componentes conectados, que se obser-
va bastante desconexa, apresentando ligações fracas em quase todos os 
componentes. Predominam os componentes conformados por três ou 
menos autores. 

FIGURA 1 - REDE DE COAUTORIA. INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR. BRASIL.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

A visualização, feita a partir da métrica de centralidade de interme-
diação, permite identificar os autores que atuam como intermediários ou 
“porteiros” na rede, pois têm um alto grau de ligações diretas ou indiretas 
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com outros autores. Nesse caso, destacam-se Marilia Morosini (PUC-RS) 
e Manolita Correia Lima (ESPM), as autoras mais produtivas do corpus (8 
artigos). Contudo, Morisini tem maior centralidade do que Correia, pois 
suas ligações são de maior qualidade, visto que ocorrem com autores mais 
produtivos e que atuam como “porteiros” de outras redes (como Denise 
Leite).  A busca no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq permi-
tiu constatar que esse componente está formalizado por meio do grande 
grupo de pesquisa UNIVERSITAS/RIES, com mais de 30 membros e 
liderado por Morosini. A esse grupo pertence a maioria dos coautores, 
com parcerias interinstitucionais e internacionais. 

A Figura 2 mostra a rede conformada pelas palavras-chave dos artigos 
e os autores, em ambos os casos com mais de duas frequências no corpus. 
A visualização é feita através do algoritmo de detecção de comunidades 
do Gephi que mostra colorido os nós com maior interação ou ligações. 
Assim, é possível observar cinco comunidades ou conglomerados. O 
diâmetro do nó é proporcional à frequência e à espessura da aresta e à 
intensidade da coocorrência. 



370

FIGURA 2 - COOCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVES E AUTORIA. INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR. BRASIL. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

O tamanho e as ligações do nó Academic mobility, terceiro em tamanho 
depois dos nós que representam os termos mais genéricos, Internationalization 
e Higher Education, evidenciam que uma parte importante da pesquisa bra-
sileira está focada na mobilidade acadêmica, com vertentes relacionadas 
com os estudantes internacionais, as políticas de linguagem (incluídas as 
problemáticas relacionadas com o programa governamental Ciência sem 
Fronteiras) e a educação intercultural. As temáticas são constituídas por 
objetos depesquisas formalizadas no marco de, pelo menos, quatro grupos 
de pesquisa do CNPq. A pesquisadora Manolita Correia Lima, líder de 
um dos grupos de pesquisa na temática Mobilidade acadêmica, se observa 
na rede como enlace entre este termo e outros mais gerais do domínio 
Internacionalização da Educação Superior.  

A Figura 3 representa a coocorrência entre palavras-chaves e insti-
tuições, mostrando a importância do nó segundo sua relação com nós de 
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alta centralidade (centralidade de autovetor). Predominam com maior 
centralidade instituições do Sul e Sudeste. É possível observar a centra-
lidade da Universidade de São Paulo (USP), seguida da Universidade 
Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS). A USP abrange diferentes 
temas de pesquisa, tanto aqueles que refletem a dimensão institucional 
da internacionalização, por exemplo, as políticas institucionais de in-
ternacionalização ou as mudanças nas grades curriculares, como aqueles 
relacionados com a dimensão nacional, por exemplo, os programas go-
vernamentais de mobilidade ou as preocupações relativas a avaliação e 
acreditação de programas. No entanto, chama a atenção que embora o 
estado de São Paulo tenha a maior quantidade de grupos de pesquisa do 
CNPq na temática (7), nenhum deles faz parte da USP. 

FIGURA 3 - COOCORRÊNCIA DE PALAVRAS CHAVES E AUTORIA. INTERNACIONALIZAÇÃO DA 
EDUCAÇÃO SUPERIOR. BRASIL

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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No caso da UFRGS, vários trabalhos remetem à dimensão regional/
global da internacionalização, com discussões relacionadas à problemá-
tica da mercantilização da educação, da defesa da identidade nacional 
das instituições de educação superior e o emprego de indicadores de 
internacionalização apropriados para os contextos nacionais/locais. 
Embora essa universidade tampouco tenha grupos de pesquisa sobre 
a temática, constatou-se que alguns de seus autores trabalham com o 
grupo de pesquisa de Morosini da PUC-RS.  

4 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados preliminares aqui apresentados, é possível 
concluir que, embora ainda relativamente pequena, existe uma comu-
nidade de pesquisadores no Brasil organizando-se em torno do domínio 
Internacionalização da Educação Superior, formalizada inclusive em 
grupos de pesquisa certificados pelo CNPq. Contudo, a produção do 
conhecimento ainda parece fragmentada e desconexa, com pouca par-
ceria internacional e disseminando-se em fontes quase exclusivamente 
nacionais. O estudo visa continuar a indagação dos referentes intelectuais 
das pesquisas para o aprofundamento do recorte do domínio, desde a 
perspectiva da comunidade de pesquisadores brasileiros.
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1 INTRODUÇÃO 

Instituições de ensino e pesquisa têm como um dos seus principais 
ativos a qualidade de seus docentes e a capacidade em formação de alu-
nos para pesquisa científica como ferramenta geradora de inovação para 
promover o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico de um país 
(FAVA-DE-MORAES, 2000). A produção desses ativos está ligada à 
existência de programas de pós-graduação para formação de doutores nas 
diferentes áreas do saber. Em um país, a disponibilidade de trabalhadores 
com educação formal nos mais altos níveis é um relevante indicativo de 
suas condições de prosperar, o que revela o mais alto estrato do que se 
convencionou chamar estoque de capital humano de uma economia.
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Países em desenvolvimento ainda produzem e absorvem um número 
relativamente baixo de doutores, seja na academia ou no setor produtivo.1 
Sua atuação tem se concentrado em atividades relacionadas ao ensino e 
à pesquisa, frequentemente associadas a instituições de ensino supe-
rior, além de atividades de orientação, etapa fundamental no caminho 
de formação de novos doutores em programas de pós-graduação. Fazem 
parte do corpo docente de uma instituição acadêmicos tanto formados 
em outras instituições, recebendo, portanto, influência externa, quan-
to acadêmicos nela formados, sendo este último conceito conhecido 
como endogenia acadêmica ou institucional. A elevada endogenia tem 
sido apontada como um fator negativo para a produtividade acadêmica 
e para a qualidade do conhecimento produzido (BRAGA, 203). A in-
fluência que uma instituição recebe está relacionada à formação prévia 
de seus recursos humanos, isto é, às instituições em que seus docentes 
concluíram os cursos de graduação e receberam os títulos de Mestrado e 
Doutorado. Nesse sentido, estudos como o realizado por Furtado (205) 
têm avaliado a trajetória acadêmica de docentes.

Este trabalho tem como objetivo analisar a formação, endogenia e 
influência existentes entre as instituições brasileiras de ensino superior. 
São questões do estudo: (i) Dentre as instituições formadoras de dou-
tores, quais são as mais influentes? (ii) Quais são aquelas que mais re-
cebem influência, revelando um maior grau de dependência em relação 
às instituições formadoras? (iii) Existe alguma relação hierárquica entre 
instituições de diferentes unidades federativas, sugerindo a existência 
de processos espaciais de difusão do conhecimento? (iv) Como os resul-
tados analisados evoluíram ao longo do tempo?

1 No Brasil, houve um aumento acelerado no número de doutores formados no país. 
De acordo com estudo do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, o número de 
programas com doutorado subiu de 630 (em 996) para 954 (em 205). Nesse 
período, o número de doutores titulados aumentou de 2.854 para 6.729. Esse 
processo foi acompanhado por uma desconcentração geográfica: a região Sudeste 
contava com 79% dos programas e foi responsável por 89% dos titulados em 996; 
estes percentuais, em 205, foram de 54% e 60%, respectivamente.
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2 TRABALHOS CORRELATOS

Sampaio e Sanchez (207) estudaram as trajetórias de formação aca-
dêmica e profissional da Faculdade de Educação da Universidade de São 
Paulo (FE/USP) e da Faculdade de Educação da Unicamp (FE/Unicamp). 
Os dados foram obtidos a partir de 90 currículos da Plataforma Lattes, 
sendo 07 de docentes da FE/USP e 83 da FE/Unicamp. Os autores 
encontraram, entre outros resultados, elevada endogenia institucional. 
Dos docentes da FE/USP titulados em universidades públicas, 77% ti-
tularam-se doutores na própria USP. Os mesmos valores foram encon-
trados para os docentes da FE/Unicamp. Por outro lado, 47% dos pro-
fessores da FE/USP e 46% da FE/Unicamp lecionaram em instituições 
de ensino superior privadas, antes do ingresso na USP e na Unicamp, 
respectivamente.

Furtado et al. (205) analisaram a distribuição geográfica de seis mil 
pesquisadores vinculados a 0 INCTs, a partir de dados coletados na 
Plataforma Lattes. Os autores observaram que os acadêmicos possuem 
tendência de permanecer em regiões próximas ou na mesma instituição 
ao longo de suas carreiras, em contraste com estudos europeus e ameri-
canos, que indicam maior tendência para mobilidade acadêmica.

Cabe destacar a ausência de estudos de influência no contexto de 
instituições de ensino superior, provavelmente, pela baixa disponibi-
lidade e/ou qualidade de bases de dados com informações relacionadas 
à instituição de trabalho profissional e/ou formação acadêmica. No 
entanto, alguns trabalhos abordam a influência em outros contextos, 
como por exemplo, o de rede de citações registradas nas referências 
bibliográficas das publicações. Nesse sentido, Bufrem et al. (206) in-
vestigaram a influência no contexto de citações de trabalhos publicados 
por bolsistas de produtividade do CNPq. Os autores observaram que, 
das 35 obras mais citadas por esses pesquisadores, 66% são estran-
geiras, o que indica acentuada influência da literatura internacional 
como referência para este grupo. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este trabalho foi realizado em três etapas: (i) prospecção de dados, 
(ii) construção da rede de instituições, e (iii) caracterização das insti-
tuições de ensino. Para a prospecção de dados foram coletados CVs de 
acadêmicos Doutores e selecionadas as informações relacionadas com 
sua Formação Acadêmica e seu Endereço Profissional. A construção da 
rede acadêmica considera apenas instituições de ensino identificadas 
na Formação Acadêmica e Endereço Profissional. A caracterização das 
instituições foi realizada sob a perspectiva de três coeficientes (formação 
líquida de doutores, endogenia e influência institucional).

i. Prospecção de dados. Esta etapa consistiu na coleta de CVs de 
todos os doutores registrados2 até Julho/207 (27.37 CVs). 
Cada CV foi processado para identificar: (a) nome da institui-
ção, cidade sede, país e ano de conclusão de todos os registros 
de Formação Acadêmica concluída no nível de Doutorado, e (b) 
nome da instituição, cidade sede, país da instituição do local de 
trabalho ou estudo registrado no Endereço Profissional.

ii. Construção da rede de instituições. Nesta etapa foi construída 
uma rede de instituições de ensino, em que cada vértice repre-
senta uma instituição e cada aresta direcionada, com peso, as re-
lações de influência entre uma instituição de origem (Formação 
Acadêmica) e uma de destino (Endereço Profissional). Foram 
contabilizadas todas as relações entre as instituições de origem e 
destino. Esse procedimento gerou uma rede de relacionamentos 
em que as arestas direcionadas representam o número total de 
relações entre duas instituições. Para este trabalho, foram consi-
deradas 890 instituições de ensino superior do Brasil.3 A associa-

2 Para a coleta de todos os CVs foi utilizado o método de extração de dados oferecido 
pela Plataforma Lattes. Disponível em: <http://lattes.cnpq.br/web/plataforma-
lattes/extracao-de-dados>. Acesso em:  jul. 207.

3 Uma lista completa e atualizada de instituições de ensino superior do Brasil está 
disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_instituições_de_ensino_
superior_do_Brasil>.  Acesso em: jan. 207.
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ção da instituição tanto para a formação acadêmica quanto para o 
endereço profissional considerou casamento exato4 com registros 
dos nomes completos das instituições. No caso em que o nome 
da instituição não fosse identificado na lista de instituições foi 
usado um procedimento de comparação adicional para decidir se 
corresponde a: (a) uma outra instituição nacional, no caso de ter 
registro com sede no Brasil, (b) uma instituição estrangeira, no 
caso de ter um registro em um país diferente do Brasil, ou (c) um 
registro sem nome de instituição no CV.

iii. Caracterização das instituições de ensino. Foi realizada 
através do cálculo e análise de três indicadores, a saber:

• Coeficiente de Formação Líquida de Doutores (CFLD): re-
presenta a capacidade de uma instituição para a formação de 
doutores absorvidos por outras instituições. Ele é calculado sub-
traindo-se o número de doutores absorvidos pela instituição i 
do número total de doutores formados pela mesma instituição 
i (saldo líquido de origem menos destino), dividido pelo total 
de doutores formados por i. Quanto mais próximo de , maior 
o potencial influenciador de i. O CFLD pode ser descrito pela 
seguinte equação:

.

• Coeficiente de Endogenia Institucional (CEI): representa o 
percentual de acadêmicos que permaneceram na mesma institui-
ção de ensino onde obtiveram o título de doutor. Ele é calculado 
dividindo-se o número de pesquisadores que se formaram e per-
maneceram trabalhando em i pelo número total de acadêmicos 
que se formaram em i. Este coeficiente resulta em valores entre 0 
e . O CEI pode ser descrito pela seguinte equação: 

4 A associação de instituição foi feita por comparação exata entre nomes completos 
das instituições previamente padronizados (i.e., cadeias de texto transformadas 
para caixa baixa e sem nenhum tipo de acentuação).
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.

• Coeficiente de Influência Institucional (CII): representa a 
capacidade de uma instituição influenciar outras. Ele é obtido 
pela relação entre o número de acadêmicos que se formaram em 
uma instituição i (exceto os que permaneceramtrabalhando em i) 
e o número de acadêmicos que se trabalham em i (exceto os que 
se formaram em i). Valor menor que  indica que a instituição 
i é mais influenciada do que influenciadora. Valor maior que  
indica a situação oposta. O CII pode ser descrito pela seguinte 
equação: 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Consideramos 27.37 doutores registrados na Plataforma Lattes e 
890 instituições de ensino5. Os resultados correspondem à análise de 
sete períodos de formação acadêmica: total, até 2066 e parciais, até 
970, 97-980, 98-990, 99-2000, 200-200, 20-206.

A Figura  apresenta o grafo das instituições de ensino. Observa-
se que instituições de um mesmo estado tendem a exercer influência 
de forma regional, i.e., acadêmicos que se formaram em instituições 
de um estado, tendem a permanecer em instituições do mesmo estado. 
Sidone et al. (207) também evidenciaram que a distância geográfica 
exerce papel na relação entre pesquisadores, no entanto, avaliaram esse 
fato para o contexto da coautoria.

5 Instituições não identificadas a partir da análise dos currículos foram reunidas em 
três grupos: nacionais, estrangeiras e indefinidas. 

6 Formações que ocorreram em 207 foram ignoradas por ser um ano incompleto 
durante a coleta de CVs.
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FIGURA 1 - GRAFO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO (PERÍODO ATÉ 2016). CADA VÉRTICE 
REPRESENTA UMA INSTITUIÇÃO. O TAMANHO É PROPORCIONAL AO NÚMERO DE DOUTORES 
FORMADOS.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

A Tabela  apresenta as 20 instituições que mais formaram doutores 
até 206, sendo as três principais Universidade de São Paulo (USP) 
(43.506), Unicamp (6.482) e Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) (4.340). Os maiores valores para o CFLD foram obtidos 
pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) (0,83), 
Unicamp (0,72) e USP (0,70), o que mostra o elevado potencial in-
fluenciador destas instituições. Considerando o período total, para o 
CEI, os percentuais ficaram entre 6 e 26% para 8 das 20 instituições 
apresentadas. Exceções foram os percentuais obtidos pela Universidade 
Federal de São Paulo (Unifesp) (3%) e pela PUC-SP (0%). Os per-
centuais obtidos pela USP (2%) e pela Unicamp (8%) foram menores 
do que os obtidos pela FE/USP (77%) e FE/Unicamp (77%) no estudo de 
Sampaio e Sanchez (207). Estes resultados podem indicar uma relação 
da endogenia com a área do conhecimento. Já para o CII, no período 
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total, o maior valor foi obtido pela PUC-SP (4,6), seguida da USP 
(8,57) e da Unicamp (8,32).

Com relação aos períodos parciais, é possível observar queda da CEI 
no período 99-2000, para 8 das 20 instituições apresentadas. Para 
o CII, as instituições PUC-SP e Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) se destacaram no período 20-206, quando obtiveram 
5,2 e 5,84, respectivamente. Já o número de pessoas com formação 
no estrangeiro e que foram absorvidos no Brasil foi de 28.447 (aprox. 
0%)7, grupo responsável por formar o segundo maior número de dou-
tores (total). 

Note que os resultados apresentados neste trabalho apresentam in-
formações inéditas, entretanto, não consideram o histórico e vocação 
das instituições. Esses certamente são desdobramentos que serão avalia-
dos para analisar os resultados de forma mais aprofundada.

7 No total, 6.38 pessoas com formação no exterior estão distribuídas nas 890 
instituições, 5.596 foram absorvidas por instituições nacionais não identificadas, 
e 6.533 por instituições de ensino não identificadas (sem nome e país).
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TABELA 1 - NÚMERO E PERCENTUAL DE DOUTORES FORMADOS, COEFICIENTE DE FORMAÇÃO 
LÍQUIDA DE DOUTORES (CFLD) E COEFICIENTES DE ENDOGENIA (CEI) E INFLUÊNCIA 
(CII) INSTITUCIONAIS DAS 20 INSTITUIÇÕES QUE MAIS FORMARAM DOUTORES. DADOS 
CALCULADOS A PARTIR DA PLATAFORMA LATTES.

CEI CII CEI CII CEI CII CEI CII CEI CII CEI CII CEI CII
USP 43.506 16,40 0,70 0,47 2,53 0,41 4,21 0,35 5,20 0,23 7,15 0,16 11,40 0,21 8,76 0,21 8,57

UNICAMP 16.482 6,20 0,72 0,33 0,39 0,45 0,67 0,37 1,45 0,19 6,11 0,12 16,95 0,22 11,55 0,18 8,32
UFRJ 14.340 5,40 0,60 0,28 0,60 0,33 0,79 0,35 1,39 0,26 3,14 0,19 5,76 0,23 6,46 0,23 4,38

UNESP 12.975 4,90 0,54 0,38 0,68 0,31 0,51 0,55 0,22 0,29 1,04 0,16 4,58 0,20 7,16 0,20 3,02
UFRGS 10.086 3,80 0,62 0,35 0,83 0,40 0,30 0,54 0,21 0,29 1,13 0,20 6,63 0,20 15,84 0,21 4,74
UFMG 8.701 3,30 0,52 0,28 3,00 0,33 0,94 0,40 0,39 0,38 0,77 0,24 3,69 0,22 8,99 0,25 3,21
UFSC 6.784 2,60 0,51 0,00 0,00 0,00 0,24 0,33 0,04 0,27 0,70 0,19 4,03 0,22 5,31 0,21 2,79

PUCSP 6.288 2,40 0,83 0,70 0,38 0,62 0,90 0,28 2,33 0,17 5,42 0,09 22,04 0,05 51,21 0,10 14,16
UNIFESP 5.350 2,00 0,46 0,78 0,33 0,48 1,34 0,46 3,56 0,29 5,52 0,26 2,27 0,34 3,53 0,31 2,95

UNB 5.171 2,00 0,40 0,00 0,25 1,00 0,00 0,39 0,05 0,29 0,52 0,26 1,97 0,18 6,60 0,22 2,03
UFPE 4.818 1,80 0,40 0,46 0,78 0,64 0,07 0,39 0,10 0,34 0,31 0,27 2,37 0,25 6,87 0,26 2,19
UFPR 4.288 1,60 0,36 0,15 1,83 0,44 0,12 0,44 0,44 0,26 0,63 0,25 1,65 0,23 4,75 0,24 1,92

UFV 3.782 1,40 0,59 0,00 0,00 0,00 0,18 0,14 1,52 0,15 1,70 0,11 4,43 0,23 4,80 0,16 3,43
UFSCAR 3.757 1,40 0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,22 0,10 1,56 0,13 2,60 0,24 3,93 0,17 2,37

UFBA 3.394 1,30 0,30 0,33 2,00 0,75 0,05 0,70 0,08 0,56 0,18 0,31 1,43 0,19 4,45 0,26 1,70
UFC 3.298 1,20 0,32 0,50 0,20 0,00 0,02 0,00 0,00 0,38 0,22 0,27 1,56 0,25 4,98 0,26 1,76
UFF 3.135 1,20 0,04 0,00 0,14 0,14 0,17 0,58 0,03 0,20 0,34 0,19 0,86 0,20 2,58 0,20 1,05

PUCRIO 3.105 1,20 0,64 0,50 0,12 0,29 0,32 0,21 0,92 0,15 3,78 0,14 6,70 0,20 6,33 0,17 4,21
UERJ 3.066 1,20 0,19 0,33 0,75 0,33 0,04 0,20 0,03 0,31 0,10 0,22 1,50 0,19 3,14 0,21 1,31

PUCRS 2.586 1,00 0,60 0,33 0,22 0,39 0,79 0,39 0,61 0,18 1,09 0,18 3,56 0,14 9,45 0,17 3,58

1981-90 1991-00 2001-10 2011-16 Até 20161971-80
Instituição Doutores 

Formados
% CFLD

Até 1970

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

5 CONCLUSÕES

Este trabalho caracterizou a rede de instituições de ensino do Brasil 
em termos dos coeficientes de formação líquida de doutores, endogenia 
institucional e influência institucional, a partir da análise de todos os 
doutores registrados na Plataforma Lattes (Julhode 207). Das 20 ins-
tituições que mais formaram doutores, verificamos que aquelas situadas 
na região Sudeste são as que possuem os maiores CII. Há também uma 
hierarquia regional aparente, com centros com forte influência regio-
nal. Observamos que pesquisadores que se formam em instituições de 
um estado ou região, tendem a permanecer em instituições do mesmo 
geograficamente mais próximas. Em 99 o CEI apresentou queda para 
8 das 20 instituições mais formadoras e o CII apresentou elevação para 
as 20 instituições. São trabalhos futuros a identificação dos países que 
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compõem o grupo de instituições estrangeiras, a discretização da rede 
obtida por áreas do conhecimento e por modalidade de administração 
(pública ou privada).
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, a importância das atividades de pesquisas científicas e tec-
nológicas se devem muito ao ambiente acadêmico. Para que os governos 
apoiem essas atividades são necessários que os benefícios se estendam para 
além das próprias pessoas ou instituições que realizaram essas pesquisas. 
É notória a necessidade de incentivos a essas atividades, e compete aos 
formuladores de políticas públicas (PP) determinarem sua magnitude e 
operacionalização. Para uma melhor eficiência, se faz necessário avaliar 
os resultados dessas PP, que trazem informações de grande utilidade, 
porém muitas vezes pouco utilizadas. Segundo Pietroski (207), a au-
sência de uma tradição de monitoramento e avaliação das PP é um dos 
mais graves problemas enfrentados pelo Estado. A gestão pública muitas 
vezes não conta com evidências científicas, não envolve a sociedade civil 
e não mede os resultados daquilo que  faz, promovendo o desperdício 
de recursos e a ineficiência.
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Conforme Faria (2005), podem se valer das descobertas da avalia-
ção, além dos diretamente envolvidos nos programas, outros agentes da 
sociedade, como o governo e fundações, interessados em conhecer os 
projetos de sucesso para futuros financiamentos ou para o aprimora-
mento dos programas pelos quais são responsáveis.

Como os investimentos em pesquisa são necessários para o cresci-
mento do país e os recursos públicos destinados à pesquisa estão cada 
vez mais disputados, a avaliação de programas de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I) permite às agências de fomento verificar, por meio de 
estudos de cientometria ou bibliometria, quais indicadores científicos 
utilizar para tomarem decisões quanto às áreas de pesquisa com neces-
sidade imediata de maiores apoios, para planejarem diferentes formas 
de apoiar, bem como manejarem com mais propriedade os recursos es-
cassos de fomento. Esses indicadores vão desde o perfil para quem estão 
sendo destinados os recursos até os resultados obtidos com a pesquisa. 

Diante deste contexto, este estudo tem por objetivo avaliar o per-
fil acadêmico dos pesquisadores que tiveram projetos aprovados na 
Chamada Pública do Programa de Pesquisa  para o SUS: gestão compar-
tilhada em saúde  – PPSUS/RS, edição de 203/205. Eles foram ava-
liados no quinquênio anterior e posterior ao lançamento da Chamada, 
especificamente para identificar as possíveis contribuições do Programa. 
A relevância desta pesquisa se dá pelo fato de subsidiar PP relacionadas 
ao fomento em C,T&I.  

2 AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (PP), PROGRAMA 
DE PESQUISA PARA O SUS/(PPSUS) E A FAPERGS

Considerando que o Governo Federal destina recursos financeiros 
para o incremento de programas que propiciem benefícios às diversas 
áreas sociais, é indispensável o planejamento, controle de execução e 
avaliação desses programas. A avaliação, de acordo com Ala-Harja e 
Helgason (2000), proporciona melhoria no processo de tomada de de-
cisão, desde a garantia de melhores informações até a prestação de contas 
sobre as políticas públicas. Conforme Furtado (2005), na avaliação de 
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impactos são medidas a intensidade e a importância das transformações 
ocorridas ou potenciais entre um amplo número de envolvidos, visando 
essencialmente indicar se o programa ou projeto tem efeitos (positivos) 
no ambiente externo em que interveio. 

O Programa de Pesquisa para o SUS: gestão compartilhada em 
saúde (PPSUS) é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS) com a 
finalidade de promover ações de pesquisas em saúde de forma descen-
tralizada, deixando a cargo dos estados, por meio das Fundações de 
Amparo à Pesquisa (FAPs), juntamente com as Secretarias Estaduais da 
Saúde (SES) a tarefa de identificar as demandas da região e gerenciar os 
recursos fornecidos. Tem por objetivos: financiar pesquisas em temas 
prioritários para a saúde da população brasileira; auxiliar por meio das 
pesquisas o aprimoramento do SUS; e promover o desenvolvimen-
to científico e tecnológico em saúde em todos os estados da federação 
(BRASIL, 2007). No Rio Grande do Sul, a Fundação de Amparo à 
Pesquisa (FAPERGS) foi criada em 964 e tem a responsabilidade pela 
operacionalização do PPSUS: lançamento do edital, acompanhamento 
da execução das pesquisas e avaliações periódicas (FAPERGS, 207). 

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O método adotado foi o bibliométrico que, de acordo com Araújo 
(2006), é uma técnica quantitativa e estatística para medir a produção 
de conhecimento em certa área analisada. Borgman e Furner (2002), 
por sua vez, comentam que são usados métodos bibliométricos para 
explicar e interpretar o comportamento de determinada área de conhe-
cimento com o intuito de observar eventos, objetos, agentes, produtos e 
contextos, que podem ser contados, medidos e quantificados. Também 
são usados para descrever o número de publicações, autores, tipos de 
trabalho, vínculos institucionais dos pesquisadores e outras informações 
relevantes publicadas a respeito de uma área de conhecimento durante 
um período de tempo específico. 

A amostra pesquisada foi de 9 pesquisadores aprovados na edição 
203/205 do PPSUS/RS. Foi utilizado como base de dados o Currículo 
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Lattes – Plataforma Lattes do CNPq e foram consideradas informações 
do quinquênio anterior e posterior ao lançamento da Chamada Pública 
PPSUS/RS n. 02/203. As variáveis utilizadas seguem as do estudo de 
Guidini, Calabró e Souza (206), mas com a inclusão de uma nova – nú-
mero de orientações concluídas. As questões utilizadas na análise foram tratadas 
com o uso do programa Microsoft Office, por meio de planilhas de Excel. 

4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS

O total de recursos aportados nesta Chamada foi de R$ 7,43 mi-
lhões, dos quais R$ 4,5 foram oriundos do MS/Decit/SCTIE/CNPq 
e R$ 2,93 milhões da FAPERGS provenientes do Tesouro do Estado. 
Obteve-se uma demanda global de 98 propostas enquadradas e, des-
sas, 9 aprovadas (FAPERGS, 207), ou seja, 45,95% do total da de-
manda. Na Figura  apresenta-se a demanda global versus o número de 
pesquisadores aprovados por temática e gênero. Desta demanda de 98 
pesquisadores, 4 são do gênero feminino (26 com titulação de mestre 
e 5 de doutor), representando 7,2% do total da demanda e 57 do 
gênero masculino (6 mestres e 5 doutores), representando 28,79%. 
Conforme Barata (208), as conquistas alcançadas pelas mulheres na 
ciência são atribuídas ao aumento da sua escolaridade no século XX. As 
mulheres já têm hoje, em média, maior escolaridade do que os homens, 
sinalizando uma maior disponibilidade de mulheres participando de 
atividades científicas.
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FIGURA 1 - DEMANDA GLOBAL VERSUS APROVADOS POR TEMÁTICA VERSUS GÊNERO

Fonte: Dados da pesquisa (207).

Dos 9 pesquisadores aprovados, 72 (79,2%) são do gênero feminino 
(3 mestres e 59 doutoras) e 9 (20,88%) do gênero masculino (2 mes-
tres e 7 doutores). Temáticas aprovadas: Atenção em Saúde (56) (6,54%), 
Vigilância em Saúde (23) (25,28%) e Educação e Gestão em Saúde (2) (3,8%).  

Dos dados coletados pela pesquisa viu-se que 40% dos pesquisadores 
que possuíam titulação de mestre (quando da submissão da proposta) se 
titularam doutores, entre 203 a 207 (durante e pós PPSUS/RS), sen-
do cinco na temática de Atenção em Saúde e um na Vigilância em Saúde. Quanto 
ao vínculo dos pesquisadores aprovados na edição 203/205 - PPSUS/
RS, 62% são oriundos de instituições públicas, dentre elas: Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Universidade Federal de Santa 
Maria (UFSM), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Universidade 
Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG), Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões  (URI), Universidade Federal do Pampa 
(UNIPAMPA), Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde 
(FEPPS), Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Hospital Conceição, 
Hospital Sanatório Partenon e Escola de Saúde Pública. Quanto às ins-
tituições privadas, foi apoiado 38% entre universidades e institutos de 
pesquisa. Em ambas as instituições, a maioria dos pesquisadores são das 
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áreas de Atenção em Saúde seguida de Vigilância em Saúde, porém em Educação e 
Gestão em Saúde prevalece a iniciativa privada. 

A Figura 2 mostra o número de pesquisadores com Bolsa de 
Produtividade do CNPq, quando da submissão da proposta e pós-fina-
lização do Programa (207). Observa-se na Figura 2, que a maioria dos 
contemplados não são bolsistas de produtividade. Dos 60 pesquisadores 
aprovados que não eram bolsistas de produtividade, cinco passaram a 
ser bolsistas de nível 2 e dois pesquisadores que eram nível B e nível 2 
deixaram de ser bolsistas no período analisado, finalizando com 57 pes-
quisadores não bolsistas de produtividade do CNPq. O nível A iniciou 
com um pesquisador e após a finalização do Programa com dois pesqui-
sadores – A, sendo que o C passou para o nível A neste período. O 
nível D permaneceu estável.

FIGURA 2 - PESQUISADORES APROVADOS VERSUS BOLSISTA DE PRODUTIVIDADE CNPq

Fonte: Dados da pesquisa (207).

Um fator importante na avaliação de programas de CT&I é a produ-
ção científica do pesquisador. Na Figura 3 verifica-se um comparativo 
do número de pesquisadores com artigos completos publicados em pe-
riódicos científicos.

Na Figura 3 também observa-se que houve um deslocamento de pes-
quisadores que publicavam menos artigos (-0 e -20) no quinquênio 
de lançamento do PPSUS/RS, para pesquisadores que publicavam mais 
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artigos (2-30 e acima de 30) no quinquênio pós- PPSUS/RS. É possível 
inferir que essa edição do PPSUS/RS tenha possibilitado esse aumento.

FIGURA 3 - NÚMERO DE PESQUISADORES COM ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM 
PERIÓDICOS

Fonte: Dados da pesquisa (207).      
*Máximo de 151 artigos publicados.

Salienta-se que dos pesquisadores que publicaram acima de 30 ar-
tigos, a maior concentração se deu na temática de Atenção em Saúde, com 
destaque para quatro pesquisadores que publicaram mais de 00 artigos 
completos em periódicos, sendo que um deles atingiu o máximo de 5 
publicações realizadas no período pós-lançamento da Chamada.

No quesito de formação de recursos humanos, este grupo de 9 
pesquisadores formou um total de 672 alunos (449 mestres e 223 dou-
tores), em áreas voltadas para a saúde no quinquênio 203 a 207. No 
quinquênio anterior (2008 a 202), esse mesmo grupo formou 56 
alunos (399 mestres e 62 doutores). O PPSUS/RS possivelmente teve 
participação nestes quase 20% de aumento na formação de mestres e 
doutores e de pesquisadores orientadores, conforme mostra a Figura 4.
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FIGURA 4 - NÚMERO DE PESQUISADORES QUE ORIENTARAM MESTRADO E DOUTORADO

Fonte: Dados da pesquisa (207). 

As orientações de doutorado aumentaram em todas as escalas, exce-
to na acima de oito orientações que se manteve no mesmo patamar. Por 
outro lado, diminuiu o número de pesquisadores que não orientaram 
nenhum aluno tanto de doutorado (de 53 para 4) como de mestrado 
(de 32 para 9). Logo, as orientações de mestrado cresceram em quase 
todas as escalas, conforme mostra a Figura 4.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados deste estudo indicaram a predominância do gênero 
feminino. Também, permitiu inferir que o perfil acadêmico dos pes-
quisadores analisados obteve um aprimoramento, baseado em todas 
as variáveis pesquisadas no PPSUS/RS. Durante a vigência e após o 
encerramento do Programa, o número de pesquisadores com publi-
cações entre 2 a 30 artigos teve um aumento de 40% e nas publi-
cações acima de 30 artigos um crescimento de 2,8% em relação ao 
quinquênio anterior. Adicionalmente, seis pesquisadores se titularam 
doutores na área da saúde, bem como cinco pesquisadores passaram a 
ser bolsistas de produtividade CNPq nível 2 e um pesquisador elevou 
o seu nível de C para A. Outra inferência refere-se ao Programa 
possivelmente ter contribuído positivamente para o aumento em qua-
se 20% na formação de mestres e doutores quando comparado com o 
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quinquênio 2008-202. Pode-se dizer, portanto, que a elevação no 
número de orientações foi expressiva para o aumento na formação de 
mestres e doutores no período analisado.

Conclui-se que o PPSUS/RS provavelmente tenha contribuído para 
o aprimoramento do perfil acadêmico dos pesquisadores analisados, 
havendo indícios positivos e com isso recomenda-se que deva ser cada 
vez mais consolidado dentro das políticas públicas do Estado do RS.
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1 INTRODUÇÃO

A pesquisa científica nos últimos anos evoluiu para uma abordagem 
mais transdisciplinar, onde a experiência de diferentes áreas é necessária 
para resolver problemas difíceis e em períodos de tempo mais curtos. 
No entanto, na prática, a capacidade de facilitar a colaboração entre 
pesquisadores de diferentes subáreas da pesquisa biomédica ou mesmo 
classificar seu trabalho é uma tarefa difícil. 

O problema de pesquisa trabalhado neste projeto se pautou na se-
guinte pergunta: existem formas mais efetivas ou eficientes de se agru-
par os laboratórios de pesquisa do Instituto Oswaldo Cruz (IOC)? O 
trabalho realizado teve como objetivo avaliar e apresentar as potencia-
lidades de colaboração, interação e integração entre os laboratórios de 
pesquisa tomando como base as publicações científicas realizadas pelos 
seus pesquisadores, as áreas de pesquisa e palavras-chaves relacionadas 
aos laboratórios do instituto, além das áreas de conhecimento e Medical 
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Subject Headings (MeSH) encontrados nas bases ISI Web of Science (WoS) e 
PubMed respectivamente.

O IOC é a maior unidade de pesquisa dentro da Fiocruz, uma ins-
tituição pública de pesquisa médica no Brasil. De acordo com seu site, o 
instituto foi criado em 900 e diversificou suas ações para um complexo 
que gera conhecimento, produtos e serviços na área biomédica. Trabalha 
nas áreas de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação e forneci-
mento de serviços de referência para o diagnóstico de doenças infecciosas 
e genéticas e controle vetorial. A base de ação do Instituto são seus 72 
laboratórios de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação, dedi-
cados ao estudo e geração de produtos e insumos para várias doenças.

A pesquisa desenvolvida pelos autores analisou o IOC, e seus 72 la-
boratórios e 456 pesquisadores afiliados, e com base em suas publicações 
nos últimos anos, propôs diferentes classificações usando técnicas comuns 
à pesquisa científica. Embora as publicações não sejam o único produto 
desenvolvido por esta instituição de pesquisa, que possui escolas técnicas, 
especializações e pós-graduações, nos concentramos nas publicações dos 
seus pesquisadores para construir um argumento sobre como explorar 
novas possibilidades para arranjos e classificações dos laboratórios.

O trabalho se justifica pela necessidade de uma melhor gestão de 
recursos de pesquisa, e sua alocação de forma justa e com maior clareza 
a todos os envolvidos.

2 METODOLOGIA

O relatório utilizou os dados das pesquisas desenvolvidas e publica-
das em periódicos científicos que estavam associadas aos pesquisadores 
da entidade e seus colaboradores. Os dados foram obtidos da plataforma 
Coleta, base de dados utilizados pelos colaboradores do IOC para regis-
trar seus trabalhos científicos, da base de dados e citações WoS e da base 
de dados PubMed mantida pela NCBI. Foram utilizados na pesquisa os 
softwares Gephi para visualização das redes, o VosViewer para tratamento de 
publicações científicas de bases indexadas e o IRaMuTeQ para análise 
léxica de textos e palavras-chaves.
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A categorização de áreas dentro das publicações da base de dados WoS 
teve como referência o trabalho de Waltman, Van Eck e Noyons (200), 
que utiliza técnicas de mapeamento e agrupamento derivadas do princípio 
de modularidade. A análise leva em consideração a informação dentro 
de cada artigo em contraste com a classificação categórica disponibilizada 
pela instituição, que usa a revista como base de classificação.

O software IRaMuTeQ (Interface R para Análise Multidimensional de 
Textos e Questionários) foi utilizado para a análise de conteúdo, com base 
em uma metodologia desenvolvida por Max Reinert na década de 990 
no laboratório de psicologia social da Ecole des hautes études en Ciências 
Sociais (GUARNACCIA et al., 205; RODRIGUES et al., 205).

O número de laboratórios avaliados teve uma pequena variação de-
pendendo da fonte de dados utilizada, mas que foi normalizada em 72 
ativos e um não mais em funcionamento. O número de colaboradores 
funcionários do IOC foi de 66 sendo que destes 456 foram considera-
dos como em função de pesquisa. A definição quanto a função de pes-
quisa não está relacionada ao seu enquadramento funcional na Fiocruz, 
mas sim as suas atividades no IOC.

Foi utilizada na pesquisa a análise das redes de coautores que abor-
da os padrões de relações entre autores, permitindo a identificação da 
disponibilidade e fluxo de troca de recursos entre eles (WASSERMAN; 
FAUST 994; NEWMAN, 200).

A pesquisa teve início com a análise das publicações por pesqui-
sadores e laboratórios do IOC formando as redes de colaboração. Em 
seguida foi realizada uma análise das áreas de conhecimento das revistas 
seguida de uma análise semântica e de coocorrência de palavras. Estas 
etapas estão descritas na sequência apresentada a seguir.

3 RESULTADOS

Quanto aos dados de publicação, esses foram coletados através do 
repositório do IOC do período de 200 a 206 no total de 3.5 publi-
cações. Essas publicações foram divididas nos respectivos laboratórios 
de acordo com a Tabela . Várias publicações foram colocadas em mais 
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de um laboratório no caso de colaboração entre elas e alguns dos labora-
tórios deixaram de existir durante o tempo analisado. Essas publicações 
e seus padrões de colaboração entre os laboratórios foram utilizados 
para a análise da rede.

TABELA 1 - NÚMERO DE PUBLICAÇÕES POR LABORATÓRIO

Laboratory Publications Laboratory Publications Laboratory Publications

LABPMR 34 LADTV 57 LABE 34

LIMUNOFAR 34 LEMC 57 LICV 34

LEAS 30 LESM 53 LTBBF 34

LEAS 30 LPM 5 LEDOC 33

LAHAN 6 LABFLA 50 LAFICAVE 32

LBC 09 LAMICEL 49 LMMV 32

LABAIDS 05 LBqT 49 LBCS 3

LABIMDOE 03 LABTRIP 48 LSO 29

LPT 98 LABHR 47 LABENT 27

LNIRTT 95 LABIMI 46 LIMP 27

LVCA 93 LABINFLA 45 LABMAL 26

LIVEDIH 92 LAPIH 45 LAEFiB 25

LIPMED 88 LABPAT 44 LBI 25

LITEB 8 LABMAM 43 LGH 25

LAPSA 78 LABZOO 43 LABTOXO 2

LIP 78 LBE 43 LHPP 2

LGMM 76 LIC 42 LIV 2

LABDP 73 LAGFB 4 LABIFIV 9

LATOX 7 LUC 4 LEE 3

LABFISI 69 LABMOF 40 LEMEF 3

LVRS 67 LCC 40 LEV 3

LATHEMA 64 LaBECFar 39 LEIP 8

LABDIP 63 LHPV 39 LECEG 7

LAHEP 63 LVM 37 LFB 7

LPL 60 LABMPV 35

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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Utilizamos também como elemento de análise a base de dados da 
Wos e buscamos todas as publicações que tiveram IOC e suas diferentes 
nomenclaturas encontradas na WoS como organização afiliada pelos 
autores. Com a pesquisa realizada foi encontrado um total de 3.62 
artigos no período de 972 a 206 e apenas .037 de 200 a 206. Esse 
corpus foi usado para a área de classificação de pesquisa. O número total 
de publicações foi menor que o extraído do próprio repositório do IOC. 
Essa diferença ocorre por uma série de motivos, mas para o propósito 
desta publicação, deixamos o argumento para uma próxima análise.

Dos artigos WoS também extraímos aqueles com o PMID, o identi-
ficador do banco de dados PubMed. Dos 3.26 artigos em WoS 2.25 
continham o PMID e esses artigos foram utilizados como referência 
para a análise de coocorrência de MeSH. Entre os nomes mais comuns 
encontrados, apresentamos os 0 mais frequentes com a quantidade de 
artigos em que foram encontrados entre parênteses: trypanosoma_cru-
zi (95); Molecular_sequence_data (87); Filogenia (63); Vetores de 
insetos (53); Doença de Chagas (44); Reação em cadeia da polime-
rase (3); Genótipo (9); Prevalência (6); Sequência base (00); 
Análise de sequência de dados (98).

3.1 REDE DE COLABORAÇÃO

A análise e o agrupamento de colaboração em rede foram aplicados 
a todas as publicações do IOC de 200 a 206. A Figura  mostra o 
resultado e a classificação. No caso dos laboratórios LAHEP e LADTV, 
que possuem o maior número de colaborações, apenas os vírus são um 
tema comum de interesse. Um número relativamente pequeno de temas 
em comparação com outros laboratórios. Quanto aos clusters e áreas de 
conhecimento, parece haver uma forte relação entre esses dois tipos de 
agrupamento. Os laboratórios do cluster  da Tabela  (LABDIP, LABE, 
LEMEF, LIVEDIH, LNIRTT) também estão no cluster  da rede. O 
cluster 5 (LABDP, LABHR, LABM, LABPAT, LABPMR, LABTRIP, 
LEDOC, LEE, LESM, LFB, LGMM, LHPP, LHPV) também é encon-
trado no cluster 2 da rede. O mesmo acontece com o cluster 6 da Tabela 
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2 que está no cluster 7 da rede. O outro grupo da Tabela , que tem oito 
clusters no total, também tem uma proximidade muito próxima da re-
presentada na rede. Isso corrobora o sentimento inicial de agrupamento 
indicado pelo próprio COI no início do trabalho. Algumas diferenças 
em laboratórios e clusters devem ser avaliadas.

FIGURA 1 - REDE DE COLABORAÇÃO DOS LABORATÓRIOS

Legenda: cada nó representa um laboratório e alinha as colaborações entre eles. O tamanho do nó 
representa o grau ou número de laboratórios com os quais colaborou. A cor dos nós foi gerada com 
base em um algoritmo de agrupamento que leva em consideração as relações dentro e fora do cluster 
dado. A espessura das linhas representa o número de colaborações entre os laboratórios. A cor das 
linhas reflete a cor dos nós conectados por ele, se os nós são da mesma cor, este é refletido na linha. 
A distribuição dos nós seguiu o algoritmo Force Atlas 2 da ferramenta Gephi que prorata os grupos 
quando eles são distribuídos. No canto inferior esquerdo está uma legenda com as cores dos clusters, 
seus respectivos números de identificação e a porcentagem de nós da rede nesse respectivo cluster.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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3.2 CATEGORIZAÇÃO DE ÁREAS

De acordo com a análise dos artigos da WoS, as publicações do IOC po-
dem ser classificadas em cinco grandes grupos, como mostrado na Figura 
2. As áreas de conhecimento e as respectivas cores na figura são: Ciências 
Biomédicas e da Saúde (Verde); Ciências da Vida e da Terra (Amarelo); 
Ciências Físicas e Engenharia (Azul); Ciências Sociais e Humanidades 
(Vermelho); Matemática e Ciência da Computação (Rosa).

O maior nó da rede, apresentado com o número 999, possui 52 
artigos distribuídos nas revistas Memórias do Instituto Oswaldo Cruz; Plos Doenças 
Tropicais Negligenciadas; Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical; Acta 
Tropica; American Journal of Tropical Medicine and Hygiene e usa as palavras-cha-
ves mais frequentemente: doença de Chagas; Reduviidae; Hemiptera; 
Triatominae; Infecção por Trypanosoma Cruzi.

FIGURA 2 - ÁREAS DO CONHECIMENTO DOS ARTIGOS ENCONTRADOS NA WOS

Legenda: Cada círculo representa um subgrupo dentro da grande área e sua distribuição está associa-
da à proximidade de assuntos. Quanto maior o tamanho do círculo, maior o número de artigos que 
correspondem a esse subgrupo.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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De acordo com a Figura 2, as duas áreas com maior concentração de 
publicações são as Ciências Biomédicas e da Saúde em verde e as Ciências 
da Vida e da Terra em amarelo. Mas mesmo dentro dessas áreas existe um 
acúmulo de publicações em certas revistas ou subáreas do conhecimento, 
como pode ser visto pelos nós de número 999 e 460. O entendimento 
sobre esse direcionamento das publicações pode apoiar avaliações tanto 
na reorganização dos laboratórios quanto na alocação de recursos.

3.3 COOCORRÊNCIA DE MESH

Para a análise de coocorrência, utilizamos o software IRaMuTeQ e 
para plotá-lo usamos o Gephi. Os clusters mostrados na Figura 3 sepa-
raram-se em tópicos de visualização que eram comuns a alguns tipos de 
publicações e poderiam ser usados para compreender melhor o campo. 
Uma análise adicional com especialistas foi necessária para entender 
completamente as diferenças e validar sua subdivisão.
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FIGURA 3 - REDE DE COOCORRÊNCIA MESH

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

4 CONCLUSÃO

A pesquisa desenvolvida é apresentada em um formato prelimi-
nar com o objetivo de disponibilizar os dados utilizados nas análises 
e alguns resultados quantitativos que foram gerados nesse processo. 
A conclusão deste trabalho requer um envolvimento significativo dos 
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gestores e pesquisadores da unidade em relação à avaliação de resul-
tados e discussão sobre o assunto. A análise estatística está em sua 
infância, e os elementos resultantes do envolvimento de especialistas 
direcionarão os ajustes necessários.
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1 INTRODUÇÃO

Estudos sobre a sociologia do conhecimento científico mostram a 
existência de culturas epistêmicas no interior das comunidades acadêmicas. 
Para Knorr-Cetina (2005), trata-se de “máquinas de construção de co-
nhecimento” (p. 68), i.e, combinações de elementos que, por uma parte, 
são cognitivos, racionais ou técnicos (ex. natureza dos fenômenos, meto-
dologias, modelos) e, pela outra, sociais (ex. sistemas de avaliação, seleção 
de veículos de comunicação). As culturas epistêmicas estão enraizadas na noção 
de práticas; referem-se aos padrões e à dinâmica dos pesquisadores nas 
suas tarefas cotidianas: normas ou convenções que regem a produção de 
conhecimento. Ser um cientista implica encaixar-se nessas práticas.

Diversos trabalhos (ALEXANDER, 999; CHARLOT, 2006; 
TRZESNIAK; 204) mostram consenso sobre a existência de duas dife-
rentes culturas epistêmicas, no que diz respeito a objetos de estudo, méto-
dos de pesquisa, paradigmas teóricos e linguagem de comunicação: ciên-
cias “duras” (Exatas, Naturais, Médicas, Engenharias) e ciências “brandas” 
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(Humanas, Sociais, Artísticas). As ciências “duras” lidam com fenômenos 
mais universais, desenvolvem as pesquisas sobre a base do paradigma 
teórico-metodológico dominante, utilizam métodos mais quantitativos e 
rigorosos e comunicam seus resultados por meio de uma linguagem alta-
mente codificada. As ciências “brandas” estudam fenômenos mais locais 
ou regionais dependentes do contexto social e cultural, suas pesquisas são 
marcadas pela existência de diversas correntes teóricas e metodológicas, 
realizam pesquisas com um enfoque mais qualitativo e utilizam uma lin-
guagem menos codificada para comunicar seus resultados. 

Essas diferenças se refletem na velocidade em que o conhecimen-
to é produzido e nas práticas de publicação (CABALLERO RIVERO; 
SANTOS; TRZESNIAK, 207; CABALLERO RIVERO, 207; 
CRONIN, 2003). Os artigos respondem melhor às necessidades das 
ciências “duras”; são publicações mais curtas e sintéticas que permitem 
maior rapidez na escrita, comunicação e leitura; sua periodicidade é 
superior; sua atualização é mais ágil e sua disseminação é mais ampla, 
atingindo um público mais internacional. As monografias são mais 
apropriadas para as ciências “brandas”; sua escrita, edição e leitura levam 
mais espaço e tempo; permitem expor conhecimento mais complexo e 
sedimentado; seu grau de atualização é menor e não atingem a cobertura 
dos artigos, alcançando um público mais local ou regional. 

Como resultado, conformam-se duas hiper-áreas (aglomerações de 
grandes áreas): ciências “duras” (Ciências Exatas, Naturais, Médicas, 
Biológicas, Engenharias) que comunica seus resultados de pesquisa, pre-
dominantemente, por meio de artigos em periódicos (~6,5-8,5 artigos 
para cada livro/capítulo); ciências brandas (Ciências Sociais, Humanas, 
Linguística, Literatura, Arte) que manifesta maior equilíbrio na produção 
de artigos e monografias (~0,8-,5 na mesma razão) (ADAMS; GURNEY, 
204; CABALLERO RIVERO; SANTOS; TRZESNIAK, 207; PIRO; 
AKSNES; RØRSTAD, 203; TRZESNIAK, 202).

No entanto, para construir o Qualis Periódicos (QP) e avaliar a pro-
dução intelectual de pesquisadores e de Programas de Pós-Graduação 
(PPGs) nos âmbitos da Capes e do CNPq, muitas áreas concentram sua 
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atenção em artigos veiculados em revistas do hemisfério norte, ao privile-
giar o Fator de Impacto (FI) do Journal Citation Report (JCR) (CABALLERO 
RIVERO, 207). Tal comportamento influencia diferenciadamente as 
áreas do conhecimento, gerando distorções nos processos de avaliação, 
produção e publicação da ciência (TRZESNIAK, 206).

Caballero Rivero, Santos e Trzesniak (207) e Caballero Rivero 
(207) identificaram as práticas de publicação das oito grandes áreas 
de conhecimentodo CNPq e as agruparam em duas hiper-áreas confor-
me as suas similaridades: Humanidades (Ciências Sociais; Humanas; 
Linguística, Letras, Artes) e ciências “duras” (Ciência da Computação; 
Exatas e da Terra; Biológicas; Agrárias; Saúde; Engenharias). Nas pri-
meiras, há equilíbrio entre monografias, trabalhos completos em anais 
e artigos (predominando os nacionais). Já nas “duras”, dominam os 
artigos (majoritariamente os internacionais), observando-se uma dimi-
nuição significativa dos trabalhos em anais e um volume inexpressivo de 
monografias.

Nesse contexto geral, observou-se uma peculiaridade no padrão de 
publicação das Ciências da Saúde (CdS): enquanto no censo de 2000 
os artigos nacionais superavam os internacionais na razão de 3 para 2, 
no de 204 verificou-se uma inversão, e tal razão passou a ser de 2 para 
3 (Gráfico ). É possível apreciar que a predominância dos artigos na-
cionais permaneceu nos censos de 2000 a 2006. Posteriormente, seu 
incremento de um censo para outro foi inferior aos dos artigos inter-
nacionais, tornando-se esses últimos a principal forma de comunicação 
nos censos 2008-204. Considera-se necessário aprofundar as análises 
realizadas nesses estudos para compreender melhor essa mudança, sen-
do esse o objetivo desta contribuição. 
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GRÁFICO 1 – PRODUÇÃO CIENTÍFICA DAS CDS POR TIPO DE DOCUMENTO

Fonte: Elaborado a partir de Caballero Rivero, Santos e Trzesniak (207).

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As práticas de publicação definem-se como o modo particular de 
comunicar os resultados de pesquisa pelos pesquisadores das CdS. 
Trata-se de um fenômeno complexo,conformado por várias dimensões, 
as quais foram operacionalizadas por quatro famílias de variáveis:

a. Quantidade absoluta de cada um dos seguintes tipos de publi-
cação: artigos nacionais; artigos internacionais; trabalhos completos em anais; 
capítulos de livros; e livros;

b. Quantidades absolutas totais: de artigos (nacionais mais interna-
cionais); de monografias (livros mais capítulos); e de produção (somas 
das quantidades de todos os produtos);

c. Contribuição percentual de cada um dos tiposde documento re-
feridos nos itens a e b para a produção total da área;
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d. Razões: entre os totais de artigos e de monografias e entre os totais 
de artigos nacionais e internacionais, respectivamente indicadas pelas 
variáveis R

A/M
 e R

An/Ai
.

As variáveis do item a foram extraídas manualmente (em setembro de 
207) da base da Produção Científica, Tecnológica e Artística dos pes-
quisadores doutores brasileiros, disponível no Diretório dos Grupos de 
Pesquisa do CNPq (<http:/lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a>),-
segundo o tipo de produção e a grande área do conhecimento; o sistema não 
disponibiliza os dados por área ou subárea. Os valores correspondem aos 
censos finalizados nos anos 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 200 e 
204. A transferência dos dados coletados para um documento de Excel 
permitiu construir sete planilhas, (uma para cada um desses anos), com 
auxílio das quais se calcularam as variáveis mencionadas nos itens b, c e d. 
Ainda utilizando Excel, construíram-se os gráficos das séries históricas 
das variáveis, destacando-se neste trabalho: produtos individualizados 
das CdS (Gráfico ); contribuições percentuais para a produção total de 
artigos (nacionais mais internacionais), monografias (livros mais capítulos) 
e trabalhos completos em anais para as hiper-áreas “brandas” (Gráfico 2) e 
“duras sem CdS” (Gráfico 3).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os Gráficos 2 e 3 permitem identificar padrões similares nas práticas 
de publicação das CdS e das ciências “duras sem CdS”. Em ambos, os 
artigos constituem o principal tipo de produto, contribuindo majorita-
riamente para a produção total. Já a contribuição dos trabalhos em anais 
diminui sensivelmente, enquanto a variação das monografias é bem me-
nos acentuada. No entanto, análises adicionais mostram que as práticas 
de publicação das CdS não corresponderam “exatamente” às das ciências 
“duras”. Na Tabela , são apresentados os dados das razões R

A/M
eR

An/Ai
  para 

as CdS; para as ciências “duras sem CdS” e para as “brandas”.

http://lattes.cnpq.br/web/dgp/producao-c-t-a
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GRÁFICO 2 – CONTRIBUIÇÃO (%) DE ARTIGOS, MONOGRAFIAS E TRABALHOS EM ANAIS 
(CDS)

Fonte: Dados da pesquisa.

GRÁFICO 3 – CONTRIBUIÇÃO (%) DE ARTIGOS, MONOGRAFIAS E TRABALHOS EM ANAIS 
(DURAS SEM CDS)

Fonte: Dados da pesquisa.
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TABELA 1 – RAZÕES ARTIGOS/MONOGRAFIAS E ARTIGOS NACIONAIS/INTERNACIONAIS 
PARA AS CDS, AS CIÊNCIAS “DURAS SEM CDS” E AS“BRANDAS”

Variáveis 2000 2002 2004 2006 2008 200 204

Ciências da Saúde

R
A/M

3,6 3,49 3,59 3,57 4,05 5,07 5,78

R
An/Ai

,50 ,40 ,90 ,20 ,00 0,88 0,65

Ciências “duras sem CdS”

R
A/M

7,04 6,57 6,53 6,35 6,20 6,50 7,44

R
An/Ai

0,63 0,64 ,00 0,72 0,72 0,69 0,57

Ciências “brandas”

R
A/M

,44 ,4 ,34 ,26 ,7 ,6 ,3

R
An/Ai

5,70 5,86 6,26 6,56 6,69 6,4 4,84

Fonte: Dados da pesquisa.

Observando-se R
A/M

, vê-se que, nos censos 2000-2006, as CdS 
apresentam um valor muito próximo a 3,6, ou seja, produziam ~3,5 
artigos para cada livro ou capítulo, um valor intermediário entre os das 
ciências “duras” (média 6,6) e “brandas” (média ,4). A partir daí, R

A/M  

passa a crescer, atingindo 5,78 em 204, já bem próximo ao padrão das 
ciências “duras”.

A orientação na publicação de artigos das CdS também sofreu mu-
danças. Considerando-se R

An/Ai
, observa-se que, nos censos 2000-2006, 

seu valor oscilou entre ,2-,9 (média ,52), ~3 artigos nacionais para 
cada dois internacionais, valores que não se encaixaram nem no padrão 
das ciências “duras” (média 0,75), nem no das “brandas” (média 6,09), 
mas refletiam uma orientação majoritariamente nacional, característica 
dessas últimas. Porém, a partir do censo de 2008, a situação se inverteu: 
os valores de R

An/Ai 
começaram a diminuir, indicando um predomínio 

da orientação internacional, chegando a 0,65 em 204, equivalente ao 
valor médio das ciências “duras” (média 0,66) e bem distante do das 
“brandas” (média 5,98). 

A não correspondência das práticas de publicação das CdS com 
qualquer das hiper-áreas (“duras” ou “brandas”) nos censos 2000-
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2006 pode ser compreendida considerando-se que incluem subáreas 
com culturas epistêmicas distintas (Medicina, Odontologia, Farmácia, 
Enfermagem, Nutrição, Saúde Coletiva, Fonoaudiologia, Fisioterapia 
e Terapia Operacional e Educação Física - CNPq, 207) e, portanto, 
diferentes práticas de publicação (LUZ, 20). As áreas das Ciências 
Médicas lidam com objetos de estudo e utilizam ferramentas teórico-
-metodológicas mais afinadas com as das “duras”, priorizando a publi-
cação de artigos. Outras áreas, como Saúde Coletiva e Educação Física, 
contemplam objetos de estudos vinculados a problemas sociais (ex. 
serviços de saúde, doenças de transmissão sexual), cujo desenvolvimen-
to metodológico e conceitual recebe muitas contribuições das Ciências 
Sociais e Humanas, consequentemente mostrando maior equilíbrio 
entre artigos, trabalhos em anais e monografias. Contudo, esses argu-
mentos são igualmente válidos para o período 2008-204, quando se 
verifica a crescente aproximação das práticas de publicação das CdS aos 
padrões das ciências “duras”.

É uma hipótese plausível que essa mudança decorra das políticas de 
avaliação de CAPES e CNPq priorizando as publicações com FI. Vários 
estudos (BUTLER, 2007; CCA, 202) mostram que as avaliações que 
envolvem financiamento ou prestígio influenciam o comportamento 
dos pesquisadores; a obtenção de bons resultados nas avaliações conver-
te-se num fim que desejam atingir a qualquer preço e chegam a mudar 
suas práticas de publicação. O levantamento realizado por Caballero 
Rivero (207) sobre os critérios de avaliação utilizados por CAPES 
e CNPq mostra que, ao valorizar a produção científica dos PPGs na 
Avaliação Trienal 203, as nove Coordenações de Área (CAr) das CdS 
(CAPES) consideraram artigos, porém apenas três delas (Educação 
Física, Farmácia e Nutrição) pontuaram livros e nenhuma levou em con-
ta trabalhos completos em anais; todas as CArs consideram o FI como 
critério essencial para estratificar a produção científica no QP. No caso 
do CNPq, os critérios de utilizados pelos Comitês de Assessoramento 
(CAs) para a concessão de bolsas de produtividade (205-207) revelam 
que a maioria dos CAs das CdS (sete) exigem exclusivamente publica-
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ções em periódicos com FI, enquanto que, apenas dois (Saúde Coletiva 
e Nutrição) aceitam tanto artigos quanto monografias; nenhum CAs 
considera trabalhos em anais.

4 CONCLUSÕES

A mudança nas práticas de publicação das CdS indica o aumento da 
contribuição dos artigos internacionais e a redução das de artigos nacio-
nais, monografias e trabalhos completos em anais. Tal comportamento 
é muito provavel que decorra, entre outros aspectos, dos critérios de 
avaliação utilizados por CAPES e CNPq, que privilegiam a publicação 
de artigos em revistas com FI em detrimento dos demais tipos de produ-
ção, inclusive de artigos nacionais. É possível que tal estratégia repouse 
sobre a presunção de que a publicação em revistas com FI garante uma 
elevação da qualidade da ciência brasileira, premissa que na visão dos 
autores, ainda carece de fundamentação para ser indiscriminadamente 
estendida a todas as áreas. Além disso, ainda segundo a visão dos auto-
res, deve-se considerar que a pesquisa científica não tem apenas impac-
to intelectual (contribuição ao corpo comum de conhecimento) mas, 
também, social. Partir de uma visão elitista, privilegiando a produção 
científica em periódicos de alto FI, talvez possa incrementar o impacto 
intelectual da ciência brasileira no mundo, porém pode, igualmente, 
influir negativamente em pesquisas que foquem a solução de problemas 
sociais (nacionais ou locais). O impacto social se subordina, assim, ao 
interesse das editoras comerciais internacionais, cujo objetivo princi-
pal, muitas vezes, é a obtenção de lucro. 

Uma solução de compromisso, capaz de contemplar equilibrada-
mente essas duas visões, seria as áreas que realizam pesquisas com maior 
impacto social no Brasil incluírem, nos estratos superiores do QP, 
um maior número de periódicos nacionais, que publiquem artigos de 
qualidade, mediante rigorosos processos editoriais. Um caminho para 
tanto é discutido em Trzesniak (206). Adicionalmente, aCAPES e o 
CNPq devem promover a valorização de publicações que apresentem 
um impacto social significativo.
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1 INTRODUÇÃO

A proposta desta pesquisa foi analisar a interação entre o processo de 
formação de pesquisadores, a partir da atividade de iniciação científica 
(IC), com o processo de comunicação científica do professor orientador, 
por intermédio das publicações em coautoria. Este trabalho focaliza o 
processo de formação de pesquisadores que ocorre na pós-graduação, 
mas que tem o seu início ainda na graduação. Ao se fazer perguntas como 
“quem produz informação?”, “quem produz ciência?”, uma das possí-
veis respostas é: “O Cientista”, o que conduz a outro questionamento: 
“Mas e quem produz o cientista”?. Latour (20), ao discutir as estra-
tégias de alistamento de pessoas (dentre os quais o autor inclui os alunos 
de graduação) por parte dos cientistas, objetivando as construções de 
fatos científicos, sugere algumas pistas, ao conceber criativas expressões, 
como “estratégia da corona”, “comunhão de interesses”, “recrutamento 
de aliados”, “reservatório de forças”. Assim sendo, é também possível 
conceber que a análise das relações entre o orientador e o seu orientado, 
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no caso, o bolsista de iniciação científica, pode auxiliar a responder essas 
perguntas. No que refere à trajetória científica, subentende-se que esse 
começo acontece na graduação, notadamente na atividade de iniciação 
científica que, necessariamente, não pode prescindir da orientação de 
um pesquisador já formado.

Entende-se que a análise do processo de formação do futuro cientista 
ainda é uma tarefa que demanda aprofundamento, na medida em que as 
apreciações existentes, tradicionalmente, procuram enfocar o profissional 
já consolidado. Pode-se supor que parte significativa da pesquisa univer-
sitária não se concretizaria caso não existisse um agente responsável pela 
inserção de alunos principiantes num universo totalmente desconhecido 
para eles. O objetivo deste trabalho é mensurar aspectos da interação entre 
a atividade de orientação do bolsista de iniciação científica com o processo 
de comunicação científica do professor orientador. Mais especificamente, 
situa a análise dessa interação por intermédio da colaboração científica em 
coautoria, bem como do processo de formação de pesquisadores. Dentre 
alguns dos estudos encontrados que, de alguma forma, abordam as rela-
ções de parcerias orientador-orientando, podem ser citados os de Bauer e 
Bennett (2003); Anwar (2004); Bozeman e Corley (2004); Breuninger, 
Pull e Pferdmenges (202); Larivière (202); Pinheiro, Melkers e Youtie 
(204) e Tuesta et al. (205).

É senso comum, no campo da Ciência da Informação, que a forma 
como acontece a interação entre os cientistas varia de acordo com a área 
do conhecimento. O diferencial do presente estudo, nesse sentido, foi 
o de constatar, empiricamente, de que modo essas diferenças se mani-
festam na produção científica de um grupo de professores, a partir da 
relação acadêmica de orientação que ocorre na pós-graduação, mas que 
tem o seu início ainda na graduação. 

2 METODOLOGIA

O universo de pesquisa foi constituído pelos docentes orientado-
res das bolsas de iniciação à pesquisa da Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) ao longo de 22 anos; 990 a 202 (COSTA; PINTO, 
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206). Dessa maneira, foi possível identificar o quantitativo de 6.93 
alunos orientados e .424 professores orientadores. Num segundo 
momento, estabeleceu-se uma amostra dos 0 professores orientadores 
mais representativos, em cada área do conhecimento, num total de 80 
professores orientadores (5,6%) de um universo de .424 com os seus 
respectivos .382 bolsistas de iniciação científica (9,94%). Os critérios 
para determinar a representatividade dos professores selecionados para 
a amostra levou em conta os seguintes indicadores:

Indicador (a): o tempo total somado (em meses) do período de 
orientações dos bolsistas de cada orientador, evidenciando, assim, o 
tempo despendido pelo docente na orientação de todos os seus bolsistas 
no período;

Indicador (b): o número de bolsistas “diferentes” que cada profes-
sor orientou;

Indicador (c): o número total de orientações do professor, ou seja, 
quantas vezes o professor participou do programa, independentemente 
do aluno. Assim, se o professor orientou o mesmo aluno por três pro-
gramas seguidos, por exemplo, conta-se três vezes. Por outro lado, se o 
aluno ficou alguns meses e foi substituído pelo orientador no mesmo 
programa, há duas inserções de alunos diferentes no mesmo programa, 
gerando, dessa maneira, duas contagens;

Indicador (d): a divisão do indicador ‘c’ pelo ‘b’ (c/b), de tal forma 
que permita verificar a dedicação do orientador a um mesmo bolsista 
durante determinado tempo. Dessa forma, quanto maior for essa re-
lação, mais adequada ela é em mostrar a dedicação de orientação do 
professor orientador a um grupo restrito de bolsistas ao longo das várias 
edições do programa. Entretanto, essa relação só tem sentido quando 
conjugada com um elevado número de alunos (indicador b) e a um ele-
vado número de orientações por parte do professor (indicador a).

Indicador (e): um “índice de participação” resultante da multipli-
cação do indicador ‘d’ pelo indicador ‘a’ (ou, matematicamente: .a). 
Esse índice permite determinar, para cada professor orientador, sua 
efetiva participação/dedicação junto ao programa (ou aos seus bolsistas, 
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se assim preferir-se entender), na medida em que conjuga o tempo de-
dicado ao programa (a) com o número de bolsistas (b) e o número de 
participação no programa (c).

Ou seja, esse “índice de participação” – indicador (e) – faz a relação 
entre o menor número de bolsistas diferentes de determinado professor, 
com o maior número de participações desse mesmo professor e, ainda, 
com o tempo total despendido pelo professor durante esse processo. Tal 
índice permitiu, assim, evidenciar quais professores, de fato, se porta-
ram de forma mais atuantes (ou representativos) durante o programa.

Para o alcance dos objetivos desta pesquisa, a coleta de dados foi 
realizada em duas etapas, a saber: (a) que almejou examinar a atu-
ação do professor orientador de iniciação científica na participação 
da obtenção do título de mestrado e doutorado de seus egressos, a 
fim de verificar suas situações quanto às suas atuais titulações, bem 
como a identificação de seus respectivos orientadores de mestrado e de 
doutorado, quando fosse o caso, e; (b) uma segunda etapa, que visou 
analisar a participação dos egressos de iniciação científica na produção 
científica do seu respectivo professor orientador, por intermédio das 
publicações em coautoria, de acordo com a área do conhecimento. 
Os dados da produção científica que não foram computados nesta se-
gunda etapa foram: partitura musical; tradução; prefácio, posfácio; e 
outras produções bibliográficas. Também não foram considerados a 
“Produção Técnica” e a “Produção Artística/Cultural”.



420

3 ANÁLISE E RESULTADOS

A Tabela  mostra os dados coletados para a primeira etapa do estudo.

TABELA 1 - ATUAÇÃO DO PROFESSOR ORIENTADOR DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA NA 
PARTICIPAÇÃO DA OBTENÇÃO DO TÍTULO DE MESTRADO E DOUTORADO DE SEUS EGRESSOS, 
DE ACORDO COM A ÁREA DO CONHECIMENTO

Legenda:
A - Número de bolsistas de iniciação científica;
B - Número de egressos com o título de mestre ou na situação de ‘mestrado em andamento’;
C - Número de egressos com o título de doutor ou na situação de ‘doutorado em andamento’;
D - Número de egressos orientados OU no mestrado OU no doutorado pelo orientador de iniciação 
científica;
E - Número de egressos orientados no mestrado E no doutorado pelo orientador de iniciação científica.
Nota: Os números entre parênteses são percentagens em relação aos totais das linhas (coluna A).

Fonte: Dados da pesquisa, 207.

A análise dos dados coletados mostrou que:
— Entre os 80 professores orientadores pesquisados, um total de 

67 egressos (ou 48,55% dos .382) alcançaram a pós-graduação, sen-
do 276 no mestrado 395 no doutorado;

— dos 395 egressos doutores, 03 (26,07%) mantiveram seus orien-
tadores ao longo de praticamente todo o seu processo formativo, o que 
inclui a graduação, o mestrado e o doutorado;

— 03 egressos (ou 7,45% dos .382) foram orientados no mestrado 
e no doutorado pelo mesmo professor orientador da iniciação científi-
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ca; outros 8 foram orientados somente no mestrado; e outros 4 foram 
orientados somente no doutorado;

— 280 (4,73%) egressos – do total de 67 pós-graduados – conta-
ram com a participação do mesmo orientador de iniciação científica na 
sequência das suas formações acadêmicas, seja somente como orienta-
dor de mestrado (2,07%), seja somente pela sua atuação no doutorado 
(2,09%) ou ainda em ambas as etapas (5,35%). Assim, constata-se 
que, desses 280 egressos doutores (ou 70,88% dos 395), contaram com 
a participação de seus orientadores de iniciação científica em alguma 
etapa de suas pós-graduações;

— proporcionalmente, a área de Ciências Exatas e da Terra regis-
tra quase o dobro da segunda colocada, a área de Ciências Humanas e 
Sociais, no indicador de participação dos professores orientadores no 
tocante à orientação seguida de mestrado E de doutorado de seus egres-
sos: 6,93% contra 8,88%;

—  área de Ciências Exatas e da Terra chama a atenção, também, por 
ser a responsável por quase um quarto, 24,05% (95 em 395, coluna C) 
dos titulados no doutorado, apesar se ser somente a terceira colocada 
em número de egressos;

— as áreas de Engenharias e de Sociais Aplicadas foram aquelas que 
mais destoaram das demais, com os seus percentuais de atuação dos pro-
fessores as colocando bem abaixo das médias gerais;

— a área de Ciências Sociais Aplicadas, mesmo sendo a segunda em 
números de egressos é a última colocada em número de doutores, bem 
como a última em egressos pós-graduados (mestrado e doutorado);

Para a participação dos egressos de iniciação científica com doutora-
do na produção de seus respectivos orientadores temos a sua distribuição 
conforme a Tabela 2.
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TABELA 2 - PARTICIPAÇÃO DOS EGRESSOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA COM DOUTORADO 
NA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DO PROFESSOR ORIENTADOR, DE ACORDO COM A ÁREA DE 
CONHECIMENTO

Nota: Os números entre parênteses são percentagens em relação aos totais das linhas (coluna N).

Fonte: Dados da pesquisa, 207.

A análise dos dados coletados para essa segunda etapa permite a 
concluir que:

— Dos 395 egressos doutores, exatos 37 (80,25%) participaram 
como coautores nas produções científicas de seus respectivos professo-
res orientadores, sendo que no caso da área de Ciências Biológicas, essa 
participação foi de 00%;

— os dois canais de comunicação científica em que mais houve in-
teração foram anais de congressos e artigos completos em periódicos, 
com 82,05% cada. Com isso, interpreta-se que, para efeitos de análise 
da participação dos egressos de iniciação científica (IC) na produção 
científica do professor orientador, por intermédio das publicações em 
coautoria, os canais a serem considerados, para todas as áreas são, efeti-
vamente, anais de congressos e artigos completos em periódicos;
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— livros e textos em jornais ou revistas foram aqueles canais em que 
houve as menores interações entre todas as áreas;

— no tocante à análise da participação dos egressos como primeiro 
autor nas produções científicas de seus respectivos orientadores, foi 
constatado que também só teve alguma relevância em anais de congres-
sos e em artigos completos publicados em periódicos;

—  professores orientadores (4,0%) não publicaram nem arti-
gos completos publicados em periódicos nem anais de congressos com 
os seus egressos doutores; e

— dos 78 professores orientadores com alunos doutores, 5 deles 
(63,75%) interagiram como orientadores na iniciação científica, no 
mestrado e no doutorado, com pelo menos um de seus egressos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise dos dados coletados evidenciou que a interação existente 
entre a atividade de iniciação e o processo de comunicação científica do 
professor orientador foi uma realidade para uma parcela significativa des-
ses dois atores fundamentais no processo de fazer científico: o professor 
orientador e o egresso da iniciação científica. Ao agregar-se, logicamente, 
o ganho social e institucional advindos desse processo, conclui-se que 
se trata de uma relação em que há somente ganhadores, na medida em 
que todos os envolvidos são beneficiados. Se for levado em conta, grosso 
modo, que cada período de formação (mestrado e doutorado) tenha a 
duração de três a quatro anos, é possível considerar que aconteceu uma 
convivência em torno de 0 anos entre esses dois atores. Ou seja, uma 
verdadeira “aventura compartilhada” entre, pelo menos, 5 professores 
e seus 03 egressos doutores, oriundos da iniciação científica. Aventura 
essa que, muito possivelmente, ainda deve estar em pleno andamento, 
senão com todos, ao menos com uma grande parcela deles.

Apesar de os resultados deste trabalho não poderem ser generalizados 
para outras universidades – por serem restritos a coletas em uma única 
instituição – entende-se que o método utilizado pode ser replicado em 
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outras instituições. Desta forma, recomenda-se o desenvolvimento de 
pesquisas similares em outras universidades brasileiras e estrangeiras.
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1 INTRODUÇÃO

A Área de Ensino é, por definição, interdisciplinar e tem desen-
volvido seu projeto para a Pós-Graduação valorizando, entre outros 
aspectos, as composições multidisciplinares dos corpos docentes, com 
formação em diferentes áreas de conhecimento, que se proponham a 
pensar integradamente as questões do ensino e que mostrem experiên-
cia na pesquisa educacional. Os Programas de Pós-Graduação (PPGs) 
da Área de Ensino focam as pesquisas e produções em Ensino de deter-
minado conteúdo, buscando interlocução com todas as Áreas geradoras 
dos conhecimentos a serem ensinados (BRASIL, 207a).

As abordagens interdisciplinares integram dados, métodos, ferra-
mentas, conceitos e teorias disciplinares, para criar uma visão holística 
ou compreensão comum de problemas complexos. Diferentemente das 
abordagens multidisciplinares, na interdisciplinaridade a síntese inte-
grativa é maior do que a soma de suas partes (WAGNER et al., 20). 
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A bibliometria é comumente usada na análise de políticas de Ciência 
e Tecnologia, na avaliação e criação de indicadores, bem como no cam-
po da Ciência da Informação. Porém, a pesquisa científica interdisci-
plinar apresenta desafios para o estudo da ciência em vários aspectos, 
incluindo a criação de indicadores sobre seus resultados (WAGNER et 
al., 20). A maioria dos estudos bibliométricos utiliza bases de dados 
como, por exemplo, ISI/Web of Science, Scopus e SciELO, e as análises 
são agregadas a nível de artigos ou periódicos. Além do fato de suas 
coberturas não abarcarem a totalidade da produção científica brasileira, 
essas bases de dados tipicamente não permitem estudos sobre a multi e 
interdisciplinaridade, por não incluirem informações sobre as áreas ou 
disciplinas originais de formação dos autores/pesquisadores. 

A avaliação geral da pós-graduação brasileira apresenta uma oportu-
nidade para a realização de estudos bibliométricos sobre a pesquisa inter-
disciplinar conduzida no país.  Realizada a cada quatro anos pela Diretoria 
de Avaliação da CAPES, a avaliação dos PPGs compreende 49 Áreas de 
conhecimento e contém, entre outros, dados sobre a titulação e respectiva 
área do conhecimento de todo o corpo docente, assim como a produ-
ção bibliográfica de docentes e discentes dos PPGs brasileiros (BRASIL, 
207b).  A partir das informações prestadas pelos PPGs da Área Ensino, 
constitui-se Qualis-Periódicos da Área, que contém a relação de todos os 
periódicos que publicaram pelo menos um artigo de um PPG da Área. 
Nesta relação, os periódicos estão classificados de acordo com estratos de 
qualidade, que vão desde A, o mais elevado, a A2, B, B2, B3, B4, B5 
e C, esse último com peso zero na avaliação. Os atuais critérios de clas-
sificação de periódicos na Área de Ensino foram atualizados em 207 e 
consideram um sistema misto que utiliza a indexação dos periódicos em 
bases de dados internacionais, bem como o escopo dos periódicos, com 
maior valorização daqueles com algum grau de especificidade para a Área 
de Ensino (BRASIL, 207b). Os dados relativos ao Qualis Periódicos 
encontram-se na Plataforma Sucupira (BRASIL, 207c).
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Essa base de dados constitui-se, portanto, em uma fonte potencial 
para a realização de estudos bibliométricos sobre a interdisciplinaridade 
na pesquisa acadêmica brasileira. 

O objetivo deste estudo é analisar a multidisciplinaridade das áreas 
de formação dos docentes da Área de Ensino, assim como a relevância 
para outras Áreas da Avaliação dos periódicos que publicaram os resul-
tados de suas pesquisas. Acreditamos que os resultados poderão ser úteis 
para políticas e avaliações da pesquisa interdisciplinar no Brasil.

2 METODOLOGIA

Os dados do estudo sobre a Área de Ensino, foram extraídos da 
Planilha de Indicadores da Avaliação Quadrienal 207, que contém 
os dados informados pelos PPGs anualmente à CAPES, por Área de 
Avaliação (BRASIL, 207b). O período considerado neste estudo foi de 
203 a 206.  

A Planilha de Indicadores contém a relação de docentes, a área de 
suas respectivas titulações e o registro de suas produções, incluindo os 
periódicos nos quais foram publicados e seus respectivos estratos Qualis 
da Área. Isto nos permite identificar:

I. A multi-disciplinaridade do corpo docente, a partir da área de 
titulação;

II. Suas produções nos estratos superiores (A e A2) do Qualis 
Ensino;

III. Os periódicos (Quais Ensino A e A2) que concentram a maior 
quantidade de artigos da Área Ensino;

IV. A presença destes periódicos nas outras 48 Áreas da Avaliação 
Quadrienal e seus respectivos estratos Qualis nestas Áreas.

Na aba “DOCENTES”, obtivemos os registros de 2.70 docentes, 
sendo 2.22 permanentes, 46 colaboradores e 28 visitantes, referentes 
ao ano de 206. Consultamos a Área de Conhecimento de suas respecti-
vas titulações (Doutorado: 2.682, Mestrado: 20, Mestrado Profissional: 
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6 e Bacharelado: 2). Os registros foram uniformizados para refletir a 
nomenclatura das Áreas da Avaliação Quadrienal, como ilustrado nos 
exemplos da Tabela .

TABELA 1 - EXEMPLO DE UNIFORMIZAÇÃO DAS ÁREAS DE FORMAÇÃO DOS DOCENTES.

Registro na Plataforma Sucupira Área da Avaliação Quadrienal uniformizada

• Equações Diferenciais Parciais
• Álgebra Comutativa

 - Matemática, Probabilidade e Estatística

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Na aba “PRODUÇÕES LISTA” da Planilha de Indicadores, encon-
tramos os registros das produções informadas pelos PPGs nos anos de 
203 a 206. Selecionamos as produções bibliográficas classificadas 
como “TRABALHO COMPLETO”, que tiveram pelo menos um do-
cente da Área de Ensino como autor. Adicionalmente, selecionamos 
apenas as publicações em periódicos classificados nos estratos A e A2, 
que representam os mais elevados graus de qualidade e especificidade 
para a Área de Ensino.

A partir desta seleção de publicações identificamos os 35 periódicos 
que publicaram o maior número de artigos do nosso universo de pesquisa 
e consultamos novamente a Plataforma Sucupira para verificar se esses 
títulos constavam no Qualis Periódicos das outras 48 Áreas de Avaliação  
e, em caso positivo, em qual estrato de qualidade foram classificados.

3 RESULTADOS

Verificamos que os 2.70 docentes dos PPGs da Área de Ensino 
possuem formação, em sua grande maioria, de Doutorado, em todas 
as 49 Áreas de Avaliação da CAPES, com predomínio das Áreas de 
Educação, com 773 docentes (ou 29%), Ensino, com 426 docentes 
(ou 6%) e Astronomia e Física, com 202 docentes (ou 7%). Outras 
oito Áreas (Química, Biodiversidade, Matemática, Probabilidade e 
Estatística, Linguística e Literatura, Psicologia, Ciências Biológicas II, 
Interdisciplinar e Saúde Coletiva) contribuem com 2% a 6% do corpo 
docente cada, e 38 outras Áreas contribuem juntas, com 23% do corpo 
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docente da Área Ensino. A Figura  ilustra a distribuição das Áreas de 
titulação dos docentes da Área de Ensino em 206. 

FIGURA 1 – ÁREA DE TITULAÇÃO DOS DOCENTES DA ÁREA DE ENSINO EM 2016

Figura 1: Área de Titulação dos Docentes da Área Ensino em 2016
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Quanto à Produção Bibliográfica da Área de Ensino, encontramos 
3.546 produções classificadas como “TRABALHO COMPLETO”, 
que tiveram pelo menos um docente da Área de Ensino como autor, das 
quais 4.434 em periódicos classificados nos estratos superiores da Área, 
classificados como A e B no Qualis da Área de Ensino. 

Essas publicações encontram-se distribuídas por 27 periódicos, 
sendo o que concentra o maior número de publicações da Área no es-
trato A é a Revista Enseñanza de las Ciências, com 245 publicações, seguida 
da revista Ciência & Educação (A) com 84 publicações e Educação Matemática 
Pesquisa (A2) com 73 publicações. Nos estratos A e A2, apenas quinze 
títulos concentram 50% de todas as publicações. Neste mesmo con-
junto, 66 periódicos publicaram apenas um artigo da Área de Ensino, 
conforme podemos observar na Figura 2.
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FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS PUBLICAÇÕES DOS DOCENTES DA ÁREA DE ENSINO PELOS 
TÍTULOS A1 E A2 DO QUALIS ENSINO

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Os 35 títulos (ou periódicos), classificados nos estratos A e A2, que 
publicaram o maior número de artigos da Área também se encontram 
presentes no Qualis de, pelo menos, cinco outras Áreas de Avaliação da 
CAPES, classificados em diferentes estratos, de acordo com os respecti-
vos critérios de classificação de cada Área. A única Área de Avaliação que 
não possui nenhum desses títulos em seu Qualis é a Áreas de Engenharias 
III, enquanto as Áreas de Economia e Medicina Veterinária possuem 
apenas um título em comum com o conjunto estudado.

O título Ciência e Saúde Coletiva é o periódico que se encontra no maior 
número de Áreas, estando presente em 37 delas, além da Área de Ensino. 
Identificamos que todos os 35 títulos encontram-se no Qualis da Área 
de Educação, 33 na Área Interdisciplinar, 20 nas áreas de Ciências 
Ambientais, 9 na Química, 7 na Área de Psicologia e 5 na Área de 
Saúde Coletiva, conforme podemos observar na Figura 3.
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4 CONSIDERAÇÕES

A mera composição multidisciplinar dos corpos docentes não asse-
gura que os PPGs sejam capazes de realizar pesquisas interdisciplinares. 
A maioria dos pesquisadores de hoje foi educada e trabalhou em cultu-
ras, em grande parte disciplinares, sendo necessário criar e manter uma 
cultura interdisciplinar (DERRICK; FALK-KRZESINSKI, 202). 

As medidas de produção científica disponíveis atualmente não cap-
turam adequadamente o processo de criação de conhecimento inter-
disciplinar. A introdução de um conjunto de medidas quantitativas e 
qualitativas, nas avaliações realizadas pela CAPES, junto aos Programas 
de Pós-Graduação brasileiros, poderia revelar alguns dos processos pe-
los quais os programas da Área de Ensino estão buscando construir o 
conhecimento interdisciplinar e quais desafios estão enfrentando neste 
processo. Porém, ainda são necessários outros estudos para determinar 
quais seriam as medidas e indicadores mais adequados.
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1 INTRODUÇÃO

Estudar o processo de institucionalização da Ciência da Informação 
no Brasil tem sido um desafio devido ao amplo universo de instituições 
e pesquisadores da área, cuja produção científica vem se ampliando sig-
nificativamente. O conjunto dos pesquisadores que se destacam entre 
seus pares, contribuindo para o fortalecimento dos grupos e instituições 
de ensino em que atuam, tem recebido apoio do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), cuja ação de fo-
mento afeta as estruturas formativas, representativas e de avaliação da 
área. Entre esses pesquisadores, destacam-se aqueles aqui denominados 
de históricos, pelo alcance substancial e temporal de sua contribuição à 
área do conhecimento. 

Esta pesquisa fundamenta-se no pressuposto de que a produção da 
literatura científica  gera reflexões em prol da renovação das estruturas 
de domínios, a partir da constituição de uma linha genealógica cien-
tífica específica do campo em que atuam os pesquisadores. Acredita-
se que a distinção atribuída àqueles que alcançam um elevado capital 
científico reforça a ideia de que “a vida do indivíduo não pode ser 
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compreendida adequadamente sem referência às instituições nas quais 
sua biografia se desenrola” (MILLS, 972). Esse argumento, ilustrado 
pelo trabalho de Andraos (2005) e pelas reflexões de Mena-Chalco 
(206) sobre a origem, evolução e disseminação de áreas do conheci-
mento, salienta que os estudos de genealogia no contexto acadêmico 
têm se revelado importantes ferramentas para investigar a produção 
científica, os autores, os eventos e as relações presentes na conjuntura 
científica do campo ou domínio pesquisado. Andraos (2005) destaca 
sua importância para a compreensão da evolução da história científica 
e para a identificação de contextos e circunstâncias das descobertas, 
assim como das relações entre os pesquisadores, suas ideias e o fluxo 
de conhecimento entre eles e seus inspiradores. A construção do ob-
jeto da pesquisa científica genealógica, relacionada à investigação dos 
ascendentes e descendentes de um pesquisador, prevê a identificação 
dos graus de vínculos entre os indivíduos, que pode ser encontrada 
nos registros históricos, ou seja, em documentos que evidenciem suas 
ligações (ROSSI; MENA-CHALCO, 204). 

Pode-se questionar sobre a efetividade dessa contribuição e se 
é possível reconhecer a força dessa influência a partir de um modelo 
de pesquisa que facilite o reconhecimento da atuação concreta de um 
pesquisador em sua descendência. Para responder a esta indagação, foi 
selecionado um pesquisador com mérito científico e reconhecido ins-
titucionalmente na área da Ciência da Informação, Aldo Albuquerque 
Barreto, partícipe da elite da produção científica no Brasil. Com o ob-
jetivo de reconhecer a valorização de seu trabalho e a produção científica 
dele decorrente, assim como a influência que exerceu e vem exercen-
do sobre as posições dos pesquisadores descendentes, cujas atividades 
acadêmico-científicas estão oficialmente vinculadas ao pesquisador em 
foco, pretendeu-se também testar uma metodologia que possa ter seu 
alcance ampliado para outros estudos. A possibilidade desta pesquisa 
depende do modo de captação da realidade, portanto, está associada aos 
caminhos metodológicos a seguir enunciados, conjugando-se com os 
princípios de estudo sobre a genealogia científica.
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2 METODOLOGIA

Para a identificação dos orientandos de Aldo Barreto (AB) recorreu-
-se ao Currículo Lattes, no campo orientações concluídas de doutorado. 
Foram identificados e listados 5 pesquisadores, entre 992 e 2009. 
Com base nessa lista, foram identificadas todas as produções de AB e de 
seus orientandos de doutorado indexadas na Base Brapci. Justifica-se o 
uso da Brapci por indexar 57 revistas e mais de 7.000 trabalhos com-
preendidos entre os anos de 972 e 207, e pela possibilidade de indexar 
as referências dos artigos para análise de citação. Quanto à seleção dos 
orientandos de doutorado, deve-se ao aprofundamento das reflexões 
atingido nesse nível, caracterizado pelo reconhecimento de construções 
teóricas fundantes. 

Recorreu-se aos artigos completos na Brapci para organizar as refe-
rências. Com a seleção dos trabalhos de cada pesquisador, foi possível 
identificar e transcrever as citações realizadas, em arquivo no formato 
texto. Para extração das palavras mais frequentes utilizou-se a técnica de 
indexação automática, mais especificamente a mineração de texto para 
extração de informações sobre tendências ou padrões em grandes volu-
mes documentais. A indexação automática é uma operação que iden-
tifica, por meio de programas de computador, palavras ou expressões 
significativas dos documentos, para descrever de forma condensada o 
seu conteúdo (MAIA; SOUZA, 200). Essas técnicas foram aplicadas a 
cada um dos arquivos individualmente, obtendo-se as palavras inciden-
tes no texto e suas frequências. 

Com a lista de palavras e frequência de AB, foram excluídas as 
stopword, ou seja, as palavras consideradas irrelevantes para o conjunto de 
resultados e aquelas palavras que não remetem a nome de autores, como 
“informação”, “biblioteca” entre outras. Do total de 2.480 referências 
nos trabalhos de AB, foram identificados 53  autores citados com duas 
ou mais citações. A mesma metodologia foi utilizada na bibliografia dos 
orientados e utilizou-se o software para comparação de texto matchword 
(coincidências de palavras), desenvolvido pelos autores, que retorna às 
palavras comuns e a sua frequência quando comparado às referencias de 
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dois autores.  Com esses dados foi gerada uma matrix dos citados por 
AB e seus orientandos, para possibilitar a análise dos dados.

O Prof. Aldo de Albuquerque Barreto é Pesquisador Sênior do 
Ministério da Ciência e Tecnologia/Ibict, título vitalício daquela insti-
tuição, concedido como “reconhecimento a uma vida dedicada à pesquisa 
em ciência e tecnologia” com graduação em economia pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (968), Mestrado e Ph.D. em Information Science, 
ambos pela The City University de Londres, Inglaterra. Atua em ensino 
e pesquisa, dedicando-se à docência na pós-graduação e formação de 
pesquisadores doutores. Implantou o Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação, do Ibict, no Rio de Janeiro compreendendo 
um doutorado, um mestrado e curso de especialização. Tem atuado em 
programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação, no Rio de 
Janeiro pelo Convênio do Ibict com a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ) e a Universidade Federal Fluminense (UFF). Em pes-
quisa tem se direcionado para estudos sobre a relação da informação 
com o conhecimento e inovação na organização e na sociedade e sobre 
a estrutura e o fluxo da informação e os seus estoque de acervamento de 
conteúdos; as novas formas de escrita e leitura no contexto das conexões 
imediatas. Editou por 4 anos o periódico eletrônico DataGramaZero. 
Está registrado como líder de pesquisa no Diretório dos Grupos de pes-
quisa do CNPq e é pesquisador colaborador do Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia, atuando junto à Coordenação de 
Ensino e Pesquisa, Ciência e Tecnologia da Informação, no Núcleo do 
Rio de Janeiro. Integrou o Grupo de Trabalho que editou o Livro Verde 
do Programa “Sociedade da Informação” do Ministério da Ciência e 
Tecnologia. Foi por mais de 0 anos Chefe do Departamento de ensino 
e pesquisa do IBICT e seus trabalhos têm sido publicados em periódicos 
de circulação nacional, internacional, livros e capítulos de livros. 

3 RESULTADOS

Como resultado, identificou-se que AB orientou 5 doutorados, 
cujas primeiras defesas começaram em 992 e a última em 2009. A 
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expressiva contribuição de AB pode ser percebida pela formação de seu 
legado, a maioria atuando em instituições de ensino no país, dos quais, 
quatro são ou foram bolsistas produtividade: Ana Maria de Morais (AM), 
Maria Nelida Gonzalez de Gomez (GG) e Regina Maria Marteleto (RM) 
em 992; Gilda Olinto do Valle (GO) em 993; Katia de Carvalho 
(KC) em 994; Maria Cristina Soares Guimaraes (MG), Lucia Thereza 
Lessa Carregal (LC), Nelson de Castro Senra (NS), Carlos Henrique 
Marcondes (CM), Luiz Carlos Brito Paternostro (LP) em 998; Antônio 
Cláudio Brasil Gonçalves (AG) em 2003; Joana Coeli Ribeiro Garcia 
(JG) e Gustavo Henrique de Araújo Freire (GF) em 2004; Nilton Bahlis 
dos Santos (NS) em 2005; e Claudio Starec (CS) em 2009. 

Procedido o levantamento de produção e citações dos trabalhos dos 
pesquisadores, o resultado da comparação entre as citações de AB e de 
seus orientandos possibilitou, não somente a identificação dos autores 
utilizados pelo professor, cuja influência foi decisiva nas pesquisas de 
seus orientandos, como também a identificação da influência de outros 
autores nesse grupo de orientandos e a evolução de sua construção teó-
rica predominante. A lista de autores citados e a frequência das citações 
recebidas constituem a matrix apresentada na Tabela . Na busca pelos 
trabalhos na Brapci, não foram encontradas produções de orientandos 
AM e CS, totalizando 3 orientados analisados.

Assim, percebe-se o predomínio de Levy, seguido por Habermas, 
Bourdieu, Wersig e Foucault, embora seja Farradane o autor com maior 
frequência de citação por AB.
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TABELA 1 - COMPARAÇÃO ENTRE OS AUTORES CITADOS DO PROFESSOR ALDO BARRETO E 
DE SEUS ORIENTANDOS

Autor / 
Citados A

B

G
G

R
M

G
O

K
C

M
G

L
C

N
S

C
M L
P

A
G

F
G

G
F

N
B

Fr
eq

. 
 T

ot
al

Levy, P. 4 9 0  2 0  0 5 0 0  23 4 60

Habermas, J. 5 28 6 0  0 0 0 0 0 0 3  5 59

Bourdieu, P. 8 3 27 4 7 2 0 3 0 0 0 3   59

Wersig, G. 2 9 3 0  0 0 0  0 0 8 30 0 54

Foucault, M. 0 6 5 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 50

Barreto, A. 2 6 0 0 7 0 0 5 2 0 0  0 7 50

Farradane, J. 28 2  0 0 0 0 0 5 0 0  3  41

Bush, V. 8 5 0 0 0 0 0 0  0 0  3 7 35

Lancaster, F. 
W.

3 5 0 0 0 5 0 0 6 0 0  0 0 30

Popper, K. 8 9 0  0 0 0 0 5 0 0 2 3  29

Belkin, N. 2 9 2 0  0 0 0 5 0 0  7 0 27

Otlet, P. 3 0  0 2 0 0 0 2 0 0 5 2 0 25

Morin, E. 4 5  0 0  0 0 3 0 0 0 7 3 24

Mueller, S. P. 
M.

3   2 5 5 0 0  0 0  5 0 24

Choo, C. W. 2 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 8 9 0 23

Simon, H.  5 2 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 19

Derrida, J. 7  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18

Solla Price, D. 6     2 0 0 0 0 0 3 2 0 17

Wittgenstein, 
L.

3  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0  16

Buckland, M. 6   0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 15

Valentim, M. 
L. P.

2 0  2 2  0 0 0 0 0 7 0 0 15

Vickery, B. C. 4  0 0 0 0 0  0 0  0 7 0 14

Wilson, J. R. 
H.

3 7 2 0  0 0 0 0 0 0  0 0 14

Heidegger, M. 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  13

King, D. W. 9 0 0 0 0  0 0  0 0  0 0 12
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Dias, E. W. 2 5 2 0  0 0 0 0 0 0 0 2 0 12

Oliveira, M. 2  3   0 0 0 0 0 0 0 3 0 11

Kein, D. 3 2 3 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

Willer, N. 3 3 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Blood, D. 6  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Stephen R 2  4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

Vakkari, P. 2 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

O prestígio científico de Levy manifesta-se quase exclusivamente em 
GF, com 23 citações, concedendo ao autor o que Bourdieu chamaria 
de notoriedade intelectual institucionalizada (203, p. ), graças ao 
poder ou autoridade manifesto pela direção de uma equipe de pesquisa, 
como a originada desse ramo de pesquisadores com seus descenden-
tes e que inclui também a influência de Wersig, o quarto autor mais 
citado pelo universo. Quanto à influência de Habermas em GG, com 
28 citações, mostra a aderência da autora à concepção habermasiana da 
pragmática formal, relacionada à passagem de um estudo que partia dos 
usos da linguagem para uma reconstrução de suas condições, sob um 
ponto de vista sociológico.

Bourdieu, um dos autores mais citados, predominantemente por 
RM, com 27 incidências, sugere a preferência da orientanda ao quadro 
conceitual do autor. Percebe-se que isso se deve ao necessário apro-
fundamento teórico e identificação com Bourdieu, conforme a traje-
tória intelectual da pesquisadora. É possível caracterizar a influência 
de Bourdieu na formação do grupo analisado, por suas nuances de 
preferência e permanência de autores entre os mais citados, pois foi 
referenciado por 0, entre os 3 autores citantes orientandos de AB. O 
quinto autor mais referenciado foi Foucault, cuja presença é expressiva 
nos trabalhos de GG e NS, de modo a superar as citações do orientador. 

O autor mais citado (28 vezes) por AB foi Farradane (906-989), 
seu orientador de mestrado. Entretanto, ele não teve a mesma reper-
cussão entre os orientandos de AB, considerando-se que sete de seus 
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orientados o citaram entre uma e três vezes, apenas CM o citou cinco 
vezes. Do mesmo modo, a importância dada a Vannevar Bush (criador 
do Memex), citado por AB 8 vezes no corpus analisado, é compreensí-
vel devido ao aprofundamento das questões que ele passa a levantar em 
relação à aplicação de tecnologias revolucionárias à área, sobretudo o 
computador (BARRETO, 2007). 

Derrida, o terceiro autor mais citado por AB (7 vezes), principal-
mente quando trata do conhecimento como reconstrução das estruturas 
mentais, por meio de competências cognitivas que alteram o estado 
de conhecimento do indivíduo, tampouco teve repercussão entre seus 
orientandos. 

Salienta-se, entre os orientandos, uma afinidade mais explícita em 
termos de adesão aos citados por parte de GG, que referencia 27 (84,4%) 
dos 32 autores de AB. Com uma aderência de 20 autores (65,2%) 
RM apodera-se principalmente do referncial de Bourdieu, enquanto 
GF, com aderência de 8 autores (56,3%), volta-se a uma perspectiva 
pós-moderna, com Levy e Wersig. Percebe-se, também, o movimento 
que se poderia expressar como independência teórica dos orientandos 
em relação ao orientador, pela qual eles passam a expressar suas pre-
ferências, prestigiando autores e quadros teóricos participantes de um 
outro universo, com outros interesses e outros critérios, em relação aos 
quais os anteriores passam a ser secundarizados, visto que apenas quatro 
orientandos trabalham mais de 50% dos autores de AB. Entretanto, tal 
como defende Bourdieu (203, p. 200-20), a tese doutoral permite 
aos professores um controle durável sobre os aspirantes à sucessão, em 
função das injunções ou apelos do orientador de tese.

Percebe-se, desse modo, que há autores citados com menor frequ-
ência pelo orientador e que adquirem maior protagonismo para seu 
descendente, como no caso de Wittgenstein. Referenciado por AB em 
relação à transferência da informação para que o conhecimento opere, o 
autor tem o espectro das discussões que desenvolve na sua obra ampliado 
por GG, o que se reflete não apenas na maior frequência de citações, 
mas no conteúdo diversificado dos aspectos com que trabalha nos seus 
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textos. Um desses aspectos é a realidade dos receptores e uma conjuntu-
ra de apropriação desta informação pelo indivíduo, contribuindo para 
que esse momento seja único, subjetivo e privado ao qual, Wittgenstein 
(98) atribui solenidade. 

Os resultados sugerem que as citações aos textos teóricos não podem 
ser analisadas isoladamente, pois devem ser relacionadas ao contexto 
mais abrangente dos grupos ou instituições em que se inserem. Além 
disso, é possível perceber o sentido desse corpus analisado “no conjunto 
dos trabalhos publicados por um autor ao longo de vários anos, percor-
rendo vários temas e elementos de reflexão, desenvolvendo sobretudo 
a sua lógica global de reflexão e, muitas vezes, alterando esta lógica” 
(GUIBENTIF, 2007, p. 90). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho é um reconhecimento ao Prof. Aldo Albuquerque 
Barreto, pesquisador da elite da produção científica no país. Com seus 
resultados foi possível reconhecer parcialmente a influência da atuação 
concreta de um pesquisador em relação a sua descendência, por meio 
dos estudos de produção científica. Foi possível também experimentar 
uma metodologia com base nas relações entre os autores seminais, cujas 
teorias, conceitos ou métodos serviram de base para os estudos da linha-
gem científica e os princípios da genealogia científica.

Sobre as bases intelectuais, verifica-se a influência das obras de 
Farradane, Bush, Derrida, Habermas, Levy, Lancaster, Otlet, Simon 
e Foucault, autores mais referenciadas por AB. Percebe-se o peso da 
literatura internacional como referencial do grupo, destacando-se o 
próprio AB e Mueller, entre os autores nacionais. Estudos como este são 
relevantes para aferir sobre a influência mútua entre a genealogia cien-
tífica e seus referentes acadêmicos. Planeja-se aplicar esta modalidade 
de estudo a outros pesquisadores produtividade do CNPq.
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1 INTRODUÇÃO

Os outliers são os valores que apresentam um padrão distinto dos 
demais dados coletados. Para Silva (20, p. 93), outlier é uma “obser-
vação aberrante, anormal, atípica, contaminante, dissimilar, estranha, 
extrema, discordante ou preocupante”. Esclarece Rosado (2006, p. ) 
que “uma única observação (não detectada) pode destruir ou contrariar 
a conclusão de qualquer trabalho”.

Neste sentido, Triola (202) asseverou que os outliers apresentam 
influência nos cálculos da média, do desvio padrão, na representação 
gráfica dos dados, bem como “podem revelar importantes informações” 
(TRIOLA, 202, p. 97) sobre os dados analisados. Portanto, é impres-
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cíndivel nas métricas científicas tanto a detecção quanto o estudo dos 
efeitos dos outliers na análise dos dados.

Assim, os objetivos deste trabalho são: primeiro, apresentar uma 
nova fórmula para a detecção de outliers para dados univariados via Análise 
Exploratória de Dados (AED) e em segundo, quantificar o efeito dos 
outliers nos cálculos da média e desvio padrão.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A sistematização do estudo dos outliers ocorreu em meados da segunda 
metade do século XX; todavia, o assunto outlier já era objeto de estudo da 
Estatística há muito tempo antes (ROSADO, 2006, p. ).

No caso das métricas científicas, Lima, Maroldi e Silva (203) aler-
taram para as conduções de análises com e sem a presença dos outliers. 
Posteriormente, Silva, Maroldi e Lima (204) propuseram uma fór-
mula oriunda da AED de detecção de outliers para a determinação da elite 
científica em substituição ao critério da raiz quadrada de Price (PRICE, 
963). Todavia, o critério proposto por Silva, Maroldi e Lima (204) 
falha quando o terceiro quartil é igual ao primeiro quartil.

Em extensa revisão sobre as diversas fórmulas com origem na AED 
para a detecção de outliers para dados univariados, Lima et al. (207) 
esclareceram que havia três vertentes, sendo que uma destas vertentes 
procurava levar em conta a assimetria dos dados. 

O trabalho pioneiro do uso da assimetria na detecção de outliers via 
AED é devido a Hubert e Vandervieren (2008), sendo a assimetria 
quantificada pelo “medcouple”. Já Adil e Irshad (205) propuseram o 
uso também do coeficente clássico de assimetria em conjunto com o 
“medcouple”. Por seu turno, Lima et al. (207) propuseram o uso do 
coeficente octílico de assimetria. Por outro lado, Babura et al. (207) 
fizeram uso do coeficiente quartil de assimetria.

As fórmulas propostas neste trabalho para a detecção dos outliers são:
O.I. < Q – ,5*(Q3 – Q)* e–(As)  Fórmula ()
O.S. > Q3 + ,5*(Q3 – Q)* e+(As)  Fórmula (2)

A terminologia é a seguinte:
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O.I. := outlier inferior.
O.S. := outlier superior.
Q := primeiro quartil.
Q3 := terceiro quartil.
e := número de Euler; e ≈ 2,78....
As := coeficiente quartil de assimetria. O valor pode ser positivo ou 

negativo.

O coeficiente quartil de assimetria é dado por:

As = [Q3 – 2*Q2 + Q] ⁄ [Q3 – Q]  Fórmula (3)
Q2 := segundo quartil.

Baseados em Silva (20, p. 209), podemos afirmar que se:

|As|= 0; então a distribuição é simétrica.
0 < |As|≤ 0,; então a distribuição é fracamente assimétrica.
0, < |As|< 0,3; então a distribuição é moderadamente assimétrica.
0,3 ≤ |As|≤ ,0; então a distribuição é fortemente assimétrica.

As fórmulas () e (2) são similares à proposta de Babura et al. (207). 
Todavia, a contribuição de Babura et al. (207) utiliza os valores “3” e 
“5” para multiplicar o coeficiente de assimetria “As”; em nossa proposta, 
o valor é “”. A justificativa para o valor “” de nossa equação é que os 
coeficientes “3” e “5” conduzem à detecção de poucos outliers para o caso 
de dados com distribuição fracamente assimétrica. 

3 METODOLOGIA

Para atingir os fins colimados, faremos uso dos dados de Santos 
(200), inicialmente calculando os valores da média e desvio padrão 
com todos os dados com auxílio do software gratuito STATDISK (www.
statdisk.org). Para a detecção dos outliers, aplicaremos as fórmulas (3); 
() e (2), respectivamente. Para o cálculo dos quartis, usaremos a pro-
posta de Bussab e Morettin (2002, p. 42) de interpolação linear para 
os dados.
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Após, retiramos os outliers detectados dos valores, e calcularemos no-
vamente a média e o desvio padrão, a fim de quantificar a influência dos 
outliers nas métricas científicas.  

Os dados de Santos (200, p. 75) para o fator de impacto de 42 
periódicos que utilizaremos neste trabalho são: 49; 79; 208; 23; 
222; 227; 270; 286; 36; 400; 426; 508; 526; 580; 645; 645; 656; 
667; 74; 8; 86; 849; 85; 909; 000; 000; 000; 000; 000; 
000; 000; 000; 029; 053; ; ; 333; 395; 667; 786; 
898; 2500. Estes valores devem ser divididos por 0000 ao final.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
O diagrama de ramo e folhas correspondente aos dados de Santos 

(200, p. 75) pode ser encontrado em Lima et al. (207, p. 266), 
onde parece haver a ocorrência de 4 a 6 outliers. Iniciamos a rotina de 
cálculo com os quartis; assim encontramos: Q = 426 (o Quartil); Q2 = 
832,5 (2o Quartil); Q3 = 000 (3o Quartil). Com o uso da fórmula (3) 
calculamos o coeficiente quartil de assimetria:

As = [Q3 – 2*Q2 + Q] ⁄ [Q3 – Q] ; As = [000 – 2*(832,5) + 
426] ⁄ [000 – 426]

As = – 0,464 (assimetria negativa ou à esquerda forte). 
A fórmula () identifica os valores para os quais começam os outliers 

inferiores: 
O.I. < Q – ,5*(Q3 – Q)* e–(As); O.I. < 426 – ,5*(000 – 426)* 

e–(–0,464)

O.I. < –879,70 (não há presença de outliers inferiores)
Já a fórmula (2) quantifica o início dos outliers superiores: 
O.S. > Q3 + ,5*(Q3 – Q)* e+(As); O.S. > 000 + ,5*(000 – 426)* 

e+(–0,464)|

O.S. > 567,76 (Identificam-se 4 outliers superiores: 667; 786; 
898 e 2500)

Lima et al. (207) calcularam o coeficiente octílico de assimetria, 
encontrando também uma assimetria negativa ou à esquerda fraca, to-
davia já no limiar da assimetria moderada. A divergência na assimetria 
(fraca ou forte) ocorre devido ao uso dos quartis da própria amostra, 
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contudo, o coeficiente quartil de assimetria é menos influenciado pelos 
outliers do que o coeficiente octílico de assimetria, sendo preferível, pois, 
o coeficiente quartílico do que o octílico. Em Santos (200) não houve 
cálculo do coeficiente de assimetria.

No tocante aos outliers, Lima et al. (207, p. 267) identificaram 3 outliers 
superiores, já Santos (200, p. 4) visualizou pelo menos  outlier supe-
rior. A título de informação, a formulação clássica de detecção de outliers 
(sem o uso da assimetria) fornece 2 outliers, como demonstrado em Lima 
et al. (207, p. 267). Como vimos, em nossa pesquisa houve a presença 
de 4 outliers, detectando, portanto, um maior de número deles na amostra.

Finalmente, para quantificar a influência dos outliers nas métricas 
científicas, calculamos para todos os 42 dados no software STATDISK a 
média como 833,36 (ou 0,08, pois os valores ainda devem ser divididos 
por 000) e o desvio padrão como 507,63 (ou 0,05, lembrando que os 
valores necessitam divididos por 000). Trabalhando somente com 38 
dados (ou seja, retirando os 4 outliers) encontramos para a média 74,47 
(ou 0,07) e para o desvio padrão 349,30 (ou 0,035).

Em seus achados, Santos (200, p. 4) encontrou para a média 
(sem retirar nenhum outlier) também o valor 0,08 (mesmo valores de 
nossa pesquisa); e para o desvio padrão 0,04 (em nossa pesquisa encon-
tramos 0,05); a possível divergência talvez seja devida ao uso distinto do 
software estatístico para o cálculo, pois usamos o STATDISK, ao passo 
que Santos (200, p. 98) utilizou o SPSS. 

Assumindo os cálculos de Santos (200, p. 4) então a média redu-
ziu de 0,08 para 0,07. Já o desvio padrão apresentou redução de 0,04 
para 0,035. Mas vale lembrar que os valores são arredondados para dois 
dígitos após a vírgula. Então, para visualizarmos melhor o efeito dos 
outliers nas métricas científicas usaremos os achados de nossa pesquisa: 
média de 833,36 com outliers e 74,47 sem outliers; para o desvio padrão 
507,63 com outliers e 349,5 sem outliers.

Assim, para a média houve uma redução de 4,3%; em termos de 
conta: {[(74,47 – 833,36)/(833,36)]*00}. Já para o desvio padrão há 
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uma diminuição de 3,2%; em termos de cálculo: {[(349,3 – 507,63)/
(507,63)]*00}.

Podemos considerar que a redução dos valores de 4,3% para a mé-
dia e de 3,2% para o desvio padrão são elevados, e que na condução dos 
estudos de métricas científicas os outliers são objetos a serem levados em 
consideração na análise dos dados.

A título de curiosidade, a média dos 4 outliers é 962,75. Como a média 
dos outros 38 dados é 74,47, a média dos outliers é 2,75 (962/74,47) 
superior à média dos outros dados. 

Assim, a fórmula de detecção dos outliers serve para identificar dois 
grupos: um homogêneo (contendo a maioria dos dados e o padrão da 
distribuição) e um não homogêneo (os outliers, valores discrepantes), 
mas que influem nas conclusões dos dados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A contribuição deste trabalho foi tanto identificar os outliers como 
quantificar os seus efeitos nas métricas científicas em consonância com 
as contribuições de Lima, Maroldi e Silva (203) e Triola (202).

Quanto aos objetivos, apresentamos uma nova fórmula para detec-
ção de outliers, levando em consideração a assimetria quartil dos dados. 
Além disto, usou-se esta nova equação para os dados de Santos (200), 
identificando (após a retirada dos outliers da amostra) uma redução de 
4,3% no cálculo da média e uma redução de 3,2% no cálculo do des-
vio padrão. Sem dúvida, estas reduções dos valores da média e do desvio 
padrão são elevadas.

Sugerem-se também estudos com dados que apresentem somente 
outliers inferiores e posteriormente com a existência simultânea de outliers 
inferiores e superiores, e novamente quantificar os efeitos dos outliers 
nas métricas científicas. 

Como observação final, alerta-se aos pesquisadores das métricas 
científicas pelo menos identificar os outliers nas suas análises de dados, e 
se for o caso, quantificar o efeito dos mesmos.
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1 INTRODUÇÃO

A seleção dos materiais é uma atividade presente em todas as etapas 
do desenvolvimento de produtos. O desenvolvimento de um produto é 
uma atividade multidisciplinar que se inicia com a definição do concei-
to do produto, seguida das etapas de detalhamento, testes, fabricação, 
lançamento, vendas e acompanhamento, até disposição no final do ciclo 
de vida (ASHBY, 999; ROZENFELD  et al., 2006).

A escolha dos materiais mais adequados é um processo de tomada de 
decisão que foi se tornando complexo ao longo do século XX. Aos requisi-
tos de produtos relacionados a fatores funcionais e de custo, foram sendo 
incorporados aspectos estéticos, de segurança e, mais recentemente, de 
sustentabilidade (ASHBY, 205). O desenvolvimento de novos materiais, 
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a globalização da produção e comercialização de produtos, incluindo os 
impactos sociais e ambientais resultantes do progresso tecnológico das úl-
timas décadas, implicou, para a seleção dos materiais, na necessidade de 
simular cenários de opções que considerem de modo integrado questões 
de natureza químico-física, sociais e ambientais. 

A diversidade de possibilidades, variáveis e requisitos a serem pondera-
dos e mensurados na escolha dos materiais tem resultado em metodologias 
de sistematização simplificadoras da realidade, contornadas pela adição 
de fatores de segurança, que podem resultar em falhas de componentes e 
causar desastres de proporções catastróficas. Recentes abordagens para o 
desenvolvimento de projetos de engenharia baseadas nas teorias de Edgar 
Morin (2005), considerando-os como sistemas complexos, podem ser 
aplicadas para a seleção dos materiais. Nestas abordagens, ferramentas 
de análise para grandes quantidades de dados são necessárias para a 
consideração dos projetos como sistemas abertos e sem disjunção, incom-
pletos, e com características de emergência e sensibilidade às condições 
iniciais (PIQUEIRA; OLIVEIRA, 207).

Uma metodologia adequada para análise de grandes quantidades de 
dados e que pode ser utilizada de para auxiliar na seleção dos materiais 
neste contexto de complexidade, é a bibliometria. Combinada com 
outras formas de coleta e análise de informações, a bibliometria pode 
ser utilizada no processamento, identificação de informações, e ela-
boração de indicadores essenciais para a tomada de decisão. Apesar da 
tradição de uso da bibliometria para preparação de indicadores quan-
titativos de ciência e tecnologia (MOED; GLÄNZEL; SCHMOCH, 
2005; OECD, 2009), seu uso ainda tem sido pouco explorado como 
suporte à seleção dos materiais, restringindo-se a relativamente poucos 
estudos para identificação do estado da arte e mapeamento tecnológico 
de novos materiais e processos de fabricação, principalmente na área 
de nanotecnologia.1 Este artigo objetiva explorar como as análises bi-

1 De 40 de 80 artigos recuperados na Web of Science em 6 jan. 208, conforme 
o procedimento descrito neste artigo utilizando a expressão de busca: Tópico: 
(bibliometr*), refinado por Áreas de pesquisa: (MATERIALS SCIENCE), são 
relacionados à nanotecnologia.
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bliométricas podem contribuir para o processo de seleção de materiais 
no desenvolvimento de produtos. 

2 METODOLOGIA

Estratégias bibliométricas aplicadas em estudos sobre tecnologias de 
materiais considerando: coleta, preparação, processamento, análise e 
visualização dos dados, foram levantadas a partir da revisão do conteúdo 
de publicações recuperadas na base de dados Web of Science, e outras publi-
cações complementares que os autores do presente estudo consideram 
relevantes.

Na Coleção Principal da base de dados Web of Science foram recupe-
radas 98 referências bibliográficas empregando-se a expressão de busca 
apresentada a seguir. Estas referências foram triadas, considerando 
apenas aquelas que necessariamente abordavam a temática em questão.

Tópico: (bibliometr*) - Refinado por:Áreas de pesquisa: 
MATERIALS SCIENCE )) OR 

Tópico: (“material* selection” OR “material* forecast*” OR “ma-
terial* mapp*”) AND ((bibliometr* OR patent* OR “web of science” 
OR WOS OR ISI or scopus OR derwent OR “quantitative analis*” or 
“quantitative stud*” 

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI Tempo esti-
pulado=Todos os anos. Data da coleta: 16 jan. 2018.

A produção científica de pesquisadores ligados ao Núcleo de 
Informação Tecnológica em Materiais (NIT/Materiais), da Universidade 
Federal de São Carlos (UFSCar), também foi analisada. Este Núcleo 
desenvolve pesquisas na temática de bibliometria e indicadores quan-
titativos para seleção de materiais há quase 20 anos, podendo ser con-
siderado pioneiro nesses estudos (FARIA et al., 999). As informações 
foram coletadas dos campos Produções e Orientações dos currículos dos pes-
quisadores na plataforma Lattes do CNPQ.
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A contribuição da bibliometria para a seleção dos materiais é possí-
vel em todas as etapas do desenvolvimento de produtos, da conceituação 
ao final do ciclo de vida, como listado no Quadro . A contribuição 
ocorre, sobretudo, na identificação e monitoramento de informações 
para tomada de decisão. 

Estudos bibliométricos aplicados às publicações científicas e docu-
mentos de patentes nos estágios iniciais do desenvolvimento de produ-
tos podem auxiliar, por exemplo, na identificação de materiais: (i) com 
maior receptividade pelos clientes e pela sociedade; (ii) que atendam 
a regulamentações atuais e futuras; e, (iii) com melhor desempenho 
físico-químico, econômico e ambiental. Ainda podem contribuir para 
a identificação de metodologias de seleção mais adequadas, para a iden-
tificação do estado da arte e do estágio do ciclo de vida de tecnologias de 
materiais, além de potenciais parceiros para desenvolvê-las.

Nas etapas de testes e fabricação de produtos piloto, estes estudos 
podem auxiliar na identificação de materiais e processos necessários 
para corrigir eventuais falhas de projeto ou propiciar melhorias não 
visualizadas nas etapas anteriores. Na etapa de lançamento, para identi-
ficar tecnologias de materiais para uso e manutenção do produto, além 
de monitorar o lançamento de produtos pelos concorrentes.
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QUADRO 1 - POSSIBILIDADES DE CONTRIBUIÇÃO DA BIBLIOMETRIA PARA A SELEÇÃO DOS 
MATERIAIS

Etapa do 
desenvolvimento 

de produto

Atividades 
relacionadas 
à seleção dos 

materiais

Possíveis contribuições da bibliometria para a seleção 
dos materiais*

Conceito

Identificação de 
possibilidades de 

materiais e processos 
de fabricação

• Identificar tendências de uso de materiais em produtos 
consumidos pelos potenciais clientes;

• Identificar tendências de uso de materiais e processos de 
fabricação utilizados pelos possíveis concorrentes;

• Identificar materiais e processos que atendem regula-
mentações do produto, ou pressões sociais de segurança 
e ambientais (atuais e tendências);

• Identificar materiais alternativos com melhores pro-
priedades físico-químicas, ou de menor custo.

Detalhamento

Triagem das possibi-
lidades,        estudo 

de viabilidadee 
escolha da melhor 

solução

• Identificar metodologias para seleção dos materiais;
• Identificar o estado da arte e/ou o estágio do ciclo de 

vida de potenciais tecnologias de materiais; 
• Identificar potenciais parceiros para desenvolvimento/ 

aplicação de novos materiais.

Testes e fabricação 
de produtos piloto

Fabricação e testes de 
protótipos

• Identificar materiais e processos para corrigir falhas do 
projeto/ propiciar melhorias.

Lançamento
Provisionamento de 
recursos para vendas 

e pós-venda

• Identificar materiais e processos para uso e manutenção 
do produto;

• Monitorar o lançamento de produtos concorrentes. 

Vendas e 
acompanhamento

Identificação da 
necessidade de subs-
tituição de materiais 

e processos (competi-
tividade, custo, novos 

requisitos etc)

• Monitorar uso de materiais pelos concorrentes;
• Identificar materiais para melhoria do desempenho do 

produto;
• Monitorar tecnologias promissoras;
• Monitorar materiais para atendimento a tendências 

de regulamentações para o produto, de segurança e 
ambientais.

Final do ciclo de 
vida

Acompanhamento 
para descontinuar o 

produto

• Identificar materiais e processos para melhorias incre-
mentais que estendam o ciclo de vida do produto;

• Monitorar tecnologias para reuso/ reciclagem dos 
materiais.

* (BAROUNDI; RODRIGUES, 205; CHANCHETTI et al., 206; COSOVIC 
et al., 202; MARDANI et al, 206; MILANEZ et al., 203b, 204a, 204b, 
207a,207b, 207c;  MILANEZ; NOYONS; FARIA, 206; OLIVEIRA et al., 
207; PEARCE, 205; PIGOSSO; McALOONE; ROZENFELD, 205; SAN-
TOS; LEIVA; GREGOLIN, 206; SCOPEL; FARIA, 203). 

Fonte: Elaborado pelos autores.
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Durante as etapas de vendas e acompanhamento, até o final de 
ciclo de vida do produto, a bibliometria pode contribuir para mo-
nitoramento: (i) do uso de materiais pelos concorrentes; (ii) de 
tecnologias promissoras que foram inicialmente descartadas por 
não estarem suficiente maduras; e, (iii) de materiais que atenderão 
tendências de regulamentações para o produto, de segurança e am-
bientais. Adicionalmente pode auxiliar na identificação de materiais e 
processos para melhoria do desempenho do produto, e melhorias que 
possam vir a estender seu ciclo de vida.

Nos estudos bibliométricos produzidos no NIT/Materiais, desta-
cam-se algumas estratégias referentes à forma de coleta, preparação, 
processamento, análise e visualização de dados que podem contribuir 
para estudos direcionados a seleção dos materiais. Estas estratégias são 
indicadas no Quadro 2.
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QUADRO 2 - ESTRATÉGIAS BIBLIOMÉTRICAS APLICADAS EM ESTUDOS SOBRE TECNOLOGIAS 
DE MATERIAIS

Etapa do 
estudo 

bibliométrico
Objetivo Referências

Coleta de 
dados

Desenvolvimento de expressões de busca para materiais

(CHANCHETTI et al., 
206;  MILANEZ et al., 
203b, 204a, 207b, 

207c; MILANEZ; 
NOYONS; FARIA, 206; 
OLIVEIRA et al., 207)

Preparação de 
dados

Identificação e padronização da primeira data de depósito 
de uma patente em um registro de patentes

(MILANEZ et al., 204a, 
207a, 207b; OLIVEI-

RA et al., 207)

Processamento  Mineração de texto (para “micro” e “nano” indicadores)
(MILANEZ et al., 204a,  

207b)

Análise e 
visualização de 
informações

Macro-indicadores de patentes: - número de patentes por 
ano; -número de patentes por países; - número de patentes 

por tecnologia de materiais; - número de patentes por 
aplicações dos materiais; - número de patentes por processo 

de fabricação; -relação entre patentes de companhias e 
universidades; - evolução de tecnologias patenteadas por 

período; - patentes triádicas e tetrádicas.
Fontes de dados: USPTO, Derwent Innovation Index

(CHANCHETTI et al., 
206;  MILANEZ et al., 
203b, 204a, 204b, 

207a, 207b; SCOPEL; 
FARIA, 203)

Macro-indicadores de publicações científicas: - número de 
publicações por ano; - número de publicações por tecnolo-

gia; - número de publicações por organização etc.
Fontes de dados: Web of Science e/ou Scopus

(MILANEZ et al., 207c; 
MILANEZ; NOYONS; 

FARIA, 206; OLIVEIRA 
et al., 207)

Representações em rede: - relações entre domínios tecno-
lógicos;- colaboração entre instituições de pesquisa baseada 
em co-autoria;  -mapas de citação; - redes de colaboração 

entre companhias e universidades, por tecnologia. 

(CHANCHETTI et al., 
206; MILANEZ et al., 
207b, 207c; MILA-

NEZ; NOYONS; FARIA, 
206; OLIVEIRA et al., 

207)

Estágio do ciclo de vida da tecnologia a partir de dados de 
patentes: Diagramas Mooge e Curvas de extrapolação

(CHANCHETTI et al., 
206; MILANEZ et al., 
203b, 204b, 207a)

Fonte: Elaborado pelos autores.

Na coleta de dados para análise bibliométrica, identifica-se a ne-
cessidade de elaboradas expressões de busca quando as tecnologias 
em estudo são emergentes, como, por exemplo, aquelas envolven-
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do nanotecnologia e materiais para armazenamento de hidrogênio 
(CHANCHETTI et al., 206; MILANEZ; NOYONS; FARIA, 206). 
Uma preparação de dados pode ser necessária quando se importam 
dados de uma base para um software de análise bibliométrica como o 
VantagePoint. Um exemplo é a identificação e uniformização da infor-
mação referente a primeira data de depósito de uma patente, em um 
registro de patentes (MILANEZ et al., 203a).

No processamento dos dados, indicadores bibliométricos tradicio-
nais, que chamamos aqui de macro-indicadores (MOED; GLÄNZEL; 
SCHMOCH, 2005; OECD, 2009), podem não ser suficientes para a 
identificação de informações relevantes para a seleção dos materiais, o 
que pode resultar na necessidade de sofisticadas técnicas de mineração 
de texto. Informações em um nível “micro e nano”, com alto nível de 
detalhamento e valor agregado podem ser obtidas, por exemplo, a partir 
de mineração de texto aplicada a reivindicações de patentes (MILANEZ 
et al., 204a, 207b).

Na análise e visualização de informações, destacam-se as represen-
tações em rede de instituições, autores e palavras-chave desenvolvidas 
em softwares como Gephi e VOSViewer (CHANCHETTI et al., 206; 
MILANEZ et al., 207b, 207c; MILANEZ; NOYONS; FARIA, 206; 
OLIVEIRA et al., 207). Para visualização do estágio do ciclo de vida 
das tecnologias destacam-se os diagramas Mogee (997) e as curvas de 
extrapolação (ERNST, 997), obtidos de dados de patentes. 

4 CONCLUSÕES

A bibliometria pode contribuir para o processo de decisão na sele-
ção dos materiais em todas as etapas do desenvolvimento de produtos, 
identificando e compilando grande volume de informações dispersas 
em bases de dados. O processamento e análise de grandes quantidades 
de dados são necessários para tratar a complexidade nos projetos de 
engenharia e propiciar soluções integradas, que considerem questões 
de natureza social, econômica e ambiental, além da adequação físico-
-química dos materiais nos componentes. 
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Os indicadores bibliométricos tradicionais têm a possibilidade de 
acompanhar questões em nível macro, enquanto novas pesquisas têm 
desenvolvido metodologias com o intuito de compilar indicadores em 
nível “micro” e “nano”. Além das metodologias, a visualização da in-
formação também pode fornecer novas formas de avaliar os aspectos 
inerentes à tomada de decisão no processo de seleção dos materiais.
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1 INTRODUÇÃO

A internacionalização das produções científicas vem sendo alvo de 
investigação por parte de pesquisadores de diversas áreas do conheci-
mento, entre elas a biblioteconomia.

Já na década de 980, Zsindely, Schubert e Braun (982) destacaram 
a necessidade de adoção de alguns critérios, como o número de artigos, 
revistas, autores e citações, para medir as atividades científicas de um 
país. Gazni e Ghaseminik (205) apontam que o desenvolvimento de 
técnicas bibliométricas, aliadas a um grande volume de dados disponi-
bilizados em bases de dados eletrônicas, contribuiu de forma singular 
para as pesquisas destinadas a verificação do grau de internacionalização 
da produção científica.

Ocorre que estudos destinados a acompanhar o impacto das produ-
ções científicas e, a sua consequente internacionalização, historicamen-
te, tem sido realizados a partir do periódico científico como fonte de 
informação, e as razões para a preferência dessa escolha, em detrimento 
dos demais suportes, são observáveis ao longo da história. 

Desde o seu surgimento, ainda no século XVII, o periódico consti-
tuiu-se como o principal canal de divulgação científica e, com as ino-
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vações trazidas pelo ambiente eletrônico e digital, o seu uso potenciali-
zou-se ainda mais, em razão da rapidez, versatilidade e a inexistência de 
barreiras geográficas (MUELLER, 2002).  

Também a rápida adaptação à condição eletrônica, possibilitou 
maior acesso a índices de citação, à medida que em número crescente, 
os conteúdo das revistas científicas vem sendo indexados em bases de 
dados referenciais, como Web of Science e Scopus, possibilitando a obtenção 
de indicadores de impacto, baseado nas citações recebidas.

Não obstante parcela considerável da avaliação da produção científi-
ca esteja limitada e centrada em periódicos científicos, o livro, de forma 
similar, ocupa um lugar central e predominante em algumas áreas do 
conhecimento, como as Humanidades e Ciências Sociais. Neste sentido, 
“a avaliação de livros é uma tarefa pendente e reivindicada pelos grupos 
que trabalham na avaliação das Ciências Humanas e Sociais. Não cuidar 
deles significa continuar marginalizando-os como uma fonte de pesquisa 
fundamental para essas disciplinas.” (GIMENEZ-TOLEDO; MAÑANA-
RODRÍGUEZ; TEJADA-ARTIGAS, 205, p. 706, tradução nossa).

Acresce-se a urgência de estudos dessa natureza, a partir do advento 
dos livros digitais e eletrônicos (LDE) que, mesmo se inserido à rotina 
de estudantes, pesquisadores e leitores em geral de forma mais morosa 
do que se esperava, seu uso potencializa-se pelas mesmas razões que con-
solidaram o periódico em formato eletrônico como fonte fundamental 
para acesso à informação científica. 

Todavia, contrariamente à avaliação da produção científica de perió-
dicos, que vale-se de citações compiladas por índices de citação, a avaliação 
de livros tem se construído majoritariamente a partir de variáveis de cunho 
qualitativo, com base na análise do conteúdo (GIMENEZ-TOLEDO; 
MAÑANA-RODRÍGUEZ; TEJADA-ARTIGAS, 205), o que torna difí-
cil a verificação do impacto internacional dessas publicações.

Na tentativa de ofertar maior objetividade na avaliação da produção 
científica registrada em livros, por meio da contagem de citações recebi-
das, constatam-se iniciativas da Thomson Reuters, com o Book Citation Index, e 
a Elsevier com o Book Titles Expansion Program. Apesar de crescente a cada ano o 
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número de títulos de livros indexados nessas ferramentas, López-Cózar 
(204) destaca que a cobertura idiomática centra-se na língua inglesa, 
impossibilitando, a análise do impacto de produções locais, como a do 
cenário brasileiro.

No entanto, uma nova perspectiva para os estudos de citação em li-
vros tem se evidenciado desde a consolidação do Google Scholar (GS) como 
uma ambiente que recupera uma ampla variedade de fontes de infor-
mação, e o seu avanço, a partir de novos recursos desenvolvidos desde a 
sua criação, fomentando o uso para além de uma ferramenta de busca de 
conteúdo científico. Tanto que, no ano de 20, o GS disponibilizou 
uma função para medir a quantidade de citações recebidas pelos docu-
mentos ali indexados, significando uma revolução dos sistemas de busca 
de informação científica, pois afetou positivamente as disciplinas cujos 
hábitos de publicação não se constroem somente a partir de publicações 
em revistas científicas (ORDUÑA-MALEA et al., 206).

A literatura tem registrado estudos que efetuaram análises de citação 
fazendo uso dos dados registrados no GS. No entanto, reduzidos são 
aqueles que tomam como o objeto os LDEs e tencionam investigar o 
movimento de internacionalização, por meio de citações recebidas em 
obras estrangeiras. 

No âmbito nacional, investigações dessa natureza são pertinentes, 
pois, nas duas últimas décadas o Brasil tem experimentado um substan-
cial crescimento da produção científica e, de forma particular, os LDEs 
têm acompanhado a expansão das produções científicas nacionais, à 
medida que editores acadêmicos têm modificado a forma de atuação, a 
fim de não serem alijados do processo de comunicação científica.

Um significativo exemplo são ações do Scientific Eletronic Library On-
line (SciELO) que nasceu com o objetivo de possibilitar acesso livre 
à periódicos científicos eletrônicos e que, no ano de 202, a fim de 
“reagir à crise enfrentada pelo mercado de livros tradicionais frente 
aos avanços tecnológicos e o livros digital” (DOURADO, ODDONE, 
202, p. 3) ampliou o escopo de atuação, disponibilizando acesso à 
livros eletrônicos e digitais. Atualmente, a plataforma SciELO Livros 
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possibilita acesso a mais de 600 títulos de forma integral, publicados 
por 3 editoras acadêmicas.

Assim, diante de uma conjuntura de elevação e disponibilização de 
acesso aos LDEs e a premente necessidade de se avaliar a produção cien-
tífica comunicada nesse suporte, propõe-se a realização desse estudo, 
cuja investigação recairá sobre a coleção de LDEs publicada por uma 
editora acadêmica e terá como objetivo analisar o impacto por meio de 
citações recebidas por trabalhos publicados em outros países, mapeando 
as áreas do conhecimento em que livros atraíram o maior número de 
citações estrangeiras.

2 METODOLOGIA

O estudo, de caráter exploratório e abordagem quantitativa, teve 
como universo empírico a coleção de livros eletrônicos e digitais (LDEs) 
publicados pela editora da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita (Unesp) sob o selo Cultura Acadêmica. O acervo constitui-se 
dos 7 títulos em acesso aberto que integravam a coleção do SciELO 
Livros em dezembro de 207.

A escolha de tal editor, em detrimento aos demais, deu-se devido 
às seguintes circunstâncias: a) representatividade da coleção, basea-
da na quantidade de títulos disponíveis de forma integral; b) caráter 
multidisciplinar da coleção, apresentando títulos de todas as áreas do 
conhecimento; c) o editor é co-fundador da plataforma SciELO livros, 
em parceria com as editoras da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e a 
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e; d) disponibilidade de livros 
publicados unicamente sob o formato de eletrônico e digital, e não em 
suportes mistos, isto é, eletrônicos e impressos, situação essa observada 
em outras editoras que integram a coleção.

Como o objetivo do estudo recaiu exclusivamente sobre LDEs, os 
dados de citação analisados referiram-se apenas sobre esse formato.

Para a obtenção dos dados de citação, utilizou-se o software Publish or 
Perish, recurso que permite mapear as citações recebidas por documentos 
indexados na ferramenta de busca GS.
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As consultas foram realizadas tomando por base o título do livro 
e o nome do(s) autor(es), com a finalidade de se obter o máximo de 
precisão, ocorrendo na segunda semana do mês de dezembro de 207.

Após a identificação da obra e quantidade de citações recebidas, 
procedeu-se análise a fim de detectar a proporção de citações nacionais 
e possíveis ocorrências em obras estrangeiras. Para construção desse ce-
nário, foram consideradas obras estrangeiras àquelas escritas em outro 
idioma, que não o português, e/ou as que apresentam a indicação de 
país no top level domain do Uniform Resource Locator (URL).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conquanto o objetivo principal do estudo fosse mapear a quanti-
dade de citações recebidas por uma coleção de LDEs, a partir de tra-
balhos publicados em outros países, buscou-se inicialmente verificar a 
quantidade global de citações recebidas, independentemente do local de 
publicação e idioma adotado pelas obras integrantes da coleção. Nesse 
cenário introdutório, consideraram-se citações locais e estrangeiras.

Desse modo, os dados coletados evidenciaram que, do universo de 
7 títulos, 76% receberam ao menos uma citação, desde a disponibili-
zação em formato digital ou eletrônico. Não obstante, o percentual de 
obras citadas seja representativo, pode-se verificar que a média de cita-
ções por obra é reduzida e poucos títulos apresentam um alto número 
de citações recebidas. Nesse sentido, somente 22% dos títulos, consi-
derando o universo de obras citadas, receberam um número de citações 
igual ou maior que 20 citações, constituindo o total de 29 livros.

A considerar a dispersão temática dos livros cujo número de citações 
foi superior a 20, verifica-se o cenário sumarizado na Tabela , de-
monstrado em porcentagem e organizado por áreas do conhecimento. A 
classificação de áreas adotada, seguiu a estrutura integrante de planilha 
disponibilizada pelo SciELO Livros, contendo a coleção de livros inte-
grantes da biblioteca eletrônica.
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TABELA 1 – LIVROS POR ÁREA DO CONHECIMENTO COM CITAÇÕES ≥ 20

ÁREA DO CONHECIMENTO PORCENTAGEM DE CITAÇÕES RECEBIDAS

Tecnologia e Engenharias 0,34%

Ciências Sociais Aplicadas 7,24%

Ciências Humanas 55,8%

Artes, Linguagem e Literatura 6,89%

Ciências da Saúde 0,34%

Fonte: Dados da pesquisa, dezembro/207.

Revelando a predominância de uso das obras da área de Ciências 
Humanas, medidas por meio de citações, os dados vão ao encontro das 
evidências científicas sinalizadas por Gimenez-Toledo, Tejada-Artigas 
e Mañana-Rodriguez (202), de que pesquisadores da área de Ciências 
Humanas e Sociais publicam e citam mais livros e capítulos de livros do 
que revistas científicas e os temas investigados relacionam-se mais ao 
caráter local, sobrepujando a matérias de interesse global.

Na perspectiva da internacionalização da coleção de LDEs da Unesp, 
observou-se que toda a coleção está publicada em português e é compos-
ta por autores brasileiros, o que, de acordo com o Manual de Indicadores de 
Internacionalización de la Ciência y Tecnología da Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología 
Iberoamericana e Interamericana (RICyT), são elementos que dificultam na 
internacionalização de uma produção científica  (RICyT, 2007), já que 
o número de luso falantes é reduzido e a colaboração internacional é 
um elemento para a construção coletiva do conhecimento entre nações, 
permitindo maior visibilidade.

Tomando as citações recebidas para verificação do impacto interna-
cional, o estudo demonstrou que, a considerar títulos que receberam 
citações, 40,76% (53 livros) foram citados em estudos publicados em 
outros países, totalizando 36 citações.

Ainda que o percentual das obras seja substancial, infere-se que a 
média de citações por obra ainda é reduzida, sendo inferior a três.

Do mesmo modo, para o universo de obras que receberam citações 
de estudos estrangeiros, procedeu-se uma análise com vistas a observar 
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a dispersão de citações pelas temáticas dessas obras. O resultado encon-
tra-se sintetizado na Tabela 2.

TABELA 2 – CITAÇÕES ESTRANGEIRAS POR TEMA DA OBRA

ÁREA DO
CONHECIMENTO

TEMÁTICA 
DAS OBRAS

CITAÇÕES

Tecnologia e Engenharia
Design 3

Engenharia Civil 7

Ciências Sociais Aplicadas

Arquitetura 3

Ciência da Informação 7

Comunicação Social 7

Direito 3

Economia 4

Ciências Humanas

Antropologia 4

Educação 3

Geografia 6

História 7

Política 3

Psicologia 25

Sociologia 4

Artes, Letras e Linguagem

Crítica Literária 4

Linguística 8

Música 3

Ciências da Saúde Ciências Médicas 7

Total 136

Fonte: Dados da pesquisa, dezembro/207.

Nessa análise, uma vez mais, revelou-se a importância que o livro, 
mesmo no formato digital e eletrônico, se reveste para as humanidades, 
atraindo o maior número de citações estrangeiras a partir do universo 
de estudo contemplado nessa pesquisa.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto da necessidade de avaliar o impacto dos livros científicos 
e acadêmicos, o presente estudo buscou relacionar alguns novos atores 
que surgiram no cenário de evolução das tecnologias da informação e 
comunicação, como os LDEs e o Google Scholar Citation. 

Os resultados, mesmo demonstrando reduzido número de citações 
provenientes de autores estrangeiros, serviram como indicativos de que 
a condição eletrônica e digital do livro possibilita uma maior pene-
trabilidade na comunidade científica internacional, concatenada pela 
disponibilização livre na web. 

Neste sentido, quando se almeja a maior interação entre as produ-
ções nacionais na busca de reconhecimento internacional, há a neces-
sidade de se rever alguns procedimentos editoriais, como a adoção da 
publicação em outro idioma além do português. 

Reconheceu-se, ainda, o que a literatura tem destacado quanto 
à adoção do livro como principal fonte de informação da parte das 
Ciências Humanas e Sociais.
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1 INTRODUÇÃO

A representatividade das fontes de informação que mapeiam as cita-
ções da literatura produzida pela pesquisa científica é um tema impor-
tante e subjacente à geração e uso dos indicadores bibliométricos. Por um 
lado, esses permeiam o esforço de pesquisa da comunidade acadêmica 
dedicadas aos estudos quantitativos da ciência há considerável tempo, 
confundindo-se com o desenvolvimento das áreas de sociologia e his-
tória da ciência e conformando a Cientometria (VELHO, 998). Por 
outro, as avaliações e autoavaliações dos sistemas nacionais de ciência e 
tecnologia tiveram evolução no pós-Segunda Guerra caracterizada por 
uma demanda progressiva e globalizada por indicadores com destaque 
para os bibliométricos (LEYDESDORFF et al., 206).

Em consequência, a população de usuários dos indicadores biblio-
métricos vem aumentando sistemática e significativamente desde meados 
do século passado, pari passu com o desenvolvimento e disponibilidade das 
fontes de informação para a geração de indicadores bibliométricos sob as 
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denominações de índices bibliográficos, índices de citações, bases de da-
dos bibliográficas ou bibliométricas. Nessa evolução, a Web of Science (WoS) 
da empresa Clarivate Analytics e a Scopus da Elsevier se consolidaram como fontes 
de referência global de indicadores bibliométricos e são utilizadas predo-
minantemente nos estudos cientométricos e nos relatórios e metodolo-
gias de avaliação de produção científica (LEYDESDORFF et al., 206). 
No caso do sistema Qualis Periódicos, da CAPES, as bases de dados WoS 
e Scopus são utilizadas como critério de classificação em quase todas as 
áreas de avaliação da pós-graduação (OLIVEIRA; AMARAL, 207).     

A representatividade, aplicabilidade e eficiência destas bases para ava-
liação compreensiva e qualificada da produção científica são questionadas 
em países não anglófonos desde a década de 80 (FRAME, 985), e cres-
centemente vêm ganhando adesão de pesquisadores de todo o mundo nos 
contextos de avaliação das áreas de ciências sociais e humanas (SPERA, 
207). Os estudos e esforços para compensar estes questionamentos têm 
repercutido em três movimentos. O primeiro, é a produção de fontes de 
informação que complementam a WoS e Scopus, particularmente no que se 
refere à representatividade da produção científica em âmbitos nacionais ou 
temáticos. O segundo é o aprimoramento dos indicadores bibliométricos 
particularmente no que se refere ao desempenho dos artigos e periódicos 
pelas áreas temáticas, geográficas ou idiomáticas e comunidades em que 
são visíveis. O terceiro é a ampliação das coberturas de periódicos da WoS 
e Scopus, movimento que reflete um dos principais pontos da disputa mer-
cadológica entre as fontes. 

Pioneiro na produção de fonte de informação complementar ao 
WoS e Scopus, o Programa SciELO completa 20 anos, sendo um modelo 
de operação de coleção nacional de periódicos – que compreende três 
funções principais, quais sejam, indexação que gera a base de dados bi-
bliométrica, repositórios de textos completos e interoperabilidade dos 
artigos e periódicos – que se consolidou em outros 4 outros países. Tal 
reconhecimento pode ser percebido quando se observam os critérios 
de avaliação propostos por algumas áreas do Qualis, que consideram 
ou exigem a indexação no SciELO para classificação dos periódicos. No 
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entanto, quando se trata de indicadores bibliométricos baseados em 
citações, prevalecem aqueles propostos pelas bases internacionais su-
pracitadas, principalmente: o Fator de Impacto, do Journal Citation Reports, 
proveniente da WoS; e o SCImago Journal Ranking, proveniente da Scopus 
(MUGNAINI, 205). 

O Brasil, com o recurso da SciELO, conta com infraestrutura de 
comunicação científica que permite qualificar um cenário mais com-
pleto do impacto de sua produção científica. Este estudo explora o im-
pacto da produção científica brasileira nas bases WoS e SciELO, a fim 
de contribuir para a melhor adequação dos indicadores bibliométricos 
à realidade nacional. Pelo fato da produção brasileira se dividir entre 
os dois índices de citação, são consideradas as citações cruzadas, ou in-
ter-nacional – como referência às citações dos artigos nacionais de cada 
índice, que permitem vislumbrar futuramente um índice único.

2 METODOLOGIA

O corpus da pesquisa consiste dos artigos com pelo menos um autor 
brasileiro, publicados em periódicos indexados na WoS e/ou SciELO 
no período de 998-202 – cerca de 400 mil –, cujas citações recebidas 
foram identificadas nas próprias bases SciELO e WoS no ano de 205. 
Foi executado um procedimento de correspondência padronizado para 
vincular referências a publicações, implementado pelo Centre for Science 
and Technology Studies (CWTS) – um estudo recente descreve seu nível de 
qualidade, em comparação com outros (OLENSKY et al., 206). As ci-
tações recebidas podem ter vindo do mesmo corpus de artigos – ou seja, 
dos artigos de brasileiros–, ou de fora dele – dos artigos com autoria 
exclusivamente estrangeira.

Os artigos mais antigos – nesse caso os de 998 – estiveram expos-
tos e acumularam citações durante dezoito anos. No outro extremo, os 
artigos de 202, contaram com apenas quatro anos de exposição. Para 
que a mensuração de impacto possa ser comparável ao longo dos anos, 
foi definida uma janela de citações recebidas até dois anos após o ano 
de publicação. Assim, o impacto dos artigos de 998 é medido pelas 
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citações que receberam nos anos 998 a 2000, os de 999 pelas citações 
recebidas nos anos 999 a 200, e assim sucessivamente até o ano de 
202, pelas citações recebidas nos anos 202 a 204.

Outra variável considerada foi a área de conhecimento dos peri-
ódicos, atribuída aos artigos segundo a classificação do Essential Science 
Indicators® (ESI), que agrupa as aproximadamente 250 áreas de clas-
sificação de periódicos da WoS em 22 áreas - às quais foi adicionada 
a área de Ciências Humanas, que não é contemplada no ESI origi-
nalmente. E um aspecto relacionado aos artigos citados diz respeito 
a duas formas de contagem das citações dentro da janela de citações 
de até dois anos: () número absoluto de citações recebidas; (2) e o 
percentual de artigos que receberam alguma citação. Finalmente, no 
que diz respeito aos artigos citantes, foram diferenciadas as fontes das 
citações: denominou-se- “SciELO” se o artigo era de periódico inde-
xado na SciELO, independente do mesmo estar indexado também na 
base WoS; e “WoS”, caso o periódico fosse indexado exclusivamente 
na base WoS. Distinguiu-se também os artigos citantes com ou sem a 
presença de autor (es) estrangeiro (s).

3 RESULTADOS

A distribuição dos artigos citados ou não citados até dois anos da 
publicação pode ser observada no Gráfico -A e -B, segundo o ano 
e a área do artigo citado, respectivamente. Entre os aproximadamente 
400 mil artigos do corpus, 70,8% receberam ao menos uma citação nas 
bases SciELO ou WoS, até dois anos após a publicação. Um total de 
60,3% dos artigos publicados em periódicos SciELO foram citados, 
correspondendo a 25,2% do total do corpus. Já os artigos publicados em 
periódicos exclusivamente WoS atingiram um percentual de 78,3% de 
citados, representando por sua vez 45,6% do corpus. 
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GRÁFICO 1 - DISTRIBUIÇÃO DOS ARTIGOS DO CORPUS, DE PERIÓDICOS SCIELO OU WOS, 
CITADOS OU NÃO CITADOS (JANELA DE ATÉ 2 ANOS), SEGUNDO [A] ANO OU [B] ÁREA DO 
ARTIGO CITADO

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

No Gráfico -A nota-se que a representatividade dos artigos SciELO 
aumenta de cerca de 25 a 45% no período de 998 a 2005, mantendo-
-se até o ano de 2007, quando decai, devido ao fato dos artigos citados 
da WoS aumentarem significativamente em quantidade entre 2009 e 
202. Já no Gráfico -B, chama a atenção o ordenamento das áreas, 
baseado no percentual de artigos WoS, tendo a área de Imunologia na 
parte inferior (pois não existe periódico SciELO classificado especifi-
camente nessa categoria), seguida de outras áreas de exatas e biológicas. 

Merecem destaque as áreas cujo percentual de artigos SciELO ci-
tados é maior que artigos WoS: Ciências Sociais, Ciências Humanas, 
Psiquiatria/Psicologia, Economia e Negócios e Ciências Agrárias – no 
entanto, chama a atenção o percentual de artigos não citados de Economia 
e Negócios e Ciências Humanas.

Ao se analisar o impacto dos artigos SciELO e WoS separadamente, 
percebe-se nos Gráficos 2 que as citações da WoS predominam, princi-
palmente de artigos de estrangeiros (azul claro). Contudo, pode-se ob-
servar que para os artigos SciELO (2-A) o impacto é expressivo quando 
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mensurado na própria base, e principalmente citados por artigos com 
participação de brasileiros. Importante observar ainda que em 20 e 
202 as citações provindas da WoS aumentam consideravelmente. Já os 
artigos WoS, são citados principalmente por estrangeiros publicando na 
própria WoS (2-B).

GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DAS CITAÇÕES (JANELA DE ATÉ 2 ANOS) A  ARTIGOS DE 
BRASILEIROS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS  SCIELO [A]  OU WOS [B], SEGUNDO ANO DO 
ARTIGO CITADO E, BASE E PRESENÇA DE BRASILEIRO(S) DO ARTIGO CITANTE

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Finalmente, ao se considerar a área dos artigos citados (Gráfico 3), 
observa-se que diversas áreas apresentam expressivo impacto na SciELO, 
quando publicando em periódicos desta base (3-A); merecendo destaque 
o significativo percentual de citações recebidas de estrangeiros (cores 
claras), mesmo que dentro deste contexto (SciELO). E entre os artigos 
WoS (3-B) nota-se que as citações são provenientes principalmente 
daquele contexto, mesmo entre as áreas destacadas pelo expressivo per-
centual de artigos SciELO citados (-B).
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GRÁFICO 3 - DISTRIBUIÇÃO DAS CITAÇÕES (JANELA DE ATÉ 2 ANOS) A  ARTIGOS DE 
BRASILEIROS PUBLICADOS EM REVISTAS [A] SCIELO OU [B] WOS, SEGUNDO ÁREA DO 
ARTIGO CITADO E, BASE E PRESENÇA DE BRASILEIRO(S) DO ARTIGO CITANTE

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A representatividade e impacto da produção científica do Brasil me-
didas pela distribuição das citações recebidas pelas pesquisas indexadas na 
WoS e SciELO revelam significativa audiência, tanto de parte de pesquisas 
de autoria brasileira quanto estrangeira. O impacto doméstico, como é 
de esperar-se, é maior no âmbito dos artigos SciELO.  Contudo, o con-
texto encerrado pela SciELO revela o impacto internacional – entre os 
artigos da própria base, principalmente em Ciências Humanas e Sociais. 
Os periódicos SciELO contribuem também em número significativo para 
o impacto da pesquisa do Brasil comunicada em periódicos WoS – em 
particular nas Ciências Agrárias e Sociais. 
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Os resultados do estudo confirmam a importância da pesquisa pu-
blicada por periódicos do Brasil, cuja consideração em conjunto em 
estudos quantitativos do impacto da produção científica redundará em 
critérios mais adequados, além de viabilizar o cumprimento do obje-
tivo original do SciELO de promover a visibilidade internacional dos 
periódicos.  
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1 INTRODUÇÃO

A América Latina compreende 20 países da América do Sul e Central, 
colonizados por países latinos, que têm como línguas oficiais o portu-
guês, o espanhol e o francês. Esses países possuem diferentes histórias, 
economias e situações políticas, mas carecem de prioridade em relação 
ao desenvolvimento científico e tecnológico, evidenciado pela baixa 
locação de recursos financeiros e governamentais, significativamente 
inferior àqueles destinados pelos países desenvolvidos, impactando di-
retamente na atividade científica e na vida dos seus cidadãos. Todavia, 
há algum avanço científico em alguns deles, como no Brasil, México e 
Argentina (CIOCCA; DELGADO, 207).

A presente pesquisa pretende responder as seguintes questões: 
qual é a contribuição dos Estudos Métricos da Informação produzidos 
por países da América Latina para a ciência mundial? Como avaliar o 
impacto, a visibilidade e a inserção da produção latino-americana na 
ciência mundial?
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O objetivo desta pesquisa é analisar a visibilidade e o impacto inter-
nacional dos artigos científicos latino-americanos na área de Estudos 
Métricos (bibliometria, informetria, cientometria), produzidos no 
período de 20 a 206. Mais especificamente, objetiva verificar, para 
os países Latino-Americanos mais produtivos na temática Estudos 
Métricos da Informação, a visibilidade dos periódicos que veicularam 
a produção, a intensidade do reconhecimento da produção em relação 
à origem do seu impacto científico, caracterizando a abrangência das 
citações  recebidas, em âmbito nacional, regional ou mundial. 

A análise de citação contribui para o entendimento de uma comu-
nidade científica ao identificar os pesquisadores com maior impacto na 
área e dar visibilidade às referências teóricas que a sustentam, aos seus 
conceitos, objetos e métodos. Glänzel (2003) destaca que as citações 
apontam os paradigmas das comunidades formadas, seus procedimen-
tos metodológicos, identificam os grupos de cientistas, suas publicações 
e evidenciam os pesquisadores de maior impacto de uma área. 

A fim de avaliar o alcance e a extensão de uma pesquisa, Ajiferuke, 
Lu e Wolfram (200) examinaram a distribuição dos citantes em vez 
de considerarem somente as citações, pois acreditam que esse procedi-
mento oferece maior objetividade na determinação do alcance da obra 
de um autor, evidenciando a amplitude da influência daquele novo 
conhecimento na comunidade científica. Os pesquisadores alegam que 
poucos trabalhos têm utilizado esse olhar mais detalhado na metodolo-
gia de análise de citação.

A premissa subjacente a esse procedimento consiste na concepção 
de que quanto maior o número de pesquisadores que citam um arti-
go científico, maior a influência deste entre seus pares (AJIFERUKE; 
WOLFRAM 200). 

Nesse cenário, a análise baseada nos citantes refina a análise de citação 
tradicional, ao permitir a visualização da extensão da inserção interna-
cional da ciência latino-americana, se provenientes dos próprios pares 
da AL ou de países diversos do mundo, identificando assim o alcance da 
internacionalização destas pesquisas.
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As questões apontadas (AJIFERUKE; LU; WOLFRAM, 200; 
GLANZEL, 2003) sustentam teoricamente esta pesquisa.

Justifica-se esta pesquisa em função do conhecimento incipiente e 
pouco sistematizado da ciência produzida pelo bloco latino-americano, 
em especial o relativo à visibilidade do impacto desta com suas similari-
dades sociais, culturais e educacionais.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Em 2 de novembro de 207, buscaram-se na base Scopus os artigos 
publicados pelos países da América Latina (AL) no campo dos Estudos 
Métricos da Informação (EMI), no período de 20 a 206. A seleção dos 
termos de busca foi baseada nos trabalhos de Meneghini e Packer (2008), 
Lu e Wolfram (200), Grácio e Oliveira (202), compreendendo desde 
os termos clássicos relativos aos subcampos dos EMI até os termos asso-
ciados às temáticas atuais, em três idiomas: inglês, espanhol e português.

Localizaram-se 3.337 artigos publicados, com os termos de busca 
selecionados. Destes, .5 artigos contaram com a presença de autoria 
de pesquisadores da AL, sendo .07 (99,3%) sob responsabilidade de 
0 países considerados os mais produtivos. Evidencia-se, assim, a re-
presentatividade destes países como produtores dos EMI na AL.

Para agrupar os dez países mais produtivos, segundo proximidades 
relativas aos indicadores total de artigos produzidos, total de citações 
e citações por artigo, utilizou-se a análise de cluster com o Método de 
Ward, Distância Euclidiana e variáveis normalizadas. 

A fim de verificar a abrangência e o alcance do reconhecimento 
da ciência produzida pelos países analisados, para melhor compreen-
são do fluxo do impacto científico medido pelas citações, utilizou-se 
a análise dos citantes, por país, identificando-se a procedência das 
citações: proveniente do próprio país (endógena), de outros países da 
AL ou de outros países.

Com o propósito de identificar os principais países citantes das pu-
blicações de cada um dos dez países analisados da AL, utilizaram-se como 



485

critério aqueles que fizeram um número de citações maior ou igual à raiz 
quadrada do número total de citações recebidas por cada país. 

A seguir, construiu-se a matriz citante-citado com todos os países 
citados e o conjunto dos principais países citantes, em um total de 20 
países citantes, a partir do critério já mencionado. O conjunto de pa-
íses citantes ficou composto por nove dos 0 países analisados da AL 
(somente a Venezuela não se autocitou ou citou um dos demais países 
analisados) e outros  países distintos. Padronizou-se a intensidade da 
citação de cada citante em relação aos citados, em uma amplitude de 0 
a 00%, dividiu-se o número de citações do país citante pelo total de 
citações recebidas pelo país citado, apresentado em porcentagem.

Gerou-se a rede citante-citado, usando o software Ucinet, com os 
países citados referentes àqueles da AL. Para visualizar as autocitações, 
construiu-se uma métrica relativa às autocitações dos países analisados, 
representada pela área do círculo de cada país. 

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Um olhar diacrônico em relação aos .07 artigos publicados pelos 
0 países analisados da AL, no intervalo de tempo de 20 a 206, evi-
denciou um crescimento contínuo destes, com uma taxa de crescimento 
variada, situando-se em torno de 9%. A amplitude de variação dos 
artigos publicados foi de 3, em 20, para 259, em 206.

Identificaram-se 58 periódicos que publicaram a produção cientí-
fica analisada, disseminada, especialmente, em periódicos das áreas de 
Ciência da Informação e Saúde da própria AL. Com menos destaque, 
encontram-se também periódicos da área de gestão. Em relação aos peri-
ódicos estrangeiros, de grande visibilidade internacional, destacaram-se 
o Scientometrics, que publicou 70 artigos, seguido do Plos One, com 25 artigos, 
e da Revista Española de Documentación Científica, com nove artigos.

A Tabela  apresenta os dez países analisados, com os respectivos to-
tais de artigos publicados e impacto na comunidade científica, avaliados 
pelo total de citações recebidas e média de citações por artigo.
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TABELA 1 - PAÍSES DA AMÉRICA LATINA (AL) MAIS PRODUTIVOS NOS EMI (2011 A 2016)

Cluster Países Nº de artigos Citações recebidas Cit./ artigo

C Brasil 649 692 2,6

C2

México 07 42 3,9

Chile 72 35 4,4

Argentina 70 335 4,8

C3

Equador 8 6 3,4

Venezuela 5 52 3,5

Costa Rica 3 43 3,3

C4 Colômbia 88 28 2,5

Cuba 87 22 2,5

C5 Peru 27 98 7,3

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

O agrupamento resultante da análise de clusters evidenciou três gru-
pos de países mais homogêneos quanto ao volume e impacto da produção 
e dois países isolados − Brasil e Peru −  em função de comportamentos 
discrepantes dos demais. 

O Brasil (C) é o país da AL com maior produção na temática, res-
pondendo por 64% da produção científica total e total de citações rece-
bidas muito acima dos demais países. Por outro lado, o impacto médio 
desta produção, representado pelo indicador citação por artigo, apre-
senta-se entre os menores valores observados para os países analisados.

Com comportamento inverso em relação ao Brasil, o Peru (C5) 
apresenta um dos menores volume de artigos, porém o maior impacto 
médio da literatura produzida.  

O agrupamento dos países México, Chile e Argentina (C2) apre-
senta-se homogêneo e, como característica principal, com um volume 
significativo de artigos com alto impacto médio. O agrupamento cons-
tituído pelos países Equador, Venezuela e Costa Rica (C3), também 
homogêneo em relação à produção e impacto, tem como característica 
principal os menores volumes de produção e média significativa de ci-
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tação por artigo (entre 3,3 e 3,5). O agrupamento C4 constituído por 
Colômbia e Cuba, também homogêneo quanto aos indicadores anali-
sados, apresenta volume de produção próxima ao C2, todavia com os 
menores impactos médios relativos à literatura produzida.

A Figura  apresenta a relação direcionada dos principais países citantes 
(retângulos azuis) e os países em estudo (citados), em círculos vermelhos 
proporcionais à intensidade de autocitação. A Venezuela apresenta círcu-
lo incolor por ser o único país sem autocitação. A espessura dos vetores 
representa a intensidade de citações ocorridas entre os países.

Em relação às autocitações, destacam-se o Brasil, Chile, Argentina 
e Costa Rica, em que a principal fonte de citação é advinda do próprio 
país, evidenciando uma forte tendência de interlocução endógena na 
temática estudada. Também o México, a Colômbia, Cuba e Peru apre-
sentam significativa intensidade de autocitação, embora de menor in-
tensidade relativa que os mencionados anteriormente. Por outro lado, 
o Equador apresenta baixa presença de autocitação, e a Venezuela é o 
único país, entre os analisados, sem autocitação.

O Brasil está entre os principais países citantes de cinco dos demais 
países analisados. Todavia, nenhum dos outros nove países analisa-
dos está entre os principais citantes da produção científica brasileira. 
Também com significativo reconhecimento da literatura gerada na AL, 
destaca-se a Colômbia, ao estar entre os principais citantes de quatro 
dos países analisados. Por outro lado, Cuba, Peru, Equador, Venezuela 
e Costa Rica não estão entre os principais citantes dos países analisados.
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FIGURA 1 - REDE DIRECIONADA DOS PAÍSES CITANTES /CITADOS 

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Entre os países citantes, destaca-se a Espanha, por citar nove dos 
países analisados com intensa porcentagem de citação em relação ao 
total de citações recebidas, especialmente em relação ao Equador, com 
exceção do Brasil, com citações menos intensas. Também os EUA, de 
forma semelhante, contribuem significativamente para as citações de 
nove países da AL, apresentando equilíbrio em suas citações à AL.

O México é o país com o maior reconhecimento dos países da AL, 
uma vez que cinco destes estão entre os seus principais citantes. 

4 CONCLUSÕES

Concluiu-se que as pesquisas em EMI no bloco latino-americano 
são desenvolvidas, essencialmente, por metade destes países, em especial 
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pelo Brasil, ao ser responsável por mais da metade desta produção. Suas 
produções foram disseminadas por periódicos locais e por outros de alta 
visibilidade internacional, com presença em consolidação no periódico 
consignado aos EMI: Scientometrics.

Com exceção da Venezuela, há uma destacada endogenia em relação 
ao impacto da ciência produzida nos países analisados, explicitadas pe-
las autocitações, em especial no Brasil, em decorrência da sua extensão 
continental, com grande comunidade científica atuante na temática 
analisada. Ainda, o Brasil cita significativamente a literatura produzida 
por outros cinco países analisados, indicando o reconhecimento em 
relação aos seus pares da região. Por outro lado, nenhum dos outros 
países analisados está entre os principais citantes da produção científica 
brasileira, o que pode ter associação com as diferenças idiomáticas.

Destaca-se que, nesta pesquisa, não se distingue entre impacto po-
sitivo e negativo, pois para tal seria necessário um estudo bibliométrico 
subsequente de segunda ordem, por meio da análise integral do texto.

Finalizando, países de destaque científico internacional, como 
Estados Unidos, Reino Unido, Espanha e China, têm reconhecido a 
literatura científica gerada pelos países analisados ao citarem de forma 
significativa esta literatura.
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1 INTRODUÇÃO

As perspectivas de vários países sobre a escolarização de surdos fo-
mentam discussões internacionais que visam identificar aspectos – sejam 
eles de esfera organizacional, política ou pedagógica – com o intuito de 
corroborar com os problemas existentes nos contextos educacionais. 
Nesse sentido, as questões relacionadas à educação de tais alunos vêm se 
apresentando com proeminência nos debates acadêmicos sobre inclusão 
e na produção científica decorrente destes.

Ressalta-se que a presente pesquisa parte de inquietações oriundas 
do estudo anterior (SCHIAVON, 207) acerca da educação de alunos 
surdos no contexto espanhol cujos resultados revelaram diversas mo-
dalidades comunicativas para o surdo no contexto espanhol, porém, há 
a predominância da aquisição da linguagem oral, a qual está associada 
à utilização dos sinais da Língua de Sinais Espanhola (LSE) e demais 
gestos como ferramentas para sua aquisição, sendo essas consideradas 
alternativas complementares e não excludentes. 

Ao fazermos referência à Espanha, devemos ressaltar um avanço 
significativo nas discussões e na implantação de práticas educativas que 
esse país vêm desenvolvendo relacionado ao atendimento de alunos com 
algum tipo de deficiência e neste caso, de alunos surdos, no contex-
to do ensino regular, desde a educação infantil até a universidade. De 
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acordo com Tiana-Ferrer (2004), a Espanha tem alcançado um nível 
significativo de desenvolvimento, que tem afetado os diversos aspectos 
da vida social, política, econômica e cultural daquela sociedade e que, 
consequentemente, influenciam na produção científica nas mais dis-
tintas áreas. Esse cenário suscita a relevância de se empreender análises 
e revisões críticas sobre a respectiva produção, de modo a delinear um 
panorama e sinalizar possíveis tendências, perspectivas e lacunas exis-
tentes, com vistas a fornecer subsídios a investigações futuras e contri-
buir para o aprimoramento do campo de investigação.

Assim, esse estudo objetivou analisar a produção científica espa-
nhola sobre a educação de surdos advinda de pesquisas acadêmicas de 
doutorado defendidas em universidades espanholas.

2 MÉTODO

O estudo realizado adotou a análise bibliométrica e de conteúdo dos 
trabalhos selecionados com o intuito de fomentar respostas mais apro-
fundadas do fenômeno estudado. Esse tipo de pesquisa permite o ma-
peamento da literatura científica de determinada área de conhecimento 
e os resultados são evidenciados por meio da construção de indicadores 
bibliométricos que tornam possível a análise das produções de diferentes 
autores, grupos, instituições e regiões do mundo. (SILVA;HAYASHI; 
HAYASHI,20).

Elegeu-se como fonte de informação a base de dados TESEO (208) 
de teses doutorais das universidades espanholas. Trata-se de um sistema 
de informação on-line vinculado ao Ministério de Educación (MEC) da 
Espanha que reúne informações de teses defendidas em universidades 
espanholas desde 976. 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa envolveram cinco eta-
pas: ) Revisão de literatura sobre a educação de surdos na Espanha; 2) 
Definição do termo de busca (“sordos”) e coleta de dados na Base TESEO. 
Para a coleta de dados não houve restrição temporal, com a finalidade de 
analisar todas as teses doutorais disponíveis nesse banco sobre o assunto, 
as quais abrangeram desde aquelas defendidas no ano de 987 até as mais 
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atuais (207), totalizando 34 trabalhos; 3) Análise exploratória dos dados 
coletados mediante leitura detalhada das teses para exclusão daquelas ina-
dequadas ao escopo da pesquisa; 4) Organização e sistematização biblio-
métrica do corpus selecionado com o auxílio do software MS Excel; 5) Análise 
dos resultados, recuperando-se os conceitos expostos no referencial teó-
rico para fundamentar as análises e interpretações dos dados obtidos.

3 RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO

O levantamento da produção acadêmica de teses espanholas na 
base de dados TESEO, resultou em 36 teses de doutorado, das quais 
duas foram excluídas por terem sido defendidas nas áreas de História 
e Medicina, não atendendo ao critério de inclusão que estipulou como 
registros válidos as teses cuja temática abordassem a educação de surdos. 
Desse modo, o corpus da pesquisa resultou em 34 produções acadê-
micas, que foram agrupadas nas seguintes categorias: distribuição tem-
poral, instituição, área de conhecimento e temáticas. A Figura  exibe 
a distribuição temporal das teses doutorais cobrindo o período entre 
987 e 207. Nota-se que a média de trabalhos (n=,6) é uniforme, 
com ligeiros aumentos nos anos de 202 e 206, e expressivo acréscimo 
em 206 (n=5), voltando ao patamar anterior em 207.

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DAS TESES

Fonte: Elaborado pelas autoras, 208.
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Em relação à vinculação institucional observou-se a liderança de 
três universidades: de Barcelona (n=7) e de Málaga (n=6) e Universidad 
Complutense de Madrid (n=4), sendo que a maioria das teses foi defen-
dida em diferentes instituições (n=5).

A distribuição das teses de acordo com a área de conhecimento apon-
tou a forte presença das áreas de Psicologia (n=6) e Educação (n=), 
representando juntas 79,4% do total de teses defendidas na grande área 
de Ciências Humanas. Os 23,5% demais trabalhos (n=7) foram defendi-
dos em três diferentes grandes áreas, a saber: Saúde, abrangendo Saúde 
Pública (n=), Enfermagem e Fisioterapia (n=); Linguística, Letras 
e Artes, abrangendo Tradução e Interpretação (n=2), Comunicação 
(n=) e Linguística (n=); e Engenharia e Computação, abrangendo 
Engenharia e Telecomunicações (n=).

A Figura 2 apresenta a distribuição das temáticas abordadas nas teses 
doutorais, extraídas das palavras-chave atribuídas pelos autores. 

FIGURA 2– DISTRIBUIÇÃO DAS TEMÁTICAS ABORDADAS NAS TESES

Fonte: Elaborado pelas autoras, 208.
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As temáticas ligadas à área da Educação englobam estudantes sur-
dos (n=24), educação de surdos (n=4), professoras surdas (n=3), estu-
dantes ouvintes (n=2). As demais temáticas distribuem-se nas áreas de 
Linguística e Comunicação (linguística textual, n=2; linguagem infantil, 
n=2 e audiodescrição, n=2); e Saúde (implante coclear, n=3), além de 
um total expressivo de diferentes temáticas (n=52) em várias áreas de 
conhecimento. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados preliminares desse panorama bibliométrico apontam 
para uma diversificada produção científica sobre educação de surdos 
oriunda de trabalhos de doutorado defendidos em universidades es-
panholas. Destarte, no desenvolvimento da pesquisa aprofundaremos 
as análises avançando na categorização dos dados coletados, como por 
exemplo, tipo de estudos realizados, participantes ou população-alvo, 
abordagens teóricas e metodológicas, dentre outros.
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1 INTRODUÇÃO

Ao realizar a análise bibliométrica da produção científica é possí-
vel compreender o desenvolvimento da pesquisa científica, bem como 
indicar caminhos para o seu avanço ou desenvolvimento (ARAÚJO; 
ALVARENGA, 20). Tais análises são fundamentais para o mapea-
mento e compreensão de áreas e temáticas de pesquisa emergentes. Este 
é o caso da produção científica sobre estudos de gênero, uma área ampla 
e interdisciplinar que engloba diversas temáticas, em variadas discipli-
nas do conhecimento (CONNEL; PEARSE, 205).

Os estudos de gênero surgiram, historicamente, através do feminis-
mo, e se relacionam com investigações acerca das relações de gênero e 
de sexualidade (LOURO, 206). Abrangem diversas teorias e temáticas, 
como os estudos feministas (designação da área nos anos 970), feminilida-
de, masculinidade, teorias queer, violência de gênero etc. São, ainda, dispersos 
em várias áreas disciplinares. Nas universidades, os estudos de gênero 
são historicamente presentes através da criação de núcleos e grupos 
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de pesquisa e dos periódicos científicos sobre esta temática (DINIZ; 
FOLTRAN, 2004). No Brasil, uma das universidades pioneiras na área 
é Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), por exem-
plo, através do Grupo de Pesquisa de Educação e Relações de Gênero 
(GEERGE), fundado em 990 pela pesquisadora Guacira Lopes Louro. 

As análises bibliométricas sobre estudos de gênero são frequente-
mente focadas em indicadores de participação da mulher na ciência 
(LETA, 2003; SABOYA, 203). Considerando-se que gênero é um 
termo que assume diferentes significados em áreas distintas, a análise 
que intenciona verificar a pesquisa em diversas áreas necessita refletir 
acerca das expressões de busca para sua recuperação, além dos demais 
procedimentos metodológicos para análise bibliométrica da área.

Os repositórios digitais de acesso aberto possibilitam a democra-
tização da produção científica, pois permitem o acesso livre ao texto 
completo e às informações bibliográficas. Os estudos bibliométricos em 
repositórios digitais institucionais permitem a compreensão da produ-
ção científica no âmbito de uma instituição. A contemporaneidade de 
tais repositórios resulta na utilização ainda restrita para objetivos bi-
bliométricos. No entanto, apesar de recentes, os estudos bibliométricos 
baseados em repositórios vem sendo promovidos pelos pesquisadores 
que defendem análises mais completas e menos limitadas no que diz 
respeito a idioma e periódico de publicação (DE FILIPPO et al., 20).

O repositório digital da UFRGS, denominado Lume, é responsável 
pelo armazenamento, preservação e divulgação da produção acadêmica 
e científica da UFRGS (PAVÃO et al., 2008). Surgiu em 200, a par-
tir da necessidade de ampliar a visibilidade da produção científica da 
universidade, em acesso aberto. O Lume destaca-se nacional e interna-
cionalmente, figurando como um dos mais importantes repositórios do 
Brasil e da América Latina (UNIVERSIDADE..., 207). Considera-se 
que a UFRGS, por ser uma instituição pioneira em estudos de gênero, 
possui uma ampla produção científica sobre o tema e pode servir como 
base para uma análise bibliométrica sobre essa área.
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Tendo em vista que bases de dados e repositórios possuem caracterís-
ticas específicas de indexação, além da diversidade de temáticas que com-
põem a área transdisciplinar de estudos de gênero no Brasil (HEILBORN; 
SORJ, 999), o  presente trabalho objetiva identificar palavras-chave que 
reflitam a pesquisa sobre estudos de gênero armazenada no Lume,  a fim 
de servir para posterior análise desse campo do conhecimento no escopo 
da UFRGS. São levantados termos de busca que identificam a área em 
diversas disciplinas e, por fim,  propõe-se uma estratégia de busca para a 
realização de posterior análise bibliométrica da produção científica sobre 
estudos de gênero no repositório digital Lume.

2 PROPOSTA DE ESTRATÉGIA DE BUSCA PARA OS ESTUDOS DE GÊNERO

A realização de uma análise bibliométrica sobre estudos de gênero 
apresenta como dificuldade o fato desses se fundamentarem em várias 
teorias e também pela polissemia do termo gênero, que semanticamente 
designa classe e é utilizado em diversas áreas de estudo. Esse termo é 
usado, por exemplo, em língua portuguesa, para classificar, através de 
designação verbal, um substantivo como feminino, masculino ou neu-
tro (SILVA, 206). Já na Biologia, é uma unidade taxonômica na qual 
os seres vivos são classificados segundo as suas características, ou ainda, 
como sinônimo de sexo, através da diferenciação dicotômica dos seres 
entre macho/fêmea.

Estudos de gênero são aqueles que investigam as relações de gênero 
enquanto construção social. A utilização do termo gênero nas diversas 
áreas acima citadas, dificultam, porém, a definição de termos para uma 
estratégia de busca que evite a recuperação de pesquisas com estas abor-
dagens em uma análise bibliométrica. Söderlund e Madison (205) e 
Narvaz (2009) utilizam em suas análises bibliométricas relacionadas a 
esta temática apenas o termo gênero, seguido de refinamento de busca e 
limpeza manual de dados. Os testes de busca no Lume mostram que ao 
utilizar apenas o termo gênero não são recuperados documentos sobre 
teoria queer ou mesmo sobre feminismo que não utilizaram os termos 
gênero ou estudos de gênero em sua classificação descritiva, limitando o 
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estudo. Já Salvai (203) optou por uma estratégia de busca que combina 
variados termos relacionados aos estudos de gênero. 

Estudos anteriores foram levados em conta para uma definição de ter-
mos que contorne os diferentes aspectos observados. Propõe-se utilizar 
uma estratégia de busca que combine as vertentes e teorias relacionadas 
aos estudos de gênero (gênero OR “feminismo” OR “estudos feministas” 
OR “feminilidade” OR “masculinidade” OR “teoria queer” OR “violência 
de gênero”, entre outros). O operador booleano NOT pode ser útil para 
filtrar os usos do termo gênero que não estão relacionados aos estudos 
de gênero (“gênero” NOT “gênero gramatical” NOT “gênero literário” 
NOT “taxonomia”). Tal estratégia poderá ser utilizada para pesquisa no 
Lume, através da interface do Catálogo SABi da UFRGS.

3 CONCLUSÃO

Uma análise bibliométrica da produção científica sobre estudos de 
gênero no Repositório Digital da UFRGS permitirá a quantificação e 
compreensão do desenvolvimento desta área de estudo no âmbito da 
instituição. Essa análise permitirá avaliar em que áreas disciplinares essa 
produção está sendo realizada e quais as vertentes e teorias dos estudos 
de gênero vem se desenvolvendo na UFRGS e estão refletidas no Lume.

A proposta de estratégia de busca apresentada combina vertentes e 
teorias relacionadas aos estudos de gênero, tendo em vista que a busca 
exclusiva pelo termo gênero recupera um grande volume de resultados, 
demandando uma análise manual para filtrar pesquisas não relacionadas 
a estudos em análise. Não recuperando, porém, todos os documentos 
sobre o tema, sendo que alguns não utilizam o termo gênero em sua 
descrição temática. Acredita-se que a estratégia de busca proposta possa 
ser utilizada em outras análises bibliométricas, considerando as caracte-
rísticas específicas das diversas bases de dados ou repositórios existentes 
e suas possibilidades de busca.
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1 INTRODUÇÃO

Tendo em vista as limitações das métricas tradicionais1 (SALINAS; 
CLAVIJO; CONTRERAS, 203) e a expansão das mídias sociais fez-se 
necessário lançar mão de novas metodologias para compreender a co-
municação científica e as relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade. 
Uma dessas novas possibilidades analíticas tem sido por meio dos indica-
dores altmétricos – definidos como métricas para a análise da atividade 
acadêmica baseada na Web 2.0 (PRIEM et al., 200). Pesquisadores que 
defendem o seu uso afirmam que tais indicadores têm o potencial de 
complementar ou melhorar os sistemas de avaliação científica (PRIEM 
et al., 200; PIWOWAR, 203).

Apesar de não haver consenso, estudiosos consideram que os in-
dicadores altmétricos possibilitam analisar o impacto social da ciência 
“em canais de mídia social que são mais inclusivos e democráticos do 
que os editores e os bancos de dados de citação [com] potencial para re-

1 Tais como, bibliométricos, cientométricos, cibermétricos webométricos.



505

verter décadas de marginalização no sistema atual” (ALPERIN, 203). 
Atualmente, entre os provedores de dados altmétricos mais influentes 
está a plataforma Altmetric2 (GARCIA et al., 204). Disponível desde o 
início de 202, a plataforma monitora fontes de diversas mídias sociais. 
O seu banco de dados contém menções3 de mais de quatro milhões de 
resultados de pesquisa – incluindo artigos de periódicos, conjuntos de 
dados, imagens e relatórios. Contudo, pouco tem sido o debate sobre a 
amplitude desses dados, como interpretá-los e que alternativas de pes-
quisa essa plataforma poderia oferecer (GARCIA et al., 204).

O objetivo desta pesquisa é verificar as possibilidades e as limita-
ções da Altmetric como fonte para produção de indicadores altmétricos, 
com o estudo exploratório e descritivo a partir das menções de artigos 
da Scientific Electronic Library Online (SciELO). Ao explorar o potencial 
uso dessa plataforma, verifica-se os conteúdos disponíveis e como os 
dados estão estruturados,  identificam-se as mídias sociais que estão 
indexadas,  o funcionamento do mecanismo de busca e as formas de 
importação dos dados.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados utilizados para este estudo empírico analítico da plata-
forma Altmetric são de artigos indexados na SciELO – base nacional que 
adotou a Altmetric como ferramenta para acompanhar o desempenho 
das pesquisas nas mídias sociais. Em relatório fornecido pela SciELO, 
foi identificado o universo de 28.672 artigos indexados que possuem 
alguma menção na Altmetric. A partir desse universo, calculou-se uma 
amostra baseada em 95% de nível de confiança e 5% de erro amostral, 
sendo selecionados aleatoriamente 380 artigos que tornaram possível 
testar as possibilidades e limitações da plataforma.

2 Disponível em: <https://www.altmetric.com/>.
3 Menção refere-se a qualquer alusão ou referência feita à uma produção científica 

nas mídias sociais, incluindo seu compartilhamento, publicação, tweets, retweets, 
postagens, curtidas, comentários (BARCELOS; MARICATO, 207).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Além de recuperar as mídias em que artigos receberam atenção on-
-line, a Altmetric fornece informações que podem ser agrupados em três 
campos de dados: ) pontuações de cada publicação, incluindo score e 
quantidade de menções em cada uma das mídias; 2) descrição do artigo 
recuperado, com referência bibliográfica, data de publicação do artigo, 
data de inclusão na Altmetric, URL e DOI; e, 3) informações sobre o pe-
riódico, título e o número do ISSN. Na busca geral é possível pesquisar 
por título, autor, editora e periódico. 

Na busca avançada, pode-se combinar filtros entre tipos de documen-
to: artigo, livro, capítulo de livro etc. Há a opção de adicionar identifi-
cadores acadêmicos (como o DOI), de filtrar por revista(s) e delimitar 
recortes temporais (qualquer tempo, último dia, últimos três dias, última 
semana, último mês, últimos três meses, últimos seis meses e último ano).
Uma limitação identificada, foi a impossibilidade de recuperar dados de 
uma data específica, o que exige do pesquisador habilidade de combinar 
as variáveis que resultarão no corpus de pesquisa adequado.

O Altmetric explorer apresenta, em formato de donut, a pontuação (score) 
de cada produto de pesquisa, indicando a atenção recebida. O cálculo do 
score considera a quantidade e a qualidade dessa atenção – uma menção 
em um jornal de grande circulação tem mais peso que um post em blog, 
que tem mais peso que um tweet, por exemplo (ADIE; ROE,203). O 
explorer lista todas as mídias sociais que influenciaram naquela pontuação 
altmétrica, dispõe os comentários feitos sobre aquele produto de pesqui-
sa e exibe informações demográficas sobre os países e o tipo de público 
responsável pelas menções. A partir destas métricas, é possível tabular 
e comparar informações que ajudam a compreender como a pesquisa 
tem sido recebida e interpretada. Entre as perguntas que podem ser 
respondidas com estes tipos de indicadores estão: esta publicação vem 
sendo noticiada ou divulgada? Quem está mencionando a pesquisa? O 
que estão mencionando sobre a pesquisa? Em quais mídias e quantas 
vezes em cada uma delas a publicação foi mencionada? Quais os tipos de 
público mencionam as pesquisas?
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A Altmetric é, atualmente, a plataforma com maior cobertura para afe-
rições altmétricas (GARCIA et al., 204), cobrindo 6 mídias sociais de 
diferentes tipologias. No Quadro , está cada mídia, a sua descrição, o 
peso no cálculo altmétrico e os dados passíveis de recuperação. 

QUADRO 1 - MÍDIAS COBERTAS PELA PLATAFORMA ALTMETRIC: PESO, TIPOLOGIA E DADOS 
PASSÍVEIS DE RECUPERAÇÃO

Mídias Peso Tipo de Mídia Dados passíveis de recuperação

News 8 Sites de notícias
Título da notícia; URL da notícia; data e hora de 

publicação; licença; resumo; nome da mídia; URL da 
mídia; ID da mídia; imagem da mídia

Blogs 5
Lista de RSS com 
curadoria manual

Título do Blog; título do post; URL do post; data e hora de 
publicação; resumo; nome do autor; URL do autor; descrição 
do autor

Policy 3
Documentos online de 
políticas públicas

Título do documento; autor do documento; capa do 
documento; descrição do autor; link direto para o 
documento

Twitter  Microblogging
URL; data e hora de publicação; licença; resumo; 
nome do autor nome; imagem do autor; número de 
seguidores; ID do tweet; tipo de público; país

Peer
Review


Sites de revisão por 
pares pós-publicação

Informações das plataformas especializadas em revisão 
por pares Publons e PubPeer; comentários postados nas 
duas plataformas, data de postagem, autor da postagem.

Weibo  Rede Social
Para visualizar informações da Weibo, uma rede social 
chinesa é preciso se cadastrar e ser um cidadão chinês 
ou ser um funcionário de governo

Facebook 0,25 Rede Social

Título da menção; URL da menção; data e hora de 
publicação;resumo; nome do autor; URL do autor; 
nome da página do Facebook; imagem do autor; ID do 
autor

Wikipedia 3
Enciclopédia 
colaborativa

Verbetes da enciclopédia em que o artigo é citado, autor 
do post, data do post, idioma do post, pequena descrição 
do post, link para o post na plataforma original

Google+  Rede Social
Título da menção; URL da menção; data e hora de publicação; 
resumo; nome do autor; URL do autor; imagem do autor; ID 
do autor

Linkedin 0,5
Rede Social 
Profissional

Total de usuários únicos; nome dos usuários; total de 
posts; título do post; resumo; data e hora de publicação; 
nome do autor; descrição do autor; URL do post; URL 
do logotipo do grupo; nome do grupo; descrição do 
grupo
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Reddit 0,25 Site de notícias
Título da notícia; URL reddit; data e hora de publicação; 
nome do autor; URL do autor; identificação do autor; 
seguidores

Pinterest 0,25 Rede Social
Menção de URL; imagem da menção; data e hora de 
publicação; resumo; nome do autor; mural

F000 
Site de divulgação pós-
publicação

Recomendação do F000; data de publicação 
(provavelmente da última atualização); tipo de 
recomendação

Q&A 0,25
Sites de perguntas e 
respostas

Título; URL de discussão; data e hora de publicação; 
resumo; ID do autor

Youtube 0,25
Site de 
compartilhamento de 
vídeos

Título do vídeo; URL do vídeo; imagem de vídeo; data e hora 
de publicação; licença; resumo; ID do YouTube; nome do 
autor; ID do autor

Mendeley
Não

pontua
Gerenciador social de 
artigos científicos

Artigos científicos salvos por leitores na plataforma; 
tipologia do leitor; país do leitor.

Fonte: Dados da pesquisa, 207.

Com exceção do Mendeley, as outras mídias estão incluídas no cálculo 
da pontuação agregada por cada artigo. Os dados podem ser baixados 
pelo usuário em formato CSV (Comma-Separated Values). Contudo, cor-
roborando com o estudo de Garcia et al. (204), notou-se algumas 
diferenças entre a separação dos registros recuperados em CVS e aque-
les exibidos no donut (por exemplo, todos os tweets e retweets), além de 
discrepâncias nas informações fornecidas entre as fontes (por exemplo, 
erros ocasionais na mídia Q&A). Com a importação dos dados, alguns 
podem ser cruzados e agregados a dados externos. No entanto, a Altmetric 
não disponibiliza a importação em CSV de elementos relevantes recu-
perados por ela, como os tipos de público e países, sendo necessária a 
coleta manual dessas informações.

As métricas na Altmetric são calculadas com base no número de vezes 
que uma produção científica foi clicada, lida, compartilhada, “curtida”, 
mencionada, discutida e/ou revisada por usuários das mídias indexadas 
pela plataforma.  A coleta desses dados é feita com o rastreamento da 
URL do artigo nessas mídias, a partir de identificadores persistentes 
(tal como Digital Object Identifier  – DOI). Exceções acontecem em blogs e 
notícias, onde são usadas técnicas de mineração de texto e curadoria 
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manual em uma lista de feeds RSS. Uma possibilidade de análise a partir 
da plataforma é a contagem de menções sobre a produção científica por 
tipo de mídia. Esses dados podem ser úteis para que autores e as insti-
tuições planejem estratégias de divulgação da produção científica nas 
mídias sociais. 

Uma limitação importante da Altmetric está na falta de clareza sobre os 
critérios que motivaram a escolha das mídias indexadas pela plataforma. 
Se o Weibo (site de língua chinesa) é uma das fontes selecionadas, porque 
não outras mídias de língua estrangeira? Outra limitação da plataforma 
está relacionada a coleta de informações somente nos perfis públicos das 
redes sociais, um viés que deve ser considerado na hora de interpretar 
os dados coletados.

O presente estudo obteve resultados semelhantes aos de Hughes et al. 
(20), quanto a importância das redes sociais com maiores menções. 
Entre as redes sociais, o Twitter (2,69%) e o Facebook (4,62%) apresen-
taram o maior número de menções do universo em questão.  Embora o 
Facebook seja a maior rede social da atualidade, o Twitter apresentou mais 
menções. A proeminência do Twitter foi identificada por Araújo (205). 
Maricato e Lima (207), por sua vez, perceberam maior uso do Twitter 
(58%), porém, expressivo uso do Facebook (42%).

Dentre as possibilidades que a plataforma Altmetric oferece, estão as 
informações demográficas dos pesquisadores e a identificação das áreas 
do conhecimento. A partir destes dados, podem ser elaborados estudos 
e pesquisas comparativas de alcance internacional sobre a produção 
científica produzida pelos países – subsidiando, por exemplo, análises 
culturais, comportamentais e o planejamento de políticas nacionais 
de divulgação científica. Além disso, pode-se compreender melhor a 
relevância dos indicadores altmétricos para as diferentes áreas do co-
nhecimento, bem como a interação e interesse da parcela da sociedade 
não vinculada à academia nas produções científicas das diferentes áreas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A plataforma Altmetric tem potencial para fornecer uma nova gama 
de informações como o impacto em audiências variadas (pesquisado-
res, profissionais, público em geral) e o engajamento do público com as 
pesquisas (PRIEM et. al., 200). A partir das métricas recuperadas e da 
análise de conteúdo da plataforma notou-se que a Altmetric oferece uma 
grande quantidade e variedade de indicadores, abrindo diversas possi-
bilidades de análises, que vão além da simples contagem de menções. 
No entanto, algumas limitações foram percebidas. Dentre as principais 
destacam-se a falta de informações sobre a precisão e exatidão das infor-
mações recuperadas pela plataforma, os critérios de escolha das fontes 
indexadas, as formas de coleta de dados baseadas em mineração de dados 
em fontes mais complexas como blogs ou mídia de notícias. Algumas di-
ficuldades de importação dos dados em formato CSV e cruzamentos de 
campos não são disponibilizados pela plataforma também são limitações 
importantes, limitando a realização de estudos de maior complexidade.
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1 INTRODUÇÃO

O marco científico para a Ciência da Informação (CI) veio com o 
estudo “Ciência da Informação: o que é isto?”, de Borko, em 968, 
desenvolvido para atender um pedido da Associação Americana para a 
Ciência da Informação. O autor afirma que CI “é aquela disciplina que 
investiga as propriedades e o comportamento da informação, as forças 
que governam o fluxo da informação e os meios de processamento para 
acesso e uso otimizados”. (BORKO, 968, p. 3, tradução nossa).

A CI tem seu escopo enfocado no aporte interdisciplinar e de-
pendente da tecnologia da informação, e tem sua ativação na socieda-
de da informação, visando solucionar os problemas da grande massa 
documentação/informacional, ocasionada pela própria tecnologia de 
informação.

Na atualidade a CI brasileira está representada por 5 Mestrados 
Acadêmicos, oito Mestrados Profissionais e  Doutorados. Esse con-
junto é ofertado por 6 Universidades Federais e quatro Universidades 
Estaduais. O que tem contribuído significativamente para a capacitação 
de profissionais que têm atuado na área de CI em diversos segmentos.
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Neste contexto, diante da expansão no número de profissionais que 
têm atuado na área de CI no Brasil, este trabalho tem como objetivo 
realizar uma caracterização deste conjunto de profissionais. Para tan-
to, serão utilizados como fonte de dados os currículos cadastrados na 
Plataforma Lattes.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados da Plataforma Lattes são um tipo de padrão nacional uti-
lizado na avaliação individual das atividades científicas, acadêmicas e 
profissionais, agrega dados de pesquisadores de todas as áreas do co-
nhecimento, tornando a Plataforma uma fonte extremamente rica para 
investigar e compreender o comportamento de diversos grupos de pes-
quisa (DIGIAMPIETRI et al., 202).

Em Lane (200) é destacado que medir e avaliar o desempenho 
acadêmico passa a ser um fator crucial para a vida científica, em especial 
no Brasil. Vários fatores para fazer essa avaliação e medição estão vincu-
lados ao cálculos de métricas, porém, os sistemas atuais de medição são 
insuficientes para determinar respostas confiáveis. Desta forma, temos 
como exemplo nacional a Plataforma Lattes. 

Para a extração de todo o conjunto de currículos da Plataforma Lattes 
e seleção dos indivíduos com área de atuação vinculada a Ciência da 
Informação, foi utilizado o LattesDataXplorer, proposto e desenvolvido por 
Dias (206), que foi responsável pela coleta, tratamento e padronização 
dos dados. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os dados de todos os currículos cadastrados na Plataforma Lattes 
foram coletados em janeiro de 208, totalizando 5.502.75 currículos 
de todos os indivíduos, em que 4.030 destes currículos têm a Ciência 
da Informação como principal área de atuação. Logo, tendo como base 
o endereço profissional dos indivíduos, foi possível verificar as suas res-
pectivas distribuições geográficas (Figura ).
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Do conjunto selecionado, aproximadamente 40% dos currículos 
possuem endereço profissional registrado. É possível observar que o 
estado de São Paulo concentra a maior quantidade de profissionais, 
seguido dos estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais, destacando-se 
ainda os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Tal 
distribuição é influenciada significativamente pela quantidade de cursos 
de pós-graduação de relevância na área de CI, em instituições de ensino 
consolidadas que se concentram nesses estados.

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS INDIVÍDUOS

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Além da distribuição geográfica e as instituições mais representa-
tivas, também é possível analisar o nível de formação de todos os in-
divíduos, possibilitando dessa forma, obter o perfil de capacitação dos 
profissionais da área (Figura 2).
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FIGURA 2 - MAIOR NÍVEL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CI

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Como pode ser observado, aproximadamente 34% dos profissio-
nais da área de CI possuem como maior nível de formação concluído 
a graduação, e consequentemente, especialização (2,77%), mestrado 
(7,6%) e doutorado (,78%). Por fim, destaca-se ainda um percen-
tual significativo de profissionais que não possuem nenhum nível de 
capacitação concluído informado em seus currículos. Analisando esse 
conjunto, identificou-se que geralmente são alunos de graduação que 
ainda estão em processo de formação.

Já com relação ao perfil de publicação do conjunto, percebe-se que 
existe uma tendência de publicações de artigos em anais de congressos, 
seguido dos artigos em periódicos (Figura 3).

FIGURA 3 - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE CI

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Como pode ser observado, a maioria das publicações são de artigos 
em anais de congressos e em periódicos. Especificamente com relação 
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à publicação de artigos em anais de congressos, percebe-se que o auge 
de publicações aconteceu no ano de 202 e posteriormente, inicia uma 
queda na quantidade de publicações, bem acentuada entre os anos de 
205 e 206.

Já com relação aos artigos em periódicos, a quantidade de publica-
ções tem crescimento linear a partir de 2009, tendo seu ápice em 205, 
apresentando queda no ano de 206. Tal situação pode estar relaciona-
da à falta de atualização de alguns currículos, que na época da extração, 
poderiam não ter ainda, os registros das publicações mais recentes. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises aqui apresentadas são importantes, pois possibilitam 
obter uma visão sobre o conjunto de profissionais da área de CI. A dis-
tribuição geográfica de atuação se dá em especial pelo maior número de 
instituições que contemplam cursos de Biblioteconomia, Arquivologia 
e Museologia, bem como os programas de pós-graduação que catego-
ricamente estão nas regiões Sudeste e Sul do país, por este motivo o 
destaque para instituições desses centros.
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1 INTRODUÇÃO

Na história, a inovação tem se manifestado de diferentes formas e 
multidisciplinarmente, constituindo-se com abordagens política, eco-
nômica, cultural e científica, principalmente por meio das invenções e 
descobertas científicas (ROLLO; BRANDÃO, 205). A compreensão 
acerca das tendências de pesquisa associadas ao conceito de inovação 
pode revelar as tendências mais representativas em cada momento da 
sociedade assim como os diferentes modelos, tipos e grupos onde a 
inovação é classificada com intuito de compreender a sua relação com 
as diferentes áreas que interage. Partindo dessa percepção, o presente 
trabalho, que é parte de um projeto que visa investigar diferentes di-
mensões da produção científica sobre inovação no Brasil, tem como ob-
jetivo mapear a inserção da pesquisa brasileira em periódicos de maior 
contribuição internacional que publicam sobre o tema inovação.
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2 PERCURSO METODOLÓGICO

Optou-se pelo uso da base Scopus como fonte primária do levanta-
mento e coleta dos dados da produção em inovação dada sua natureza 
multidisciplinar, bem como por sua maior cobertura, quando com-
parada a outras bases bibliográficas. (RODRIGUES; QUARTIERO; 
NEUBERT, 205).

Ao realizar a pesquisa pelo termo (innovat*) aplicado ao campo article 
title ou keywords, no período de 200 a 205, verificou-se um total de 
92.809 documentos.  A escolha desses campos se deu com o intuito 
de aumentar a precisão da busca e assim recuperar trabalhos sobre a 
temática inovação. Tendo em vista que a pesquisa teve como foco os 
periódicos, limitou-se a busca aos artigos como tipo de documento ob-
tendo-se o total de 86.720. Realizou-se ainda um recorte para as 0 
revistas internacionais com maior contribuição para o tema, perfazendo 
um total de 4.875 artigos no período.

Para a avaliação da participação brasileira nestes periódicos, foi 
considerada a informação – país de filiação institucional do autor – en-
tendendo como contribuição brasileira a participação de pelo menos 
um autor filiado a instituição brasileira. 

3 RESULTADOS

Ao destacar os 0 periódicos com maior contribuição na produção 
internacional sobre o tema inovação, realizou-se a classificação do maior 
para o menor pelo fator de impacto CiteScore (205), uma ferramenta da 
Elsevier disposta na base Scopus que representa o valor de impacto de um 
periódico. A Tabela  apresenta os 0 principais periódicos e a quanti-
dade de artigos coletados por meio do termo innovat* e a participação do 
Brasil neste conjunto. 
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TABELA 1 - PRINCIPAIS PERIÓDICOS INTERNACIONAIS QUE PUBLICAM SOBRE INOVAÇÃO

TÍTULO DO PERIÓDICO
CITESCORE 

(2015)

ARTIGOS 
POR 

REVISTA

TOTAL 
BRASIL

%BRASIL

Research Policy 5.6 800 9 .3%

Technovation 3.4 457 0 2.9%

Technological Forecasting And Social Change 3.28 627 5 2.39%

Technology Analysis And Strategic 
Management

.43 347 4 .5%

International Journal Of Technology 
Management

.09 428 3 0.70%

International Journal Of Innovation And 
Learning

0.69 406 4 3.45%

Actual Problems Of Economics 0.06 450 0 0.00%

Healthcare Informatics The Business Maga-
zine For Information And Communication 

Systems
0.03 342 0 0.00%

Modern Healthcare 0.03 34 0 0.00%

Health Service Journal 0.0 637 0 0.00%

TOTAL   4835 55

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Os países que aparecem nos primeiros lugares do ranking neste con-
junto de dados são Reino Unido (563), Estados Unidos (537), Holanda 
(325), Alemanha (246), Espanha (222) e Itália (22). Evidencia-se a 
maior participação de países da Europa, que pode estar relacionada a 
sólida tradição em pesquisa dos mesmos nas diferentes áreas, além da 
criação de programas a partir de 984 para fomentar o desenvolvimen-
to científico e inovação na União Européia (EU) e, assim, promover 
maior cooperação inter-organizacional, regional e internacional bus-
cando tanto aumentar a competitividade na pesquisa como diminuir as 
diferenças tecnológicas com os Estados Unidos  (NASSI-CALÒ, 205).  
O Brasil ocupa a 20º posição neste ranking, com o total de 55 artigos 
publicados em seis das revistas de maior impacto destacadas na Tabela . 
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Quanto aos dados de colaboração e afiliação, os artigos brasileiros 
identificados nos periódicos em questão se originam principalmente de 
instituições localizadas no sudeste do Brasil, destacando-se: Universidade 
de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
Fundação Getúlio Vargas (FGV). Em termos de colaboração internacio-
nal, o Brasil possui uma colaboração maior com Reino Unido e Estados 
Unidos, embora este conjunto de dados apresente também colaboração 
com outros países da Europa e América do Norte.

Os Gráficos 2 e 3 destacam as áreas dos artigos coletados nas 0 
revistas internacionais com maior contribuição e os artigos publicados 
pelo Brasil nessas revistas respectivamente, nas quais observam-se 
similaridades das áreas abordadas.  Contudo, a medicina não aparece 
no conjunto de dados referentes ao Brasil, o que evidencia o diálogo 
da área com a inovação em âmbito internacional.

GRÁFICO 2 - PRINCIPAIS ASSUNTOS GERAL

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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GRÁFICO 3 - PRINCIPAIS ASSUNTOS BRASIL

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Acerca do diálogo entre a área de inovação e medicina, Chen et al. 
(207) apontam a inovação em medicina e saúde como uma área de pes-
quisa interdisciplinar que combina tecnologias avançadas e habilidades 
de resolução de problemas com ciência médica e biológica. Tal área tem 
expandido seus estudos, sobretudo na última década. Contudo, ela não 
aparece representada na produção científica de autores brasileiros desta 
amostra, fato que merece atenção, dado a importância estratégica da 
área de inovação em medicina e saúde no campo da saúde.  

4 CONSIDERAÇÕES

Por meio do estudo realizado na base Scopus, evidenciou-se a participa-
ção do Brasil nos estudos que abordam a inovação na produção científica 
internacional, mesmo com recorte para as revistas com maior contribui-
ção da produção sobre o tema no período de 200 a 205. Verificou-se 
ainda que a inovação permanece dialogando principalmente com as áreas 
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de administração, negócios, economia e contabilidade, no entanto, vem 
ampliando seu diálogo com áreas da saúde como a medicina e a psicologia. 

Uma análise mais abrangente pode contribuir para melhor entender 
as características desta produção, bem como a participação brasileira neste 
cenário, fato que pode servir para nortear políticas de estímulo a pesquisa 
sobre o tema, especialmente em áreas estratégicas como medicina e saúde.
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1 INTRODUÇÃO

A análise da literatura científica produz informações cientométricas 
importantes para a área do conhecimento analisada. Braga (974) escla-
rece que a literatura de uma área revela o conhecimento por ela adquirido 
e é o parâmetro mais utilizado para mensuração de atividades de pesquisa 
e da produtividade científica. Nesse sentido, os estudos cientométricos 
possibilitam inferências, sobre o processo de comunicação científica, 
e produzem indicadores relevantes para a gestão de sistemas, políticas 
de informação, avaliação científica e organização do conhecimento, em 
domínios do conhecimento científico.

Price (965) foi o autor pioneiro desse campo e o denominou ciên-
cia da ciência. Na organização do conhecimento, área de pesquisa da 
Ciência da Informação, Hjørland (2002) menciona que a Bibliometria 
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possibilita obter conhecimento, sobre fenômenos inerentes à comuni-
cação centífica, sendo considerada uma das onze abordagens teóricas e 
metodológicas de interesse da disciplina análise do domínio. O autor 
esclarece que a análise bibliométrica de domínios científicos se proces-
sa pela investigação de autores, artigos, instituições, áreas, temáticas, 
regiões geográficas etc., propiciando a verificação de como os domínios 
do conhecimento se distinguem e se aproximam a partir de diferentes 
modelos de comunicação científica. Marshakova (98) corrobora com 
essas afirmações e aponta a produtividade e a popularidade de autores, 
as rede de citações, a frente de pesquisa e a elite de pesquisadores, como 
indicadores para a avaliação da ciência.

A produtividade de autores é um dos parâmetros mais utilizados pelos 
órgãos de fomento à pesquisa, como também indicador do avanço científico 
e tecnológico de um pais, daí a necessidade de estudos nesse sentido. 

Este estudo se insere no âmbito da Cientometria e objetiva obter 
indicadores da produtividade científica da UFRJ, a partir da análise de 
autoria e coautoria interinstitucional. Foram utilizadas as bases Scopus e 
Web of Science, no período de 202 a 206, para o levantamento de dados. 
O estudo é vinculado ao projeto de pesquisa que propõe a análise cien-
tométrica da produtividade e popularidade científica da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), em domínios do conhecimento. Do 
ponto de vista teórico e metodológico, se fundamenta no modelo de 
produtividade científica de Marshakova e na análise de redes de comuni-
cação (MARSHAKOVA, 98; MARTELLETO, 200; PRICE, 965).

2 METODOLOGIA 

A metodologia empregada é de natureza quali-quantitativa, apre-
sentando as seguintes fases: i) coleta de artigos de autores da UFRJ 
indexados nas bases Scopus e Web of Science, no período de 202 a 206; 
ii) análise da produtividade científica da UFRJ à luz dos modelos cien-
tométricos de Solla Price (965) e Marshakova (98) e iii)  modelagem 
de rede de autores e colaborações institucionais nas duas bases (Figuras 
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2 e 3); iv) Identificação das instituições de ensino e pesquisa e áreas do 
conhecimento mais produtivas

Os dados coletados foram disponibilizados em planilha em Excel, 
para a indentificação da produtividade da UFRJ, em cada base, bem 
como das relações de colaboração interinstitucional, por área de co-
nhecimento. O software yEd Graph Editor foi usado para representação das 
relações de colaboração. 

3 RESULTADOS

A Figura  sintetiza a produtividade da UFRJ indexada nas bases 
analisadas. 

FIGURA 1 - PRODUTIVIDADE DA UFRJ

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Observam-se na Figura , dois fatos: (i) a base Scopus apresentou 
maior número de documentos recuperados, fato que pode ser moti-
vado pela provável cobertura mais ampla de trabalhos produzidos por 
pesquisadores brasileiros; (ii) na base Scopus, a produtividade da UFRJ é 
crescente ao longo dos anos com maior número de artigos (4.333), em 
206; enquanto que, na Web of Science, a produção é decrescente, com o 
maior número de documentos recuperados (3.87) em 202.  
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A Figura 2, a seguir, refere-se a dados coletados na base Web of Science 
e apresenta a rede de instituições que mais colaboraram com a UFRJ, na 
produção de pesquisas.

FIGURA 2 -  COLABORAÇÕES INTERINSTITUCIONAL DE ACORDO COM A BASE WEB OF 
SCIENCE

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Na Figura 2 verifica-se que quanto maior o círculo, maior é o 
número de colaborações. Observa-se que, instituições brasileiras 
apresentam maior número de colaborações com a UFRJ, como por 
exemplo, a que mais colaborou foi a Universidade de São Paulo (USP) 
com .707 trabalhos em colaboração e a que menos colaborou em nível 
nacional, entre as 5 maiores, foi a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
com .299 documentos. 
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Quanto à colaboração internacional com a UFRJ verifica-se que o 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) foi a instituição que mais co-
laborou, com .209 documentos, enquanto que a instituição que menos 
colaborou foi a Polish Academy of Sciences (PAN) com 883 em colaboração. A 
França apresentou o maior número de instituições em colaboração com 
a UFRJ (9), no período analisado. 

Na Figura 3, a seguir, observa-se que os dados obtidos na base Scopus 
seguem a mesma distribuição da base Web of Science quanto às instituições 
nacionais. No que tange à colaboração internacional, a Université Pierre et 
Marie Curie apresentou maior número de trabalhos (982) em colaboração 
com a UFRJ, sendo também as instituições francesas que apresentaram 
maior número (2799) de colaborações. 

FIGURA 3 -  COLABORAÇÕES INTERINSTITUCIONAIS DE ACORDO COM A BASE SCOPUS

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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Na base Scopus, as áreas do conhecimento são agrupadas e a que mais 
se destaca, em relação à produtividade científica de autores da UFRJ, é a 
área de Medicina, com 5.536 (26,9%) documentos, seguida por Ciências 
Agrícolas e Biológicas com 2.953 (4,3%) e Bioquímica, Genética e 
Biologia Molecular com 2848 (3,8%). Na Web of Science as áreas são re-
presentadas individualmente. A Física de Partículas apresenta a maioria 
dos documentos 84 (4,9%); Bioquímica e Biologia Molecular com 86 
(4,7%) e Neurociências com 668 (3,8%) trabalhos recuperados. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa revelou diferenças relacionadas à quantidade de docu-
mentos recuperados. Enquanto a Scopus produziu maior número de docu-
mentos, que cresce ao longo do tempo, a Web of Science produziu resultados 
menores e quantitativamente decrescentes que parecem estar relacionadas 
aos processos distintos de indexação de publicações, bem como aos ins-
trumentos utilizados, pelos autores, na comunicação cientifica.

Em relação à colaboração interinstitucional, percebe-se maior parce-
ria entre instituições brasileiras, nas duas bases. Os fatores que parecem 
impulsionar parcerias interinstituicional na mesma região são a proximi-
dade geográfica, projetos similares, incentivos para parceria inter e in-
trainstitucional por órgãos de fomento, entre outros. No contexto inter-
nacional, instituições francesas se destacam como maiores representantes 
estrangeiras na base Web of Science. Na base Scopus, a parceria internacional 
aparece mais equilibrada entre instituições francesas, inglesas e italianas. 
Percebe-se que a maioria das publicações, nas duas bases, relaciona-se às 
ciências biológicas e ciências exatas. Na base Scopus, destacam-se os estudos 
na área de Medicina (Ciências da Saúde), enquanto que, na Web of Science, 
destacam-se os estudos na área de Física de Partículas.

Finalmente, conclui-se que a pesquisa revela a representatividade 
da UFRJ nas bases internacionais Web of Science e Scopus, sendo importante 
ressaltar, que as particularidades das bases, o método e o período de 
análise influenciam nos resultados atingidos.
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1 INTRODUÇÃO

A América Latina e Caribe (ALC) é composta por 33 países e 9 
territórios dependentes, os quais agregam cerca de 600 milhões de ha-
bitantes. A região é responsável por 4,5% da produção científica mun-
dial e reúne 3,5% dos investimentos globais em C&T, além de 3,9% dos 
pesquisadores. Apesar dos esforços na busca por maior espaço em bases 
internacionais e na criação de bases regionais, a região ainda enfrenta 
desafios em relação à visibilidade da ciência regional e ao seu impacto 
nas instâncias globais (RICYT, 207).

Os dilemas da ciência da ALC são característicos das regiões periféri-
cas, mas também seguem os rumos da ciência internacional. As políticas 
de internacionalização das últimas décadas foram acompanhadas pela 
busca do equilíbrio entre a pesquisa local e internacional e a pesquisa 
básica e aplicada (UNESCO, 205). A dualidade entre o local e o global 
impõe à região um importante desafio: promover a ciência no contexto 
internacional sem diminuir a atenção aos temas de interesse local e às 
potencialidades regionais.

As revistas podem ser um importante indicador do perfil científico 
da região e do alcance local ou global das pesquisas. Este trabalho parte 
dos artigos ALC publicados entre 2003 e 204 e indexados no SciELO 
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Citation Indexe na Web of Science (WoS) para conhecer os canais preferenciais 
de publicação no contexto local e internacional, a distribuição geográfi-
ca das publicações e outras características da ciência regional.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

As fontes de dados são as bases WoS (SCI, SSCI e AHCI), para a aná-
lise da ciência global, e SciELO Citation Index, para a ciência local ou regio-
nal. O período coberto pela pesquisa é 2003 a 204 e o corpus é formado 
por 643.222 artigos de pesquisadores latino-americanos e caribenhos 
indexados na WoS e 274.335 artigos do SciELO Citation Index. A coleta de 
dados foi realizada em março de 207 e contempla a produção científi-
ca dos países e territórios da região identificados no campo CU=Country 
das duas bases e listados no Standard Country or Area Codes for Statistics Use das 
Nações Unidas(UNITED NATIONS, 204). A linguagem R e os sof-
twares Excel e BibExcel foram utilizados no processamento ena análise 
dos dados, enquanto as representações cartográficas foram geradas com 
Philcarto.

3 RESULTADOS PRELIMINARES

Os artigos da ALC publicados em revistas indexadas na WoS passaram 
de 0.078 no triênio 2003-2005 para 28.833 nos anos 202-204, 
com crescimento de 6,5%. Na SciELO o aumento foi um pouco mais 
acentuado (36,2%), passando de 38.66 artigos para 90.47 no mes-
mo período. Ao todo foram identificados 643.222 artigos de autores da 
região na WoS, veiculados em 2.430 publicações (revistas e anais de 
eventos) e 274.335 artigos no SciELO Citation Index, os quais foram publi-
cados em .2 revistas. 

As duas bases indexam 26 revistas comuns, ou seja, ,2% dos tí-
tulos e 62.004 artigos (22,6%) da SciELO. Entre os títulos comuns 
destacam-se 20 revistas com mais de .500 artigos (Tabela ). Os resul-
tados evidenciam que as revistas mais produtivas da SciELO compõem, 
em boa parte, o grupo de revistas regionais na WoS. A existência de 
títulos comuns sugere que não há fronteiras claras entre a ciência local 
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e global no que se refere às principais revistas de publicação. Revela 
também a importância da ciência regional de acesso aberto promovida 
pela SciELO para a ampliação da visibilidade da ciência da ALC.

A concentração e a dispersão dos artigos entre as revistas foram 
analisadas com base na Lei de Bradford, que avalia a distribuição das 
publicações em três zonas principais. 234 revistas da WoS publicaram 
33,3% dos artigos e compõem o núcleo, indicando a concentração de 
/3 dos artigos em menos de 2% das revistas. A zona  reúne 8,2% dos 
títulos, reforçando a característica de concentração das publicações, 
enquanto a zona 2 indica a dispersão dos artigos em grande número 
de revistas (89,9%). A produção regional na SciELO se caracteriza 
por maior equilíbrio, sendo o núcleo formado por 5,7% das revistas e 
33,4% dos artigos, enquanto a zona  reúne 7,2% das revistas. Na zona 
2, a dispersão é menos acentuada (77,%). Dois aspectos se destacam: 
a importância do núcleo de periódicos internacionais para a divulgação 
dos resultados da ciência regional e a boa distribuição da ciência da ALC 
entre as revistas locais.

TABELA 1 – PRINCIPAIS REVISTAS COM OS ARTIGOS DA AMÉRICA LATINA E CARIBE (2003-
2014)

Web of Science SciELO Citation Index

Revista Art. % Q Revista Art. %

 PLOS One 5.229 0,8 Q Ciência Rural 4.050 ,5

2 Zootaxa 3.497 0,5 Q3 Revista Brasileira de Zootecnia 3.34 ,2

3 Astronomy & Astrophysics 3.460 0,5 Q Química Nova 3.45 ,

4 Química Nova 3.249 0,5 Q4 Cadernos de Saúde Pública 3.097 ,

5 Physical Review D 3.222 0,5 Q Ciência & Saúde Coletiva 2.454 0,9

6 Revista Brasileira de 
Zootecnia

3.024 0,5 Q3 Arquivo Brasileiro de Medicina 
Veterinária e Zootecnia

2.268 0,8

7 Physical Review B 2.886 0,4 Q2 Pesquisa Agropecuária 
Brasileira

2.262 0,8

8 Ciência Rural 2.759 0,4 Q4 Journal of the Brazilian Che-
mical Society

2.092 0,8

9 Astrophysical Journal 2.545 0,4 Q Arquivos de Neuro-Psiquiatria 2.058 0,8
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0 Arquivo Brasileiro de 
Medicina Veterinária e 

Zootecnia

2.54 0,4 Q4 Ciência e Agrotecnologia .979 0,7

 Pesquisa Agropecuária 
Brasileira

2.444 0,4 Q3 Memórias do Instituto Oswaldo 
Cruz

.933 0,7

2 Monthly Notices of the 
Royal Astronomical Society

2.437 0,4 Q Revista Brasileira de Ciência do 
Solo

.909 0,7

3 Physical Review E 2.309 0,4 Q Revista Brasileira de 
Fruticultura

.745 0,6

4 Revista Medica de Chile 2.266 0,4 Q4 Revista Medica de Chile .739 0,6

5 Arquivos de 
Neuro-Psiquiatria

2.255 0,4 Q4 Food Science and Technology .646 0,6

6 Journal of the Brazilian 
Chemical Society

2.85 0,3 Q3 Arquivos Brasileiros de 
Cardiologia

.633 0,6

7 Ciência & Saúde coletiva 2.092 0,3 Q4 Revista de Saúde Pública .592 0,6

8 Cadernos de Saúde Pública 2.076 0,3 Q4 Revista Latino-Americana de 
Enfermagem

.584 0,6

9 Ciência e Agrotecnologia 2.049 0,3 Q3 Revista Brasileira de Engenha-
ria Agrícola e Ambiental

.557 0,6

20 Revista Brasileira Ciência 
do Solo

.986 0,3 Q4 Pesquisa Veterinária Brasileira .53 0,6

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Nota: Q=quartil das revistas no Journal Citations Report 207.

A origem das publicações é um aspecto igualmente importante para 
compreender o perfil científico da região e os canais preferenciais dos 
pesquisadores. Esse aspecto ganha especial relevância na comparação dos 
dois conjuntos de dados. No contexto global (WoS), os artigos da ALC 
foram divulgados em revistas de 82 países, com destaque para os Estados 
Unidos, com 4.40 revistas, 35,5%; os países europeus (Reino Unido, 
com 2.76 revistas, 22,2%; Holanda, com 955, 7,7%; Alemanha, com 
877, 7,%, Suíça, com 266, 2,%; e França, com 258, 2,%); e os países 
asiáticos (Japão, com 235, ,9%; e China, com 67 revistas, ,3%). Na 
ciência regional estão representados os 4 países ibero-americanos que 
integram a SciELO, além dos Estados Unidos. Os destaques da região fi-
cam por conta do Brasil, com 337 revistas, 30,%; Colômbia, com 204, 
8,2%; México, com 8, 0,5%; Chile, com 97, 8,6%; e Argentina, 
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com 92, 8,2%. Em conjunto, esses países somam 88,3% das revistas da 
base. A concentração tende a inflacionar os dados de produção cientí-
fica dessas nações, um fenômeno mais evidente para a Colômbia, que 
reúne 26 revistas na WoS e é a 5ª colocada na região, mas conta com 204 
revistas na SciELO e ocupa a 2ª posição na ciência regional. 

FIGURA 1 – DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DAS REVISTAS COM ARTIGOS DA AMÉRICA LATINA 
E CARIBE (2003-2014)

Web of Science SciELO Citation Index

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

A Figura  confirma a concentração das revistas entre os principais 
países e ilustra a diferença existente entre o escopo das duas fontes de 
dados, mesmo com revistas em comum, ao mesmo tempo em que reve-
la indícios do alcance global ou local das publicações. A frequência de 
publicações por país é representada pela intensidade das cores, numa 
escala que considera os valores mínimo e máximo de revistas publicadas. 
A legenda também informa o número de revistas, a média e o desvio 
padrão de cada intervalo. 

Estudos futuros podem avaliar a publicação de artigos da região em 
revistas de acesso aberto e seu impacto local ou global em comparação 
com as publicações tradicionais. Outras perspectivas também apontam 
para a análise da especialização científica e da excelência acadêmica dos 
países da ALC nos contextos regional e global.
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1 INTRODUÇÃO

Fundada em 2007 pelo Instituto de Comunicação e Informação 
Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT), da Fundação Oswaldo 
Cruz, a Revista Eletrônica de Comunicação, Informação e Inovação em Saúde (Reciis) 
foi idealizada como um veículo de comunicação científica que pensas-
se na ciência e na tecnologia como produtos de processos culturais, 
econômicos, políticos, sociais e históricos (BOCHNER et al., 204; 
TRIGUEIROS, 205).

Ao completar 0 anos de existência, a Reciis vislumbra um novo 
desafio: a busca por garantir o aumento da visibilidade, acessibilidade, 
credibilidade e impacto nacional e internacional de suas publicações 
por meio de sua indexação na SciELO.
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Este trabalho tem como objetivo analisar a produção científica da 
Reciis ao longo de sua trajetória, buscando traçar seu perfil, desempe-
nho e tendências desta produção, com vista a nortear a gestão e planeja-
mento estratégico, com foco em sua indexação.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva com enfoque no 
uso de métodos bibliométricos de análise, desenvolvida em três etapas 
descritas a seguir: coleta de dados, construção de tabelas descritivas e 
gráficos e limpeza e padronização dos dados.

Todos os trabalhos publicados na Reciis foram coletados direta-
mente de seu endereço eletrônico (www.reciis.icict.fiocruz.br), com 
exceção do suplemento referente ao ano de 207, uma vez que se trata 
de uma publicação especial, com estrutura diferenciada. Dado o caráter 
bilíngue da revista no período de 2007 a 202, considerou-se apenas 
a versão em língua portuguesa. Com base na planilha em Excel, e uso 
de ferramentas, fórmulas e da “Tabela Dinâmica” foram construídos 
tabelas e gráficos. Foi realizada a checagem e padronização dos dados 
dos autores e de suas respectivas vinculações institucionais de forma a 
eliminar eventuais duplicidades e inconsistências.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Sem considerar os editoriais, foram identificados .227 autores, 
739 do sexo feminino e 488 do sexo masculino, que produziram um 
total de 592 trabalhos.

A Figura  ilustra a trajetória da Reciis com relação ao número de tra-
balhos, excluindo os editoriais, número de autores e da média de autores 
por trabalho. A tendência observada foi de crescimento para o número 
de autores e para a média de autores por trabalho. Para o número de tra-
balhos, apesar das oscilações, essas decorrentes da variação do número de 
exemplares por volume, a tendência foi de estabilidade, em torno de 54 
trabalhos por ano. Essa estabilidade é uma característica destacada entre 
as normas para a indexação na SciELO (SCIELO BRASIL, 207).

http://www.reciis.icict.fiocruz.br
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A Figura 2 apresenta, por ano, o perfil dos trabalhos publicados 
na Reciis. A distribuição por tipo de trabalho mostrou-se variável de 
acordo com a composição da editoria científica da revista, essa dividida 
em três períodos (TRIGUEIROS, 205). Algumas tipologias se desta-
caram em um determinado período em relação aos demais, como as 
resenhas de 2007 a 2009; os artigos originais de 200 a 203 e as 
notas de conjuntura e editoriais de 204 a 207. Outras praticamente 
desapareceram como as novas escrituras e mediações e as pesquisas em 
andamento, fato que tornou a distribuição de tipologias mais reduzida 
nos últimos quatro anos. Vale destacar também que nesse período houve 
uma clara tendência de crescimento do percentual de artigos originais, 
o que pode estar relacionado a esforço direcionado para indexação, 
uma vez que a SciELO recomenda publicar predominantemente artigos 
originais, artigos de revisão ou ensaios relevantes para a área temática 
(SCIELO BRASIL, 207, p. 9).

A Reciis recebeu contribuições de todas as regiões do país e do es-
trangeiro. Dos .227 autores, .09 eram brasileiros (90,4%) e 8 
estrangeiros (9,6%). Dentre os brasileiros, quatro eram provenientes 
da região Norte, 8 da região Nordeste, 673 da região Sudeste, 6 
da região Sul e 90 da região Centro-Oeste. Essa distribuição geográfica 
aponta a necessidade de maior captação de trabalhos oriundos das re-
giões Norte e Centro-Oeste. 

Foi observada diminuição da participação de autores estrangeiros na 
revista, em especial a partir de 203, ano em que a revista deixa de ser 
bilíngue (TRIGUEIROS, 205). Enquanto a SciELO recomenda que 
essa participação deve estar entre 25% e 35% (SCIELO BRASIL, 207, 
p. 8), na Reciis, nos últimos três anos, esse percentual foi inferior a 
0%. Dessa forma, as estratégias para atrair autores estrangeiros devem 
ser revistas, como fomentar parcerias e colaborações, aumentar a di-
vulgação da revista internacionalmente, repensar o modelo bilíngue ou 
apostar no multilíngue.

As principais vinculações institucionais dos autores, ou seja, aquelas 
que estavam envolvidas em pelo menos 0 trabalhos foram: Fiocruz; 
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Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade de São 
Paulo (USP); Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal 
Fluminense (UFF); Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade 
Federal da Bahia (UFBA); Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); 
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Mato Grosso do 
Sul (UFMS). Em que pese a participação da Fiocruz, tanto no número de 
trabalhos (30,7%) quanto no de seus pesquisadores (23%), é importante 
salientar que esse comportamento já foi observado em outros estudos, 
como o de Araújo et al. (200). A produção da Reciis abrangeu 4 das 7 
unidades da Fiocruz, indicando que mesmo com a existência de outros 
seis periódicos na instituição, ela veio a suprir necessidades e demandas.

A Fiocruz colaborou com 49 instituições em pelo menos um tra-
balho, sendo as principais a UFRJ ( trabalhos), UFF (5), UFMS (4), 
UnB e Unirio (3), UESC, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 
e UERJ (2). Verificou-se uma tendência de diminuição da participação 
percentual de autores da Fiocruz a partir de 205, comportamento que 
pode ser reflexo de uma busca por adequação as normas de indexação.
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FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO ANUAL DO NÚMERO DE TRABALHOS*, AUTORES E MÉDIA DE 
AUTORES POR TRABALHO NA RECIIS (2007 A 2017)
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Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

FIGURA 2 - PERFIL DOS TRABALHOS PUBLICADOS NA RECIIS (2007 A 2017)
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise métrica da produção científica da Reciis foi capaz de forne-
cer subsídios para nortear a gestão e planejamento estratégico, com foco 
na indexação do periódico na SciELO. Foi possível identificar alguns 
padrões de melhoria frente aos critérios, como o aumento dos artigos 
originais e diminuição da participação percentual de autores da Fiocruz 
nos trabalhos. Contudo, mais relevante foi verificar características de 
não conformidade com os critérios, pois somente com esse diagnóstico 
é possível buscar estratégias específicas para atender as demandas ne-
cessárias, como aumentar o número de autores estrangeiros e ampliar 
distribuição geográfica dos autores nacionais.
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1 INTRODUÇÃO

Ao longo das últimas décadas, a análise de citações foi sendo incor-
porada aos sistemas de avaliação do desempenho científico, elaborados e 
conduzidos por governos e instituições de diferentes países. Neste pro-
cesso, as citações passam a ter atribuição de qualidade e não mais apenas 
de visibilidade. Tal mudança na concepção do conceito de citação tem 
sido apontada, por muitos teóricos, como problemática, por apresentar 
uma visão restrita e inadequada desta variável.

Outra questão, que se apresenta como não definida, está relacionada 
com o conceito de qualidade e relevância de trabalhos citados, quando 
aplicados aos estudos de citação, sendo estes termos constantemente 
utilizados pelos especialistas da área em suas publicações.

Dentro deste contexto, Brambilla et al. (2006) apontam que um dos 
maiores questionamentos a respeito das citações está na identificação 
dos motivos que levam determinado autor a citar outros pesquisadores.
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2 OBJETIVOS

O artigo de Brambilla et al. (2006) inspirou o presente trabalho 
que tem como objetivo principal mapear as motivações que subjazem 
as citações recebidas por um grupo de artigos científicos na área de 
Pneumologia.

Como objetivos específicos, pretende-se (a) identificar, junto aos 
pesquisadores da área de Pneumologia, os artigos mais relevantes e de 
maior qualidade para a sua produção; (b) categorizar os artigos citantes 
quanto às motivações para citarem os artigos indicados, (c) correlacionar 
os índices de citação com o tempo dedicado por pesquisadores às ativida-
des acadêmicas; (d) investigar que tipo de atividade acadêmica influencia 
a produtividade de artigos e o número de citações; (e) verificar níveis de 
coerência entre artigos relevantes e de maior qualidade, indicados pelos 
pesquisadores, com os conceitos de relevância e de qualidade represen-
tados em critérios apontados por eles.

Busca-se assim identificar os aspectos sociais, teóricos e metodoló-
gicos que cercam a variável “citação” e contrastar o conceito de relevância 
e de qualidade do trabalho científico com o número e o tipo de citação 
recebida por ele.

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta pesquisa tem como base o estudo conduzido por Ahmed et al. 
(2004). Os autores desenvolveram uma metodologia para investigar as 
motivações das citações ao artigo publicado por Watson e Crick, em 953, 
sobre a estrutura do DNA. Ou seja, inspecionaram os artigos citantes 
para avaliar as razões que levaram os autores a citar Watson e Crick. Este 
sistema de classificação é composto por sete categorias que se resumem 
em: (a) razões históricas, prestação de homenagem aos pioneiros, 
trabalhos anteriores, mesma concepção do assunto; (b) descrição de 
outro trabalho relevante, discussão de detalhes ou partes dos resultados, 
explicações de como a teoria pode ser usada; (c) uso específico de infor-
mação contida no artigo citado; (d) uso de dados para comparação de 
objetivos; (e) uso de equações teoréticas para quantificar os objetivos; 
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(f) uso de métodos práticos ou teóricos para resolver problemas; (g) 
crítica ao trabalho citado.

Para a definição da população de estudo, foi utilizada a Plataforma 
Lattes para a identificação dos pesquisadores obedecendo aos seguintes 
filtros: doutores, bolsistas de produtividade do CNPq. Atuação pro-
fissional: Grande área: Ciências da Saúde; Área: Medicina; Subárea: 
Clínica Médica; Especialidade: Pneumologia. Líder ou Pesquisador 
cadastrado no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Foram encontra-
dos 9 pesquisadores, que representaram população de estudo. Foram 
retornados 2 questionários.

O questionário, aplicado, através da ferramenta Survey Monkey, foi ela-
borado a partir de 22 questões. As três primeiras questões referem-se às 
autorizações requeridas pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. A segunda parte refere-se à rotina do pesquisa-
dor na academia e a terceira parte, à pesquisa e ao processo de produção 
de trabalhos científicos. Por fim, a quarta parte relaciona-se aos itens que 
designam qualidade e relevância na pesquisa científica. 

A coleta de dados se deu através de duas estratégias principais: Coleta 
de dados através da base de dados Scopus, com o objetivo de extrair dados 
dos artigos citantes e coleta de dados através de questionário, com os 
objetivos de aplicar o questionário e coletar as respostas.

A busca na base Scopus se deu por autor. Foram identificados os dois 
artigos indicados pelos 2 pesquisadores, que retornaram os questioná-
rios e que integram a amostra, totalizando 24 artigos. Desses 24 artigos, 
foram considerados 22 por questões relativas à natureza dos artigos in-
dicados ou por não estarem disponíveis na base. Os 22 artigos foram 
pesquisados e recuperados com a finalidade de identificar os artigos 
citantes de cada um deles. O total de artigos citantes foi de 3.29.

Com o objetivo de diminuir o universo de artigos citantes, para 
análise, verificou-se que os anos de 204, 205 e 206 apresentaram 
artigos citantes de quase todos os artigos indicados pela amostra. Desta 
forma, a média de artigos citantes nesses três anos foi calculada resul-
tando em 485 artigos. Foram apenas consideradas as publicações clas-
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sificadas como artigos de pesquisa. Foram recuperados 59 artigos, dos 
quais 44 integralmente.  Desta forma, 44 artigos citantes constituíram 
nossa amostra de artigos para análise.

4 RESULTADOS PRELIMINARES

Foram analisados preliminarmente 44 artigos citantes do total de 
44 artigos. Foram encontrados artigos que se referem às categorias a, 
b, c, d e f da classificação de Ahmed et al. (2004). Desse total, 2 artigos 
encontram-se na categoria a.  artigos foram classificados na categoria 
b. Seis artigos na categoria c. Dois artigos na d e quatro na categoria f.

Os resultados preliminares apresentados referem-se apenas aos ob-
jetivos específicos mencionados nas letras (a), (b) e (e) do capítulo 2.

A análise dos resultados preliminares, obtidos nessa fase da pesquisa 
de doutoramento, evidencia que os pesquisadores da área de Pneumologia 
citam trabalhos anteriores, sobre o mesmo assunto, para fundamentar, 
do ponto de vista teórico e metodológico, suas argumentações e para o 
desenvolvimento da pesquisa, reconhecimento histórico ou discussão de 
fundo. Os resultados preliminares também indicam, pela pouca relação 
entre qualidade e relevância e artigos mais citados, uma tendência na 
direção da teoria construtivista, que aponta para o fato da contagem de 
citação ser uma função de muitas variáveis além do impacto científico. 
Ou seja, a probabilidade de ser citado depende de fatores que frequen-
temente nada têm a ver com as questões relacionadas à qualidade e/ou 
relevância dos artigos.
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1 INTRODUÇÃO

Os cientistas passaram a publicar o resultado de seus trabalhos e 
pesquisas em canais de comunicação, que além de torná-los acessíveis 
legitimam sua autoria. Essa comunicação pode ser realizada por meio de 
dois canais, que segundo Meadows (999) são denominados canais for-
mais ou estruturados e canais informais ou não estruturados. Os canais 
formais representam o resultado de uma pesquisa concluída, conferem 
legitimidade à produção científica, na medida em que a pesquisa foi 
debatida entre os especialistas da área. 

A partir de estudos bibliométricos, inicialmente voltados à análise 
de documentos e Serviços de unidades de informação, surgiram desdo-
bramentos da área de Bibliometria, visando outros aspectos da comuni-
cação científica registrada fisicamente ou, virtualmente, em diferentes 
canais de comunicação. Surge paralelamente a Cientometria, que se-
gundo Santos (206) foi criada e denominada por Price, de Ciência 
da ciência, utilizando leis e técnicas bibliométricas para estudar quali-
quantitativamente aspectos da ciência e da produção científica. Nalimov 
e Mulchenco (969, p.9) a definem como “método quantitativo para 
a investigação do desenvolvimento da ciência como um processo de in-
formação” e Tague-Sutcliffe (992, p. ) como “o estudo dos aspectos 
quantitativos da ciência enquanto disciplina ou atividade econômica”.
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A Bibliometria apresenta um conjunto de leis, princípios e técnicas 
para analisar fenômenos que ocorrem na literatura de um determinado 
campo científico. Nesse arcabouço, encontra-se também, a técnica de 
análise e contagem de citações, utilizada para analisar a produção téc-
nico-científica, e a técnica de Obsolescência e Vida-Média da literatura 
científica, que descreve a queda da validade ou utilidade de informações 
em determinada literatura, no decorrer do tempo e será utilizada no 
presente trabalho.

Sendo assim, o objetivo do presente trabalho é realizar um estudo 
da mensuração da informação e da dimensão do quanto à literatura da 
área de Antropologia Social tem sido usada. Para tal, foi realizado o cál-
culo da Vida-Média baseado no conjunto de citações presentes nos ar-
tigos publicados em dois periódicos científicos da área, um nacional e 
outro estrangeiro: Mana: Estudos de Antropologia Social e The Journal of the Royal 
Anthropological Institute, no período de 2009 a 205, considerados relevantes 
pela comunidade científica da área. A pesquisa se justifica por apresentar 
resultados que possam contribuir para a tomada de decisões em unidades 
de informação, quanto ao remanejamento de coleções não utilizadas e 
assim, contribuir para a política de desenvolvimento de coleções.

2 VIDA-MÉDIA E OBSOLESCÊNCIA DA LITERATURA CIENTÍFICA

O conceito de Vida-Média e Obsolescência da literatura científica 
surgiu na área de Física Nuclear especificamente no conceito de “meia-
-vida” do átomo antes de sua desintegração e significa “metade da vida 
ativa”. Foi transposto para a área de Ciência da Informação em 960, 
por Burton (bibliotecário) e Kleber (físico), para expressar o período 
em que a pesquisa alcança a metade de sua vida útil, comumente enten-
dido como o tempo decorrido em que a metade da literatura corrente 
ativa tenha sido publicada.

Sobre o cálculo da V-M para medir a obsolescência, Line e Sandison 
(974, p. 283) afirmam que essa técnica pode estimar a importância 
ou a influência de periódicos científicos de uma determinada área “à 
medida que publicações importantes são caracterizadas não apenas 



550

pelo fato de possuir um alto índice de citação, mas também por o 
serem durante um período de tempo mais longo do que ocorre com 
outras publicações”. A vida média da literatura científica é variável de 
área para área, e, dependendo da área do conhecimento estudada a 
obsolescência é mais ou menos acelerada.

3 METODOLOGIA

A natureza da presente pesquisa bibliométrica é caraterizada como 
quantitativa, utilizando-se em um primeiro momento a técnica de aná-
lise e contagem de citações, seguindo-se do cálculo da Vida Média da 
literatura de Antropologia Social.

4 RESULTADOS

O cálculo da V-M na revista Mana foi realizado tomando-se por base 
o total de citações encontradas para artigos de periódicos, ou seja, 255 
citações no ano de 205. Calculando-se a metade (50%) das 255 ci-
tações, encontra-se como resultado 127,5 citações. Esse valor (127,5) 
foi, por sua vez, localizado onde a faixa mais próxima a esse resultado 
incidiu em 123 citações (48,26%) do somatório das citações, recaindo 
no ano de 2005. A partir de 2005, foram contados quantos anos foram 
cobertos até o ano de 205, ano final da análise, encontrando-se o valor 
de  anos. Esse resultado revela que essa literatura possuiu vida-média 
de 11 anos. O Gráfico , a seguir, representa o total de citações analisa-
das, o total de citações a artigos de periódicos utilizadas para o cálculo 
da Vida-Média, e o resultado da Vida-Média em anos.
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GRÁFICO 1 – CITAÇÕES E VIDA-MÉDIA EM ANOS NA REVISTA MANA, 2015.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Verificou-se também que, as citações analisadas cobriram o perí-
odo entre 898 a 205 (anos das citações) compreendendo 117 anos. 
Apresentam um total de 886 citações a todos os tipos de documentos, 
das quais, 255 são citações a artigos de periódicos, objeto desse traba-
lho. Notou-se também que, o fator de maior incidência das citações da 
literatura de Antropologia Social recai justamente no período de 2005 
a 205. A outra metade da literatura encontra-se diluída em 107 anos 
restantes do conjunto analisado (2004 a 898), apresentando um de-
clínio de uso que significa o fator de obsolescência dessa literatura. Isso 
também revela que a literatura não se perde, apenas deixa de ser citada.

No The Journal of the Royal Anthropological Institute foi realizado, o cálculo da 
V-M, tomando-se por base o total de 1.067 citações encontradas para 
artigos de periódicos. Calculando-se a metade (50%) das 1.067 citações, 
encontra-se como resultado 533,5 citações. Esse valor foi, por sua vez, 
localizado, onde a faixa mais próxima a esse resultado incidiu em 534 
citações (50,06%) do somatório das citações recaindo no ano de 2008. 
A partir de 2008, foi contado quantos anos foram cobertos até o ano de 
205, ano final da análise, encontrando-se o valor de 8 anos, resultado 
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que revela que essa literatura analisada a partir do The Journal of the Royal 
Anthropological Institute possui vida média de 8 anos. O Gráfico 2, a seguir, 
representa o total de citações analisadas, o total de citações a artigos de pe-
riódicos utilizadas para o cálculo da V-M, e o resultado da V-M em anos.

GRÁFICO 2 – CITAÇÕES E VIDA-MÉDIA EM ANOS ENCONTRADOS NO 

THE JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE, 2015.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Verificou-se também que, as citações cobriram o período entre 800 
a 205, compreendendo 216 anos e apresentando um total de 2.971 
citações a todos os tipos de documentos, das quais, 1.067 são citações 
a artigos de periódicos, objeto desse trabalho. Sendo assim, o fator de 
maior incidência das citações da literatura recai no período de 2008 a 
205. A outra metade da literatura encontra-se diluída nos 208 anos 
restantes (de 2007 a 800) do conjunto analisado, apresentando declí-
nio de seu uso, o que revela o fator de obsolescência dessa literatura, ou 
seja, a literatura não se perde, apenas deixa de ser citada.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerou-se que os objetivos da presente pesquisa foram alcança-
dos e que os resultados encontrados surpreenderam, na medida em que 
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o cálculo da Vida-Média da literatura de Antropologia Social encontrado 
para a revista Mana foi de 11 anos e no The Journal of the Royal Anthropological 
Institute foi de 8 anos, ou seja, nesse periódico os pesquisadores utili-
zaram uma literatura mais recente. A análise de citações da literatura 
de Antropologia Social foi fundamental para melhorar a compreensão 
desse campo do conhecimento, e também, mostrou que os antropólo-
gos brasileiros estão na vanguarda da área, quando foram encontradas 
citações a seus trabalhos no periódico The Journal of the Royal Anthropological 
Institute, vez que esse periódico é considerado referência na área.
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1 INTRODUÇÃO

A bibliografia que trata do desenvolvimento teórico e institucio-
nal da Arquivologia no Brasil identificou três principais momentos de 
consolidação da área no país.  O primeiro, com a institucionalização 
do Arquivo Nacional em 838, sob a denominação inicial de Arquivo 
Público do Império, “buscou conciliar a tradição portuguesa, as injun-
ções político-administrativas brasileiras e o modelo de arquivo nacional 
francês” (ESTEVÃO;  FONSECA, 20, p. 82). O segundo, com a 
direção do historiador José Honório Rodrigues (entre 958 e 963), o 
arquivo nacional adquiriu, após décadas de tentativas, uma identidade e 
função própria, além de assimilar e adaptar conceitos ligados à gestão de 
documentos, em voga nos EUA (JARDIM, 995, 999). E, por fim, na 
década de 970, com a criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros, 
em 97, do Congresso Brasileiro de Arquivologia, em atividade entre 
973 e 203, da consolidação de legislações relacionadas com a regula-
mentação profissional da área (Lei nº 6.546, de 978), e dos primeiros 
cursos de graduação em Arquivologia, instituídos em 977 (GOMES, 
20; SILVA, ORRICO, 204, 205). Outro aspecto importante nes-
se terceiro momento foi a publicação, pela Associação dos Arquivistas 
Brasileiros, do primeiro periódico científico em Arquivologia no Brasil, 
o Arquivo & Administração, em atividade entre 972 e 204; uma das princi-
pais fontes de informação científica da área durante décadas. 
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Durante os anos 960 e 970, uma geração de arquivistas e his-
toriadores aumentou as opções interdisciplinares de aprimoramento 
intelectual, aproveitando a consolidação da Ciência da Informação 
brasileira nesse período. Entre essas iniciativas, cita-se a participação 
de alguns deles em cursos de especialização promovidos pelo Instituto 
Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), em especial no 
Curso de Documentação Científica (CDC) (SILVA;  ORRICO, 205). 

A presente comunicação, a partir de levantamento quantitativo, iden-
tificou as principais tendências de pesquisa produzidas pela Arquivologia 
no Brasil durante os anos 970, analisando também, a partir dos perió-
dicos em Biblioteconomia e Ciência da Informação, se a relação interdis-
ciplinar da Arquivologia com outras áreas pôde ser visualizada. 

Apesar de haver estudos bibliométricos/quantitativos que versam 
sobre o estado da arte da produção científica em Arquivologia (por 
exemplo, JARDIM, 998; VILAN FILHO; OLIVEIRA, 202) e do 
Arquivo & Administração (PUPIM; CARVALHO, 203), a década de 970 é 
analisada apenas de forma localizada nessas pesquisas. 

2 METODOLOGIA 

Este estudo é caracterizado como bibliográfico, onde foram anali-
sados materiais disponibilizados na internet, e de caráter quantitativo, 
onde foram levantados artigos ou textos científicos, identificando ten-
dências de pesquisa apresentadas pela Arquivologia. 

A pesquisa se deu, inicialmente, por meio de levantamento em 
periódicos nas áreas de Arquivologia, Biblioteconomia e Ciência da 
Informação produzidos nos anos 970, disponível em formato eletrôni-
co em repositório ou sites institucionais, entre o primeiro número pu-
blicado até a edição de 980. Na Arquivologia foi escolhido o periódico 
Arquivo & Administração, o primeiro e, na época, o único da área no país. No 
âmbito da Ciência da Informação, o Ciência da Informação, publicado pelo 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 
Na Biblioteconomia, a Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, 
publicada pela Federação Brasileira de Bibliotecários, Cientistas da 
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Informação e Instituições (FEBAB), e a Revista da Escola de Biblioteconomia da 
UFMG, publicada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

3 RESULTADOS DA ANÁLISE 

Para os resultados, separaram-se dois tópicos principais, um relacio-
nado ao Arquivo & Administração, e outro aos periódicos de Biblioteconomia 
e Ciência da Informação. 

No Arquivo & Administração, foram localizados 23 trabalhos produzidos 
entre 972 e 980, onde foi percebida regularidade de publicação de 
artigos na revista, entre três a quatro por ano, com o ano de 972 sendo 
o menos produtivo (sem trabalhos publicados) e 977 e 978 os anos 
de maior produção (4 artigos cada). Também não houve preponde-
rância de autores. Entre os mais produtivos estão o jornalista e músico 
Antônio Garcia de Miranda Netto, com três trabalhos, e a historiadora 
Nilza Teixeira Soares, com dois artigos. Entre os temas mais analisados, 
citam-se as funções, a organização e a administração de acervos (7 arti-
gos), os estudos sobre a inserção dos arquivos em uma realidade infor-
macional e em um sistema nacional de arquivos/informação (4 artigos), 
e a relação da Arquivologia com a informática (3 artigos).  

No Ciência da Informação, dos 90 artigos identificados entre 972 e 
980, localizou-se apenas o trabalho “Estudo bibliométrico aplicado 
ao arquivo privado de Getúlio Vargas”, publicado no volume 7, número 
, em 978, escrito por Regina Bomeny, ex-professora na Fundação 
Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, aplicando a Lei de Lotka e do elitismo 
na análise da correspondência particular de Getúlio Vargas no período 
entre 930 e 939. 

No que refere à Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, dos 26 tra-
balhos identificados entre 972 a 980, somente o artigo “Arquivos e 
arquivistas no Brasil”, da professora do curso de biblioteconomia da 
UFMG Lucy Gonçalves Fontes, publicado no volume 8, número , de 
979, foi localizado. O mesmo analisa o “estado da arte” profissional 
dos arquivistas no país no fim dos anos 970. 
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Já a Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação, entre 973-977, 
servia como um informativo, apresentado normas, regimentos e legis-
lações ligadas a Biblioteconomia e áreas correlatas (o Arquivo Nacional 
chegou a ter uma seção apresentando seu regimento em 977). Dos 47 
artigos localizados entre 978 e 980, apenas o “Arquivos, bibliotecas e 
centros de documentação”, publicado por Heloísa Liberalli Bellotto, no 
volume , números /2, em 979, foi identificado. O trabalho discutiu 
esses locais de informação, abordados à luz dos Sistemas Nacionais de 
Informação (NATIS) , propostos pela UNESCO em 974. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente comunicação buscou identificar as tendências de pesqui-
sa em Arquivologia, e sua possível visibilidade em periódicos de outras 
áreas durante os anos 970. 

No que concerne à Arquivologia, percebe-se que, na produção do 
Arquivo & Administração da década de 970, a área apresentou produção 
regular de artigos, além de diversificação de temas. Sobre a interdis-
ciplinaridade com a Ciência da Informação e Biblioteconomia, o re-
sultado mostrou que os artigos lidando sobre arquivos ou arquivistas 
mostram-se isolados, com apenas três trabalhos publicados no final da 
década, corroborando, parcialmente, ideias de autores como Fonseca 
(2005) e Venâncio (207).

Por fim, a pesquisa mostra que a Arquivologia brasileira, durante 
os anos 970, começou a produzir material que permitiu a sua consoli-
dação como campo de pesquisa, e de vislumbres interdisciplinares com 
outras disciplinas.
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1 INTRODUÇÃO

As correspondências por cartas foram de grande importância para o 
desenvolvimento da comunicação científica. Além do mais, elas ajuda-
ram a criar o modelo de comunicação científica atual. Os e-mails, apesar 
de estarem em uma nova plataforma, ainda possuem a lógica da escrita 
das cartas, demonstrando que eles são, na verdade, uma continuação 
desse meio de comunicação. Eisenberg (994) destaca a importância 
do e-mail, e nomeia esse momento de “Nova Era Epistolar”, na qual 
cientistas se encontram engajados em escrever e se comunicar com pares 
do seu campo científico.

As cartas permitiram que muitas redes de contatos fossem formadas, 
possíveis colégios invisíveis efetivados. Como elas possuíram essa in-
fluência, os e-mails, que possuem a mesma função das cartas em papel, 
podem ter influências semelhantes nos colégios invisíveis.

A resposta para este questionamento pode identificar como as corres-
pondências científicas influenciaram e influenciam a ciência, auxilian-
do a compreender o processo de comunicação científica em diferentes 
campos. Para responder a esta indagação foi necessário identificar quais 
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as influências das correspondências científicas nos colégios invisíveis, 
por meio de literatura científica que aborda a temática. 

2 OPÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica sistemática através de bases 
de dados, com a finalidade de formar um corpus para análise.   Com a 
intenção de alcançar os objetivos propostos foi adotada a metodologia 
de Análise de Conteúdo proposta por Bardin para a análise das obras 
que compuseram este corpus.

A pesquisa sistemática foi desenvolvida no segundo semestre de 
207, nas bases de dados Scopus, Web of Science (WoS), Library and Information 
Science Abstracts (LISA), Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 
e no buscador Google Acadêmico. A estratégia utilizada nas bases foi: “scien-
tific communication” AND (letters OR email OR e-mail OR correspondence OR epistle). 
As palavras-chave foram empregadas na língua inglesa de acordo com a 
linguagem majoritária das bases.

A partir da leitura flutuante dos textos encontrados, pôde-se perce-
ber alguns indícios de influências que poderiam ser identificadas. Esses 
indícios foram expressos como categorias, definidas e explicadas na eta-
pa seguinte com a elaboração de indicadores, e se criou conceitos-chave 
a fim de tornar possível a codificação das citações encontradas no corpus. 
Para a formação das categorias, foi observado se os indícios possuíam: 
exclusão mútua homogeneidade, pertinência, objetividade,  finalidade 
e produtividade.

3 INFLUÊNCIAS: APRESENTAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSSÃO

O corpus de análise foi publicado entre 965 e 205.  Nove artigos 
foram escritos por um pesquisador, enquanto quatro foram produzi-
dos por outros dois autores. Oito artigos têm foco histórico na temática 
das cartas. Diferentemente dos artigos que focalizaram estudos basea-
dos no uso de e-mails (representados por quatro artigos), publicados 
entre 99 e 2007, fato que pode ser explicado pela expansão da in-
ternet e de seus usos pessoais durante esse período. Dos 3 artigos que 
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compuseram o corpus, apenas o de Zaye e Metamonski (986)  discutiu 
o uso das cartas e e-mails. 

3.1 ANÁLISE DAS CATEGORIAS DE INFLUÊNCIA

As categorias de influência foram derivadas dos indícios percebidos 
através da leitura flutuante e comprovadas por meio da leitura dos docu-
mentos na íntegra. Os indícios foram identificados através das citações 
e durante o processo de leitura, da mesma forma que as categorias. As 
categorias podem ser vistas no Quadro .

QUADRO 1– CATEGORIAS DE INFLUÊNCIA

Categorias Conceito-Chave

CRIARAM Ligado à criação de novos elos entre cientistas ou a novas possibilidades de estudos;

MANTIVERAM Ligado à quantidade de correspondências trocadas entre cientistas já colegas ou à 
qualidade das correspondências trocadas;

FORTIFICARAM Ligado a novas possibilidades de correspondentes (quando é mencionado no texto 
de maneira não específica, levando entendimento de que eles expandiram de ma-

neira indireta);

EXPANDIRAM Ligado à quantidade de correspondentes de um grupo, que aumenta quando seus 
integrantes passam a se comunicar com novos correspondentes, dando continuida-

de a um colégio invisível que já existia.

Fonte: Dados da pesquisa (207).

Das 06 citações identificadas, 30 (28%) pertencem à categoria 
“Criaram”, 33 (3%) à categoria “Mantiveram”, 22 (2%) à categoria 
“Fortaleceram” e 2 (20%) à categoria “Expandiram”. Podemos infe-
rir, a partir disso, que as correspondências científicas influenciaram 
principalmente no manter dos colégios invisíveis, porém, com grande 
influência também na criação deles. Kronick (200) obteve a maior 
quantidade de citações nas quatro categorias, com um total de 26 ci-
tações,  delas localizadas na categoria “Criaram”, nove na categoria 
“Mantiveram”, quatro na categoria “Fortaleceram” e duas na categoria 
“Expandiram”. 

Em seu trabalho, Kronick (200) destaca a importância das corres-
pondências para a formação das Sociedades Científicas, justificando a 
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quantidade de citações na categoria “Criaram”. Já no caso da categoria 
“Mantiveram”, o autor cita muitos cientistas e suas redes de correspon-
dentes, afirmando, então, essa influência.

Em seguida, o artigo com maior quantidade de citações (5) dentro 
das categorias foi o de Avramov (999), distribuídas da seguinte forma: 
“Criaram” (6), “Mantiveram” (4), “Fortaleceram” (4) e “Expandiram” 
(). O terceiro artigo com mais citações foi o de Carley e Wendt (99), 
com um total de , distribuídos da seguinte forma: “Criaram” (0), 
“Mantiveram” (2), “Fortaleceram” (5) e “Expandiram” ().  Todos os ou-
tros artigos tiveram menos de dez citações, sendo que os artigos de Valente 
e Luzi (2000) e de Zaye e Metanomski (986) tiveram apenas uma citação. 

3.2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Os artigos com foco nos e-mails tiveram uma pequena quantidade 
de citações identificadas, sendo menos expressivos que os demais. Isso 
pode ser entendido a partir de algumas inferências, como pelo fato de que 
ainda não se passou tempo suficiente para que as influências dos e-mails 
possam ser estudadas por uma perspectiva histórica, como foi o caso das 
cartas. Pode ser que nunca sejam investigados, pois os e-mails possuem 
um fator de efemeridade (por serem digitais) que as cartas não possuem.

Os dados identificados na análise contribuíram para o melhor en-
tendimento dessa característica ambivalente das cartas e dos e-mails, e as 
influências que tiveram resultados mais expressivos (criaram e mantive-
ram), são percebidas principalmente nas etapas iniciais da Comunicação 
Científica, que compreendem a conceitualização, como proposto pela 
Lievrouw (990). Essa etapa é destacada por sua informalidade e por 
abarcar as correspondências científicas focadas na troca de informação 
entre colegas de confiança, em colégios invisíveis. 

A partir da análise do corpus foi percebido que as correspondências 
científicas exerceram alguns tipos de influências nos colégios invisíveis. 
Apesar de essas influências terem sido mais percebidas nas cartas, os 
e-mails também demonstram um nível de influência perceptível na 
literatura.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância das correspondências pode ser sintetizada e ressaltada 
a partir da confirmação da categoria na criação dos colégios invisíveis, 
termo esse utilizado pela primeira vez por Robert Boyle em uma carta 
para um de seus colegas.

Todas as categorias tiveram valores quantitativos muito parecidos, 
reflexo de suas influências nos colégios invisíveis percebido a partir do 
método empregado. Partindo dessa metodologia, outros estudos podem 
ser realizados e aprofundados, assim como uma análise mais detalhada 
das citações, contemplando outras possibilidades pelo método proposto 
por Bardin (20). Espera-se, por fim, que este trabalho possa colaborar 
para o desenvolvimento da temática, não só no campo da Biblioteconomia 
e Ciência da Informação, mas no campo da História da Ciência, como 
fonte para futuras pesquisas historiográficas sobre o tema.
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1 INTRODUÇÃO

A difusão das inovações é o mecanismo através do qual uma ino-
vação é comunicada e divulgada por meio de um conjunto de canais 
de comunicação. Para “medir” esse processo de difusão, Bass (969) 
desenvolveu um modelo matemático afirmando que a difusão de uma 
inovação é influenciada por dois processos: os meios de comunicação 
de massas e a comunicação interpessoal. O modelo prediz quantos 
atores ou agentes finalmente adotarão a inovação, já que a interação 
entre os atores é o que induz a alguns agentes a imitar o compor-
tamento dos inovadores. Quando uma inovação é introduzida, por 
exemplo, as técnicas bibliométricas, após um certo tempo, o número 
de inovadores começa a diminuir porque há menos potencial para a 
inovação. Isso faz com que os imitadores aumentem devido ao efeito 
da comunicação informal boca a boca. Mais imitadores entram no 
mercado das competências científicas, então a adoção da nova linha 
de pesquisa deste campo científico é maior e o número de agentes 
adotantes começa a crescer, mas eles crescem apenas até certo ponto 
(o nível de saturação), já que quando este processo de imitação atinge 
seu “ponto-de- saturação”, ele começa a decrescer.

2 METODOLOGIA

Foram tomados como unidades de análise os autores de artigos pu-
blicados em revistas acadêmicas, de capítulos de livros e trabalhos apre-
sentados em congressos que abordaram alguns dos aspectos dos estudos 
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métricos ou suas aplicações em uma determinada disciplina no Brasil e 
pesquisadores brasileiros que publicaram documentos sobre este assunto 
fora do Brasil. O período abrange desde os primeiros trabalhos publica-
dos no início dos anos 70 até dezembro de 207. Para coletar os dados 
foram efetuadas buscas usando os seguintes termos: Brasil, Bibliometria, 
Cienciometria, Infometria, Patentometria, Arquivometria, Webmetria, 
Citometria, Netometria, Lei de Bradford, Lei de Lotka, Lei de Zipf, 
Índice de Price, Índice h, Elitismo, Frente de pesquisa, Obsolescência 
da literatura, Crescimento da literatura, Vida média, Visibilidade etc., 
em diferentes idiomas (português, espanhol, inglês etc.) e em múltiplas 
combinações booleanas nos títulos, palavras-chave e resumos de múltiplas 
bases de dados bibliográficas e portais de bibliotecas, tais como: Library 
Literature & Information Science Full Text, LISA, LISTA, Plataforma 
Lattes, BRAPCI, LICI (IBICT), PERI (UFMG), Biblioteca Virtual em 
Saúde, SPELL, DEDALUS (USP), Web of Science, Scopus, JSTOR, 
PASCAL etc. Para medir os dados desta literatura, considera-se que S(t) 
seja o total acumulado de autores no tempo t que já adotaram as técnicas 
bibliométricas (TB) no campo científico m. A pressão para adoção, P(t), 
que corresponde à probabilidade de adoção das TB no tempo t, é uma 
função linear da proporção de agentes que já adotaram o produto, isto é:
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m
tSqptP )()(  ()

Se esta premissa for verdadeira, o parâmetro p corresponderá à 
tendência com que um autor adota a nova inovação das TB, geralmente 
estimulada pelo processo de comunicação social. Este parâmetro é cha-
mado de “taxa de inovação”. O parâmetro q está ligado a uma tendência 
de adoção gerada pelo “contágio social”. Se o segundo termo da equação 
() for observado, ele crescerá na medida em que a proporção de agentes 
que adotam a inovação aumenta (S(t)/m), e esse crescimento é propor-
cional ao parâmetro q. Portanto, o parâmetro q corresponde à força 
que é recebida pelo contágio, por isso é chamado de “taxa de imitação”. 
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Como S(t) é o total acumulado no tempo t dos autores que já adotaram 
uma inovação, dS(t)/dt será a taxa de crescimento dos novos agentes em 
cada momento do tempo t. Portanto, a proporção de autores no tempo 
t que já adotaram a inovação em relação àqueles que ainda não adotaram 
a inovação será determinada por:

)(
)(

1)( tS
dt
d

tSm
th ×








−
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onde m é o número total de potenciais adotantes da inovação.

Combinando a equação () com a equação (2) e fazendo com que 
U(t) = (m - S(t)) seja o número de potenciais adotantes que ainda podem 
adotar a inovação, se obtém o modelo de Bass na sua forma de equação 
diferencial:

m
tStUqtUptS

dt
d )()()()( ××+×=  (3)

A curva S(t) obtida pela solução da equação (3) mostrará um padrão 
de crescimento logístico, e também um ponto de saturação em S(t) = m. 
Para estimar os dados, utilizou-se o método dos mínimos quadrados 
não lineares com o software estatístico R.

3 RESULTADOS

Os parâmetros estimados da curva de difusão para a literatura pu-
blicada sobre os autores que estudaram as “metrias” no Brasil de 973 a 
207, se mostra na Tabela .

TABELA 1 - PARÂMETROS ESTIMADOS

Parâmetros estimados erro padrão valor t Pr (> /t/)

m 0466.50364 3903.836633 2.68 0.009

p 0.000006545 0.0000006688 2.474 0.08

q 0.2624573807 0.02607066 2.47 0.000000000000078

Fonte: Elaborado pelo autor, 208.
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Esses dados revelam que o efeito da inovação (p = 0.000007) é es-
tatisticamente significativo (p-valor 0.08 <0.05) na predição da ado-
ção e produção da literatura sobre a bibliometria brasileira. Também o 
efeito da imitação (q = 0.26246) é estatisticamente significativo (p-value 
0.000000000000078 <0.05) na predição de adoção e produção 
na literatura sobre a bibliometria brasileira, ambos com 37 graus de 
liberdade e com um erro residual de .77. Os coeficientes apresentam 
sinais positivos e são estatisticamente significativos ao nível de 5%. O 
coeficiente de inovação p (0.000654%) capta a influência sobre os 
potenciais adotantes considerados independentes. Isso significa que a 
influência capturada pelo coeficiente p não procede da comunicação 
interpessoal tradicional (comunicação oral boca a boca), mas sim do 
acesso que o pesquisador tem à literatura já publicada. No entanto, a in-
fluência que os pesquisadores recebem da leitura de outros documentos 
publicados sobre esse assunto nos sistemas de informação é de apenas 
0.0002%. Esta influência é insignificante, uma vez que está bem abaixo 
de %. O “coeficiente de imitação” (26.25%) mede a influência que 
um grupo de adotantes exerce sobre as decisões de adoção de outros 
potenciais adotantes. Esse coeficiente está basicamente relacionado à 
homogeneidade cultural e educacional dos pesquisadores e à sua capaci-
dade de persuasão. Portanto, será maior nos campos do conhecimento 
onde a capacidade persuasiva das recomendações informais boca a boca 
é mais eficiente entre os potenciais adotantes. Essa capacidade aumenta 
quando, entre os adotantes, há maior familiaridade e satisfação com 
o assunto investigado. Se documentos já foram publicados sobre este 
assunto há vários anos, há mais possibilidades de corrigir erros e defici-
ências encontradas no processo de pesquisa. Já existe um longo caminho 
de aprendizagem e consolidação da disciplina; assim sendo, as notícias 
desses “êxitos acadêmicos” atraem mais pesquisadores.

4 CONCLUSÕES

A literatura publicada sobre a bibliometria brasileira está sujeita a 
dois mecanismos de adoção: a) Os mecanismos de influências internas 
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(uso de base de dados, uso da biblioteca, acesso a serviços de alerta, ser-
viços de disseminação da informação, habilidade pessoal que se tenha 
para obter informação em periódicos, citações nos documentos lidos 
etc.). Os efeitos procedentes desses mecanismos são responsáveis por 
menos de % nos processos de geração de novos documentos publica-
dos sobre a bibliometria brasileira; b) Os mecanismos das influências 
procedentes da capacidade de dissuasão dos autores que já adquiriram 
uma autoridade científica no campo e os mecanismos de disseminação 
informal “boca a boca” (por exemplo, a docência, o ensino das TB nos 
cursos de graduação e pós-graduação existentes no país) tem maior efei-
to na geração de novos documentos e na entrada de novos pesquisadores 
no campo. Esses mecanismos são responsáveis por 26.25% dos efeitos 
sobre a pesquisa na bibliometria brasileira.
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1 INTRODUÇÃO

Dada a relevância dos estudos que focalizam as análises das produções 
de grupos de indivíduos, instituições e eventos, empreendeu-se o pre-
sente estudo, tendo como objeto o Encontro Brasileiro de Bibliometria 
e Cientometria (EBBC), no sentido de se explicitar, por meio dos tra-
balhos apresentados, sua Elite de Pesquisa e sua Frente de Pesquisa, no 
período entre 202 e 206.

Para se definir a Elite de Pesquisa, utilizou-se o critério de Price 
(976, p. 30), para quem “o número de produtores prolíficos equivale 
à raiz quadrada do número total de autores”, e em relação à Frente de 
Pesquisa, tomou-se a concepção de Braga (973), que a define como o 
conjunto dos artigos mais citados na literatura recente. Outros estudos 
vieram ratificar essas afirmações e aprofundar os conceitos, como o de 
Mostafa e Máximo (2003). 

O objetivo da pesquisa é identificar a elite e frente de pesquisa a 
partir dos trabalhos dos EBBCs realizados no período de cinco anos, a 
saber: em Gramado (RS) (202); Recife (PE) (204) e São Paulo (SP) 
(206). De forma mais específica: identificar a Elite de Pesquisa a partir 
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dos autores mais produtivos; determinar, por meio de análise de citação 
das referências, a Frente de Pesquisa; e, por fim, delinear os grandes 
temas e as grandes linhas em torno das quais se aglutinam os trabalhos 
dos EBBCs. Justifica-se a análise dos últimos três eventos, pois para 
Price (976) a Elite de Pesquisa deve ser caracterizada por pelos menos 
cinco anos, ainda que no primeiro evento no Rio de Janeiro não houve 
produção de anais, e em São Carlos foram publicados em livro, não 
sendo disponibilizados em formato digital. 

2 PERCURSO METODOLÓGICO 

Considerando-se que os dados dos EBBCs estão indexados na base 
Brapci, houve a possibilidade de acesso aos trabalhos das três últimas 
edições dos EBBCs para verificar a Elite de Pesquisa, por meio do 
levantamento dos autores mais produtivos. Para determinar a Frente 
de Pesquisa, levantou-se no Google Acadêmico o número de citações que 
cada publicação havia recebido, desconsiderando-se os trabalhos na 
modalidade pôster. A recuperação das citações foi realizada de forma 
semiautomática conforme os títulos e autores dos trabalhos, onde uma 
tela da Brapci remetia ao Google Acadêmico, já com a expressão de busca 
formulada, e o resultado era analisado e transcrito para uma planilha 
Excel© de forma manual. Em relação à visibilidade, desde o EBBC de 
202, publica-se uma edição especial na revista Em Questão, com uma 
seleção das publicações orais. Dos 65 trabalhos apresentados em to-
das as edições do EBBC, 44 (26,7%) foram ampliados e publicados em 
algum outro periódico com o mesmo título. Para a determinação da 
Frente de pesquisa, calcularam-se as citações feitas aos anais do evento 
(EBBCs) adicionadas às citações aos artigos da Em Questão, com revisões 
cuidadosas nessas citações, a fim de se evitar as duplicações. Justifica-se 
esse procedimento, pois alguns trabalhos foram citados em sua versão 
do EBBC, e outros em sua versão expandida nos artigos de revista. As 
autocitações foram retiradas, pois, caso permanecessem, consistiriam 
em uma cultura reiterativa do próprio pesquisador, o que compromete-
ria os resultados deste estudo. 
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3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Apresenta-se, na Tabela , a Elite de pesquisadores mais produtivos 
nos EBBCs. 

TABELA 1 - ELITE DE PESQUISA, TITULAÇÃO, INSTITUIÇÕES DE ORIGEM E PARTICIPAÇÃO NOS 
EBBCS

Autor
Ano de 

Titulação 
Doutorado

Inst. Oral Pôster Total
Participação

EBBCs

Média
Trab./
EBBCs

GRÁCIO, M. 
C.C.*

999 UNESP(CI) 8 2 0 3 3,33

MUGNAINI, R. 2006 USP(CI) 8  9 3 3,00

LETA, J. 999
UFRJ(C.

biológicas) 
8 0 8 3 2,67

FARIA, L.I. L. 200 UFSCar(CI) 7 2 9 3 3,00

OLIVEIRA, E. 
F.T.*

200 UNESP(CI) 7 2 9 3 3,00

VANZ, S. A. S* 2009 UFRGS(CI) 7 5 2 3 4,00

CAREGNATO, S.* 200 UFRGS (CI) 6 6 2 3 4,00

BUFREM, L.S.** 99 UFPE(CI) 6 0 6 3 2,00

SANTOS, R.N.** 995 UFPE(CI) 5 4 9 3 3,00

SILVA, F. M. 2008 UFPE(CI) 6 2 8 3 2,67

SANTIN, D.M. - UFRGS(CI) 5 2 7 3 2,33

SOBRAL, N. V. - UFBA(CI) 5  6 3 2,00

DIGIAMPIETRI, 
A.

2007
USP(C. 

Comput)
4 0 4 3 ,33

STUMPF, I. R. C. 994 UFRGS(CI) 4 0 4 2 2,00

FAUSTO, S. - USP(CI) 4 4 8 3 2,67

CASTANHA, R.G. - UNESP (CI) 4 3 7 3 2,33

MILANEZ, D.H. 205
UFSCar(E. De 

Mat.)
4 3 7 3 2,33

MENA-CHALCO, 
J.

200
UFABC(C. 

Comp.
4 0 4 3 ,33

LUCAS, E.R. 204 UDESC(CI) 4 0 4 3 ,33

CALABRO, L. 20 UFRJ(Educação) 4  5 2 2,50

Fonte: Elaboração dos autores. *Pesquisados PQ2; **Pesquisadores PQ
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Nos três EBBCs − 3º EBBC, Gramado (RS), em 202; 4º EBBC, 
Recife (PE), em 204; e o 5º EBBC, em São Paulo (SP), 206 − foram 
apresentados 65 e 03 trabalhos, nas modalidades Comunicação Oral 
e Pôster, respectivamente, em um total de 268 pesquisas. O predomínio 
é de autoria dupla com 9 publicações (44,4%), seguidos de autoria 
tripla com 73 trabalhos (27,2%) e, em geral, trabalhos em colaboração. 
Foram feitas 0 comunicações orais pela Elite, que atingem 67% do to-
tal de 68 comunicações orais, portanto, mais de 50%. Destaque-se que 
90% da Elite de Pesquisa participaram dos três eventos, destacando-se 
suas origens da região Sudeste e Sul (6), justificado principalmente 
pela frequência dos cursos de Pós-Graduação. Observa-se também que 
o predomínio é da área de Ciência da Informação, mas com a incidên-
cia de pesquisadores das Ciências Biológicas, Ciências da Computação, 
Engenharia e Educação, caracterizando os EBBCs como um evento de 
caráter interdisciplinar.

Em relação aos temas mais contemplados, utilizou-se a própria ca-
tegorização do EBBC, destacando-se o tema Produção e Produtividade 
Científica com 47 trabalhos orais, seguido de Métodos, técnicas e fer-
ramentas com 22, Análise de Citação com 23 e Colaboração na ciên-
cia com 22 apresentações. Esses temas são prolíficos, especialmente a 
Análise de Citação e Colaboração na ciência, que vêm avançando com 
novas pesquisas e metodologias. Registram-se, ainda, temas mais novos, 
como Políticas de pesquisa, trabalhos Altmétricos e em Patentes ainda 
com baixa reqüência.

Em relação à Frente de Pesquisa, os pesquisadores Grácio, Brambilla, 
Stumpf, Mena-Chalco, Oliveira, Santin, Digiampieri, Vanz e Castanha 
pertencem tanto à Elite quanto à Frente de Pesquisa, o que sugere que pro-
dução e citação podem estar articuladas. O pesquisador Urbizagástegui-
Alvarado, único que não pertence à Elite, mostra que seus trabalhos 
impactam mesmo sem ter uma produção frequente no evento.
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TABELA 3 - AUTORES REPRESENTANDO A FRENTE DE PESQUISA

Autor Citações
Sem aut. Cit.

Trabalhos
total    citados

Média
total     citados

GRÁCIO, M. C. 3 8           5 ,63      2,60

BRAMBILLA, S. D.S.  2           2 5,50      5,50

STUMPF, I.R.C.  4           3 2,75      3,67

MENA-CHALCO, J.P. 9 4           4 2,25      2,25

OLIVEIRA, E. F.T. 6 7           2 0,86      3,00

SANTIN, D. M. 5 5            ,00      5,00

URBIZAGÁSTEGUI-ALVARAD, R 7 2            3,50      7,00

DIGIAMPIETRI, L. A. 6 4           2 ,50      3,00

VANZ, S. A. de S. 6 7           3 0,86      2,00

CASTANHA, R. C. G. 5 4           3 ,25      ,67

Fonte: Elaboração dos autores, 208.

Destaca-se, ainda, Urbizagástegui-Alvarado, que recebeu sete cita-
ções e realizou dois trabalhos, mas apenas um deles foi citado, com uma 
média de 3,50 pelo total de trabalhos e a média mais alta dos realmente 
citados, igual a 7,00. Esse trabalho também foi publicado em uma re-
vista no México. Nesta linha de pensamento aparece Brambilla, com  
citações em somente dois  trabalhos, obtendo altas médias de citações.

4 CONCLUSÕES

A Elite caracteriza-se por pesquisadores atuantes, com considerável 
lastro, sendo pesquisadores atuantes tanto em Bibliometria como em 
Cientometria. As demais subáreas das métricas, mais recentes, também 
aparecem contempladas, como Políticas de pesquisa, tema com cres-
cente importância e interesse, Altmetria e Patentometria. Em geral, os 
pesquisadores advêm da área de CI, mas também com uma presença 
bastante representativa das áreas de medicina, saúde e biológicas, o que 
amplia bastante, em extensão, as áreas dos participantes, promovendo 
maior interlocução. 

Um aspecto metodológico relacionado aos dados de citação, que 
adicionou às citações da revista Em Questão às citações aos artigos dos 
anais, sugere que os artigos publicados em versão expandida podem ter 
maior visibilidade do que os anais. Tais desequilíbrios provocam efeito 
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direto no ranqueamento dos autores, que se baseia no total de citações. 
Pretende-se que os presentes dados de citação sejam melhor pondera-
dos e analisados em artigos futuros,com a separação entre os artigos 
advindos de uma ou outra fonte. 
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1 INTRODUÇÃO

Os estudos que visam a análise da produção científica de um campo 
de conhecimento, área temática ou ainda determinado assunto, vêm 
ao longo do tempo se consolidando como uma ferramenta valiosa para 
identificar ou não a existência de estruturas, tendências, dinâmicas e 
articulações sociais que podem estar expressas nessa produção. De forma 
geral, os estudos sobre a produção científica buscam conhecer e avaliar a 
relevância da produção em termos de impacto, repercussão, abrangên-
cia, profissionais e instituições envolvidas, recursos mobilizados, entre 
outros aspectos (MARTINS, 203). 

Objetiva-se com este trabalho analisar publicações das comunicações 
orais do Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (EBBC), 
nas últimas três edições do evento: 202, 204 e 206. Questiona-se: 
como esta comunidade tem se expandido pelo Brasil? Espera-se identi-
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ficar os autores e a sua filial de origem, além de verificar as tipologias de 
colaboração científica mais frequentes. 

Estudos dessa natureza trabalham com métricas que envolvem pro-
cessos de mensuração e, ao mesmo tempo, de avaliação da produção 
científica que, inserida em vários contextos, pode ter característica sim-
ples e complexa, a depender da sua aplicação, mas que consiste em uma 
atividade “que vem se aperfeiçoando ao longo da história e que para ser 
cumprido a contento vem recorrendo a meios diversos que asseguram 
objetividade e precisão, que avaliem melhor e mais completamente pos-
sível o objeto em estudo” (WITTER, 2006, p. 289). 

De acordo com Macias-Chapula (998, p. 34), “os indicadores da 
atividade científica estão no centro dos debates, sob a perspectiva das 
relações entre o avanço da ciência e da tecnologia, por um lado, e o 
progresso econômico e social, por outro”. Isso se dá pelo fato de que é a 
partir dos resultados de pesquisas desse porte, que é possível identificar 
cenários e visualizar a dinâmica de uma área do conhecimento. 

Os estudos que objetivam mapear a produção científica de uma na-
ção, de um país, de uma área de conhecimento, entre outros, tem cada 
vez mais ganhado destaque no meio científico. Esses estudos fornecem 
subsídios informacionais que contribuem para a formulação de indi-
cadores científicos que norteiam as políticas de fomentos às pesquisas 
científicas de um país. Além disso, os indicadores gerados nesses estu-
dos possibilitam a avaliação dessas políticas de fomento contribuindo 
assim de forma clara para o desenvolvimento da ciência de forma geral 
(HAYASHI; HAYASHI; SILVA, 20; SACARDO, 202).

2 PERCURSO METODOLÓGICO

Foram identificados os trabalhos apresentados na modalidade co-
municação oral na 3ª, 4ª e 5ª edições do EBBC, nos anos de 202, 
204 e 206, respectivamente. Os trabalhos apresentados na 3º edição 
foram publicados pela revista Em Questão, no volume 8, número 3, ano 
de 202. Os trabalhos da 4ª edição foram salvos a partir da Base de 
Dados em Ciência da Informação (BRAPCI), que indexa materiais da 
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área de Ciência da Informação do Brasil, no seguinte endereço eletrô-
nico: <http://basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/index.php/ebbc>. 

As comunicações apresentadas na 5ª edição do EBBC foram recupe-
radas no endereço eletrônico do evento, acessando a opção “sessões de 
comunicações”. Os trabalhos foram acessados através do site do EBBC, 
no seguinte endereço eletrônico: <http://www.ebbc.inf.br/ebbc5/in-
dex.php/ebbc5/trabalhos>. Todavia, dois dos trabalhos da 5ª edição não 
apresentavam os arquivos em PDF para serem salvos, portanto, foram 
excluídos do estudo. Após todos os trabalhos serem salvos e identifica-
dos, os dados da pesquisa foram estruturados e organizados de forma 
sistemática para atender aos objetivos da pesquisa. 

Desse modo, foram coletadas informações do título, autor, instituição 
e tipologia de autoria. A sistematização proporcionou a elaboração de grá-
ficos e quadros e análise dos dados. A análise teve como base a identificação 
dos principais autores/pesquisadores, instituições vinculadas, instituições 
com mais participação e as relações de colaborações mais frequentes.

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Percebeu-se que em todas as edições foram apresentados 33 tra-
balhos na modalidade de comunicação oral, que somaram 227 pesqui-
sadores, com média de aproximadamente 44 trabalhos em cada edi-
ção. Isso mostra um número considerável de pesquisadores na área de 
Bibliometria e Cientometria no Brasil. Na edição de 202, os valores 
apresentados para as mesmas variáveis foram bem abaixo em relação aos 
outros anos, sendo 7 trabalhos de autoria de 33 pesquisadores. Em 
204 foram apresentados 59 trabalhos, com 24 pesquisadores. Já na 
edição de 206 houve 57 trabalhos de autoria de 25 pesquisadores. 

A partir dos dados da pesquisa foi elaborado um ranking dos pesqui-
sadores que mais publicaram, considerando as três edições do EBBC. 
Observou-se que oito pesquisadores (3,5%) foram os mais produti-
vos, publicando entre cinco e oito trabalhos. Outros 7 pesquisadores 
(7,45%) publicaram entre três e quatro trabalhos cada. Já 34 pesquisa-
dores (4,9%) publicaram dois trabalhos cada. Finalmente, 66 pes-
quisadores (72,8%), grande maioria, publicaram apenas um trabalho. 
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Notou-se também que um grupo de  pesquisadores publicaram traba-
lhos em todas as edições do evento. No Quadro , apresenta-se os oito 
pesquisadores mais produtivos (com no mínimo cinco trabalhos), bem 
como o número de participações no EBBC.

QUADRO 1 - RANKING DOS PESQUISADORES QUE MAIS PUBLICARAM TRABALHO NO EBBC

Ranking Pesquisadores Nº de publicações Nº Participação EBBC

º Maria Cláudia Cabrini Grácio 8 3

2º Rogerio Mugnaini 8 3

3º Ely Francina Tannuri de Oliveira 7 3

4º Jacqueline Leta 6 3

5º Leilah Santiago Bufrem 6 3

6º Sonia Elisa Caregnato 6 2

7º Jesús P. Mena-Chalco 5 3

8º Samile Andréa de Souza Vanz 5 2

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Analisando a vinculação dos pesquisadores foram identificadas 
4 instituições de origem, sendo que, aproximadamente, 88% são de 
universidades públicas brasileiras, os 2% restantes se dividem em ins-
tituições públicas de pesquisas (5,5%), instituições estrangeiras (5%) e 
instituições privadas (,5%). O Quadro 2 mostra quais as instituições 
que publicaram pelo menos seis trabalhos e os número de pesquisado-
res que aparecem nas publicações vinculadas à instituição. No caso da 
Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), os dados foram conta-
bilizados juntos com o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), pela falta de informações prestadas pelos pesqui-
sadores na descrição da vinculação. 
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QUADRO 2 - INSTITUIÇÕES QUE MAIS PUBLICARAM NOS EBBCS E NÚMERO DE 
PESQUISADORES

Instituições
Nº de 

publicações
Nº de 

pesquisadores

 UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 23 29

2º USP – Universidade de São Paulo 2 35

3º UNESP – Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho 20 24

4º UFPE - Universidade Federal de Pernambuco 3 5

5
UFRJ/IBICT – Universidade Federal do Rio de Janeiro/Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
0 4

6º UFSCar – Universidade Federal de São Carlos 9 20

7º UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais 6 8

8º UC3M – Universidad Carlos III de Madrid 6 7

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Percebe-se que as instituições com maior número de trabalhos pú-
blicados foram a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade Estadual Paulista 
(UNESP). Todavia, a USP apresentou maior número de pesquisado-
res, total de 35. Destacam-se também, o número de pesquisadores 
da UFSCar, com 20, apesar de ter apenas nove trabalhos publicados, 
mostrando que a colaboração entre os pesquisadores apresenta nível 
considerável de aceitação. Destaca-se também, entre as mais produti-
vas, a Universidade Carlos III de Madrid, única instituição estrangeira 
presente entre as mais produtivas. Esse dado mostra a importância na 
produção sobre a temática em outros países, já que ao mesmo tempo em 
que enriquece a discussão sobre o tema no EBBC, traz outras perspec-
tivas e pode contribuir para a colaboração de pesquisadores de outros 
países com os brasileiros.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi possível identificar neste estudo o número de pesquisadores, 
suas vinculações institucionais, os autores e instituições com mais pro-
duções científicas no EBBC, além de evidenciar os tipos de colaborações 
mais frequentes entre os pesquisadores.  É preciso destacar que não há 



581

padronização na disponibilização dos anais das edições do evento por 
parte dos organizadores, o que ocasiona uma barreira na recuperação 
dos trabalhos apresentados.

É pertinente dizer que os estudos bibliométricos e cientométricos 
tendem à colaboração, uma vez que grande parte das comunicações é 
resultado de esforços de mais de um pesquisador. Essa característica 
sinaliza para o entendimento entre as partes sobre os conteúdos das co-
municações. Entretanto, é preciso verificar as relações de colaboração e, 
sobretudo, a formação dos pesquisadores, pelo fato de que estes podem 
não ter a mesma origem.

Apesar de recente, o evento conta com um número importante de 
pesquisadores de diversas instituições do Brasil e do exterior. Isso, além 
de fortalecer o vínculo entre as instituições e pesquisadores, colabora 
para o fortalecimento da discussão acerca das temáticas Bibliometria e 
Cientometria. A ampliação do debate enriquece as disciplinas e contri-
buem para o amadurecimento da área.

Como sugestão de pesquisa, esta pode ser ampliada com a verificação 
da formação e a titulação dos pesquisadores, com vistas a construir a ge-
nealogia acadêmica destes. É preciso averiguar os impactos dessas relações 
e, ao mesmo tempo, aprofundar a maneira das relações de colaborações 
entre pesquisadores e instituições. Um estudo de redes poderá mostrar 
como são as relações entre as instituições a que pertencem os autores.
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho explora os impactos da produção de conhecimento da 
comunidade científica do Secretariado Executivo no Brasil no processo 
de seu reconhecimento científico. A ausência de Programas de Pós-
Graduação (PPG) na área é um dos fatores obstativos para esse reco-
nhecimento (MARTINS et al., 20; MAÇANEIRO, 202) e resulta 
na diversidade de formação stricto sensu dos seus pesquisadores (CRUZ; 
CORREIA, 207; IZUKA E ALMEIDA, 208).

Dessa forma, este trabalho tem o objetivo de analisar as temáticas das 
teses e dissertações produzidas pelos docentes dos cursos de Secretariado 
Executivo das universidades públicas do Brasil e que possuem a formação 
(graduação) na área. Busca-se identificar o núcleo e a dispersão dessas 
temáticas, visando compreender em que medida elas sofrem influência 
da diversidade de formação Stricto Sensu desses docentes.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

De natureza quali-quantitativa e abordagem exploratória, este traba-
lho foi realizado seguindo-se as quatro etapas do percurso metodológico 
apresentado no Quadro .
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 QUADRO 1 – ETAPAS DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

ETAPAS DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

ETAPA 1: Levantamento 
de dados em plataformas 

auxiliares

Portal do Ministério da Educação: identificação dos cursos de Secreta-
riado em

funcionamento nas universidades públicas do Brasil.

Home Page das Universidades selecionadas: identificação dos docentes que
ministram disciplinas nos cursos de Secretariado Executivo.

Currículos cadastrados na Plataforma Lattes: Identificação dos docentes 
que possuem formação na área de Secretariado; identificação dos níveis 

de formação Stricto Sensu; identificação e coleta dos títulos e anos de 
defesa das

teses e dissertações, com seus respectivos PPG de origem.

ETAPAS DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

ETAPA 2: Levantamento 
na BDTD1 do IBICT2 e 

nos
Repositórios 

Institucionais

Recuperação dos registros de Resumo e Palavras-Chave referentes às 
teses e dissertações

ETAPA 3: Análise dos 
dados

Análise dos títulos, resumos e palavras-chave recuperados.

Identificação das temáticas representativas relacionadas com o Secre-
tariado a partir das categorias propostas por Izuka e Almeida (204).  
Identificação das temáticas representativas sem relação com o Secreta-
riado, utilizando, como categorias, as áreas dos PPG que originaram 

as teses e dissertações recuperadas, conforme descritas na seção 4 deste 
trabalho.

ETAPA 4: Apresentação 
dos dados

) Quadro apresentando os ranking das áreas dos PPG que originaram 
os trabalhos. 2) Quadro coma apresentação do ranking de ocorrências 

das temáticas representativas.

Nota: 1 – Biblioteca Digital de Teses e Dissertações; 2 – Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

3 RESULTADOS

Foram identificados 58 docentes com a graduação em Secretariado, 
distribuídos em 5 universidades, sendo 27 mestres, 2 doutores, nove 
especialistas e um graduado. Assim, há um total de 48 docentes que 
atendem aos critérios deste trabalho, possuindo formação Stricto Sensu em 
32 áreas diferentes. Dessa forma, o corpus inicial desta pesquisa consiste 
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em 69 trabalhos, sendo 48 dissertações e 2 teses, que foram defendidos 
entre o ano 2000 e 207.

Entre estes trabalhos, 36 foram recuperadas na BDTD do IBICT, 
33 em RIs de 5 PPG e 0 não foram recuperados. Assim, o corpus desta 
pesquisa foi reduzido a 59 trabalhos, representando 85,5% do universo 
pretendido, sendo 42 dissertações e 7 teses, apresentados no Quadro 
2, de acordo com as áreas dos PPG de origem. 

QUADRO 2 - PPGS DE ORIGEM DOS TRABALHOS RECUPERADOS

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DISSERTAÇÕES TESES TOTAL

Administração 5 8 23

Educação 2 3 5

Desenvolvimento Regional e Agronegócio 3  4

Desenvolvimento Regional e Urbano 2 -- 2

Desenvolvimento Regional 2 2

Gestão do Desenvolvimento Local e Sustentável 2 -- 2

Letras 2 -- 2

Políticas Públicas 2 -- 2

Psicologia   2

Outros  4 5

Fonte: Elaborado pelos autores (208).

A categoria “Outros” é composta por trabalhos defendidos em PPG 
das seguintes áreas:

Dissertações: Comunicação e Semiótica; Linguística Aplicada; 
Ciências ambientais; Economia Rural; Linguagem, Identidade 
e Subjetividade; Gestão Pública; Engenharia de Produção; 
Desenvolvimento; Estudos Linguísticos; Ciência da Informação; Gestão 
da Informação. Teses: Programa em Integração da América Latina; 
Administração Pública e Governo; Ciências Sociais; Linguística. Por 
meio da análise dos títulos, resumos e palavras-chave, foi possível iden-
tificar as temáticas representativas desses trabalhos, de acordo com os 
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critérios descritos no Quadro , apresentado na seção 3. O Quadro 3 
mostra o ranking de ocorrência destas temáticas.

QUADRO 3 - RANKING DE TEMÁTICAS REPRESENTATIVAS

ÁREA   DISSERTAÇÕES TESES TOTAL

Educação  2 3

Administração 6 5 

Secretariado 8 3 

Agronegócio 3 3 6

Gestão Ambiental/Sustentabilidade 2  3

Questões de Gênero e Identidade  2 3

Estudos Línguísticos/Literatura   2

Economia Rural 2 -- 2

Políticas Públicas 2 -- 2

Psicologia   2

Capital Social  -- 

Marketing Político  -- 

Responsabilidade Social  -- 

Memória e História --  

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Foram identificadas 5 teses e 33 dissertações sem relação com o 
Secretariado, representando 8,3% dos trabalhos, que foram classi-
ficados em 3 categorias. Entretanto, devido à grande quantidade de 
trabalhos nas duas primeiras categorias, estes foram contextualizados 
em subcategorias, como apresentadas a seguir:

1) Educação – Educação Superior (cinco trabalhos); Educação à 
Distância (dois trabalhos); Mídias Virtuais na Educação (dois traba-
lhos); Educação Especial; Educação Ambiental; Educação no Campo; 
Educação e Espiritualidade; Questões de Gênero e Identidade na 
Educação; Formação Docente. 2) Administração – Gestão Universitária 
(quatro trabalhos); Empreendedorismo e Inovação (três trabalhos); 
Comportamento Organizacional; Pesquisa e 



587

Desenvolvimento; Processo Decisório; Gestão Pública.
Foram criadas as categorias “Gestão Ambiental e Sustentabilidade”, 

“Capital Social”, “Questões de Gênero e Identidade”, “Responsabilidade 
Social” e “Marketing Político”, para indexar as temáticas não previstas.

Foram identificadas oito dissertações e três teses cujas temáticas são 
relacionadas com o Secretariado, representando 8,6% dos trabalhos, 
entre os quais 54,5% atendem às temáticas profissionais, em detrimento 
das temáticas acadêmicas que, por sua vez, representam 9% neste recor-
te. Estes trabalhos foram classificados em 0 categorias: ) Contexto e 
Histórico Profissional (dois trabalhos); 2) Atuação Profissional; 3) 
Eventos, Cerimonial e Protocolo; 4) Formação Acadêmica; 5) Gênero 
e Identidade na Profissão de Secretariado; 6) Mentoria e Liderança; 
7) Mercado de Trabalho e Empregabilidade; 8) Tradução; 9) Contexto 
e Cultura na Atuação do Profissional de Secretariado; 0) Gênero 
Discursivos/Discursos.

As categorias propostas sofreram adaptações de acordo com o 
contexto. Também foram criadas as categorias “Contexto e Histórico 
Profissional”, “Evento, Cerimonial e Protocolo” e “Mentoria e 
Liderança” para indexar as temáticas não previstas.

Em linhas gerais, este resultado sugere que o núcleo de temáticas 
das teses e dissertações produzidas é formado pelas áreas de Educação 
(22%), Administração (8,6%), Secretariado (8,6%) e Agronegócio 
(0,%). Essas temáticas  formam 69,4% das temáticas de produção 
das teses e dissertações dos pesquisadores de Secretariado Executivo das 
universidades públicas do Brasil.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há apontamentos de informações complementares no trabalho com-
pleto, como a relação das universidades públicas do Brasil que contam 
com o curso de Secretariado Executivo; número de docentes com essa 
formação distribuídos por universidades; razões da não recuperação de 
0 dos 69 trabalhos nas bases de dados consultadas; indicação dos tra-
balhos recuperados e não recuperados na BDTD do IBICT e nos RIs; 
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lista completa dos RIs consultados; ranking das instituições produtivas; 
análise temática individual dos trabalhos, bem como os respectivos PPGs 
de origem e contextualização dos conteúdos das teses e dissertações por 
meio da análise dos seus resumos.

Como trabalhos futuros sugere-se a realização de uma análise de 
citação nas teses e dissertações que possuem relação com o secretariado, 
além da verificação da produção científica dos autores que produziram 
esses trabalhos, com o objetivo de verificar em que medida houve a con-
tinuidade da produção direcionada para a área e quais as suas áreas de 
abrangência.
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1 INTRODUÇÃO

A população idosa vem aumentando a cada ano e de acordo com a 
estimativa de projeções populacionais, baseadas no Censo do IBGE, o 
número de brasileiros acima de 65 anos deve praticamente quadrupli-
car até 2060, confirmando a tendência de envelhecimento acelerado da 
população já apontada por demógrafos. Isso sinaliza a importância de 
garantir a melhor qualidade de vida para esse grupo. Faz-se, portanto, 
necessário, discutir assuntos que são rodeados de mitos e tabus, como a 
sexualidade do idoso.

O envelhecimento surge por declínio das funções dos diversos ór-
gãos em função do tempo. Segundo Papaléo Netto (2005), junto com 
o declínio funcional, porém não com a mesma intensidade, ocorrem 
alterações teciduais, celulares, moleculares e enzimáticas durante o 
processo de envelhecer. As limitações fisiológicas e patológicas do idoso 
interferem em sua vida social. Com as mudanças no corpo, decorrentes 
das alterações fisiológicas, o idoso deixa de viver uma vida sexualmen-
te ativa, tendo a sexualidade oprimida, o que o coloca numa condição 
social diferenciada, como um “ser assexuado”. Este trabalho teve como 
objetivo identificar as principais temáticas na área de sexualidade do 
idoso, por meio da técnica de análise de coocorrência de palavras, tendo 
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por base os artigos publicados por pesquisadores brasileiros, no período 
de 996-206, em periódicos indexados na Web of Science.

O tema da sexualidade ainda é pouco discutido e conhecido no cam-
po da pesquisa científica. Sendo todo esse preconceito oriundo da so-
ciedade em relação à sexualidade do idoso, isso impede de certa forma, 
os avanços nas pesquisas e à atuação do profissional de saúde no âmbito 
sexual desse público. Portanto, é indispensável à promoção da saúde 
e bem-estar, não só voltada para doenças e medicações, mas também 
reconhecer e contemplar as possibilidades de cada um no processo de 
envelhecimento, e orientar esse público-alvo a conviver com a sexuali-
dade nessa fase da vida.

2 MÉTODO

Estudo de natureza descritiva com abordagem bibliométrica pau-
tada na análise de coocorrência de palavras-chave, tendo como fonte 
de dados a Web of Science (SCI, SSCI, A&HCI, na qual foram recuperados 
artigos originais, escritos por pesquisadores brasileiros, abrangendo o 
período de 996-206, na temática de sexualidade do idoso. Para tanto, 
estabeleceu-se o seguinte protocolo de busca: Tópico (aging AND sexu-
ality) AND Data (996-206) AND Endereço (Brasil OR Brazil). Os 
dados recuperados foram armazenados em arquivo.txt e migrados para 
o VOSviewer versão .6.5 (VAN ECK et al., 200), a fim de proceder 
à análise de coocorrência das palavras-chave, sendo contabilizadas 603. 
Para compor a amostra foram selecionadas aquelas palavras-chave com 
frequência de coocorrência igual ou maior que cinco (≥5), totalizando 29 
que, em conjunto, coocorreram 344 vezes. Acreditamos que esse ponto 
de corte (≥5) seja um bom limiar de representação das palavras-chave 
com maior coocorrência nos artigos que compõem a amostra deste estu-
do. Na sequência, as 29 palavras-chave foram traduzidas do inglês para 
o português e elaborou-se o thesaurus (VAN ECK et al., 200), com o 
intuito de um novo processamento pelo VOSviewer, desta vez no idioma 
português. Logo após, procedeu-se à análise dessas palavras-chave pelo 
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agrupamento mediante o algoritmo VOS clustering technique (VAN ECK et 
al., 200) gerando o mapa de coocorrência de palavras (term map).

3 RESULTADOS PRELIMINARES

Essa sessão encontra-se dividida em duas subseções. A primeira traz 
um panorama da produção científica na temática estudada. A segunda, 
a análise de coocorrência que, por sua vez, comporta mais uma subseção 
voltada para análise de agrupamento.

O Gráfico  ilustra a distribuição dos 30 artigos no período estu-
dado de 996 a 206. No período analisado, o Brasil inicia a publicação 
de artigos em 996 com um artigo e atinge seu ápice em 205, com 
7 artigos (3,08%). De 2005 a 2009 vê-se um aumento do número 
de artigos publicados, totalizando 36. A produção oscila, registrando 
taxa de crescimento negativa decrescente em 2005 (-60,00%), 200 
(-34,46%), 203 (-4,29%), 204 (-25,00%) e em 206 (-,76%). 
Para o período, a taxa de crescimento é de 43,38%.

GRÁFICO 1 – DISTRIBUIÇÃO TEMPORAL DOS ARTIGOS PUBLICADOS EM SEXUALIDADE DO 
IDOSO (1996-2016)

Fonte: Dados da pesquisa.

A análise de coocorrência de palavras resultou em quatro agrupa-
mentos temáticos, apresentados na Figura . Esses aglomerados, repre-
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sentados pelas cores vermelha verde, azul e amarela, reúnem em um 
conjunto, as palavras-chave que estão fortemente relacionadas entre 
si, indicando as principais vertentes temáticas da produção científica 
brasileira em sexualidade do idoso (996-206). As palavras-chave que 
aparecem no centro do mapa indicam alta densidade de coocorrência, 
como é o caso de “sexualidade”, por exemplo, que concorrem com di-
versas palavras-chave com alta frequência, como, por exemplo “quali-
dade de vida”, “saúde” e “prevalência”.

FIGURA 1 - MAPA DE CO-PALAVRAS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA EM SEXUALIDADE 
DO IDOSO (1996-2016)

Fonte: Dados da pesquisa.

3.1 ANÁLISE DE AGRUPAMENTOS DE COOPALAVRAS 

O agrupamento  (vermelho) é o maior em número de palavras-
-chave, pois reuniu dez: “sexualidade”, “adolescente”, “comportamento 
sexual”, “HIV”, “gênero”, “comportamento”, “AIDS”, “envelhecimen-
to”, “conhecimento” e “contracepção”. Essas direcionam a aspectos 
psicossociais que incluem todas as etapas da vida, como relacionamen-
tos, saúde pública, bem-estar individual e social, ou seja, são as repre-
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sentações do indivíduo através da ótica da Psicologia, a qual possui um 
enfoque nos aspectos psicossociais.  

O agrupamento 2 (verde) sinaliza para os aspectos orgânicos e é com-
posto por nove palavras-chave: “disfunção”, “disfunção erétil”, “disfun-
ção sexual”, “função sexual”, “hormônios”, “menopausa”, “prevalên-
cia”, “qualidade de vida” e “sintomas”; e estão associados especialmente 
à qualidade de vida. O desequilíbrio do organismo pode desencadear 
problemas de saúde no âmbito da sexualidade como, por exemplo, a 
disfunção erétil e a menopausa, que podem levar a uma alteração na 
qualidade de vida.

As palavras-chave “mulheres”, “cuidado”, “gravidez”, “satisfação” e 
“fatores de risco”, compõem o agrupamento 3 (azul), que contém cin-
co palavras-chave relacionadas diretamente às práticas de educação em 
saúde, tendo a mulher como protagonista, práticas essas que podem ser 
realizadas em qualquer etapa da vida.

No agrupamento 4 (amarelo), composto por cinco palavras-chave, 
reúnem-se os temas voltados à “saúde”, “violência”, “doenças sexual-
mente transmissíveis”, “saúde das mulheres” e “risco”, que estão rela-
cionados às práticas de educação em saúde e contribuem para prevenir 
as doenças sexualmente transmissíveis, que podem ser fruto da violência 
doméstica sofrida no decorrer da vida das mulheres. 

Os agrupamentos 3 e 4 possuem características em comum, com 
enfoque na mulher e nas práticas de educação em saúde para com elas. 
Estes pontos também são relevantes e abrangem fatores diretamente 
relacionados à qualidade de vida e, consequentemente, ao envelheci-
mento saudável.

4 CONCLUSÃO

O estudo permitiu compreender o estágio de desenvolvimento da 
produção científica brasileira em sexualidade do idoso e, principalmen-
te, identificar as suas principais temáticas estudadas por pesquisadores 
brasileiros que foram distribuídas em quatro vertentes, ou seja, a pri-
meira com tema dedicado para os aspectos biopsicossociais; a segunda 
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para questões orgânicas e a terceira e quarta, voltadas para a mulher. 
Enquanto as duas primeiras vertentes contemplam aspectos mais gerais, 
as duas últimas referem-se a aspectos mais específicos, isto é, relaciona-
dos ao sexo feminino. 
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1 INTRODUÇÃO

A Ciência da Informação (CI) é uma área interdisciplinar por na-
tureza, por isso seus estudos recebem contribuições e ferramentas de 
várias áreas, ao mesmo tempo em que seus produtos são subsídios para 
outras áreas do conhecimento (ALVES et al., 2007). 

Por ser a Ciência da Computação uma das áreas correlatas da CI 
mais significativas (MORAES; CARELLI, 206; SARACEVIC, 996), 
este trabalho tem o objetivo de investigar as características da produção 
científica da Ciência da Computação, a partir de um estudo inicial da 
produção científica dos Bolsistas de Produtividade (PQ) e Bolsistas de 
Desenvolvimento Tecnológico (DT) atuantes no Centro de Informática 
(CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Esse centro 
foi escolhido por seu programa de pós-graduação carregar o título de 
“Centro de Excelência e Referência” em ensino e pesquisa e ser classi-
ficado pela Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (CAPES) com conceito 6. Além disso, pelo fato do 
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centro possuir  bolsistas (9 PQs e 2 DTs) e uma produção significativa 
e crescente, com a publicação anual de cerca de 40 artigos em periódicos 
internacionais indexados e mais de 00 artigos completos em conferên-
cias nacionais e internacionais qualificadas (CIN, 208).

2 ESTUDOS MÉTRICOS DA INFORMAÇÃO CIENTÍFICA

A análise da produção de conhecimento de uma área resulta no enten-
dimento acerca do seu comportamento, bem como de seus pesquisadores. 
Esta análise é possibilitada por meio de instrumentos utilizados pelos es-
tudos métricos da informação científica. Sendo um desses instrumentos, 
a cientometria é definida, por Price (969, apud SANTOS; KOBASHI 
2003, p. 28), como “as pesquisas quantitativas de todas as coisas que di-
zem respeito à ciência e as quais podem ser atribuídas números. Ela possui 
como objeto os assuntos, áreas, campos ou disciplinas, que são analisados 
por meio de métodos como análise de conjuntos e de correspondências, 
tendo como principais objetivos identificar domínios e interesse, identi-
ficar onde os assuntos estão concentrados e compreender como e quanto 
os cientistas se comunicam, tudo isso levando em consideração variáveis 
como fatores que diferenciam as subdisciplinas, as revistas, os autores e os 
documentos (MACIAS-CHAPULA, 998).

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este é um estudo quali-quantiativo, de abordagem descritiva, que foi 
desenvolvido partir de quatro etapas: ) Levantamento de dados: nesta 
etapa foram identificados os bolsistas PQ e DT do Centro de Informática 
da UFPE, por meio de busca na Plataforma Stela Experta. Em seguida, 
foi feito o levantamento dos seus artigos completos publicados em pe-
riódicos entre os anos de 202 e 206, registrados no Curriculum Vitae 
desses bolsistas, organizado nesta mesma plataforma, além da extração 
dos termos de maior ocorrência nos artigos; 2) Identificação do es-
trato dos periódicos no Sistema Qualis da CAPES; 3) Organização 
dos dados:  os dados coletados nas fases anteriores foram organizados 
no Excel, sendo classificados por: autores, título do trabalho, ano de 
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publicação, periódico de publicação, estrato Qualis do periódico e; 4) 
Análise e apresentação dos dados: a análise dos dados permitiu a cons-
trução de informações que foram apresentadas da seguinte maneira: a) 
tabela com o comportamento anual dessas publicações por autor, bem 
como ranking de produtividade; b) quadro com as relações de coautoria; 
c) tabela apresentando os periódicos mais recorrentes; d) apresentação 
gráfica dos termos de maior ocorrência extraídos dos artigos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

 Foram identificados  docentes, sendo nove PQs e dois DTs, haven-
do referências de 35 publicações em periódicos entre os anos de 202 
e 206. A Tabela  apresenta o comportamento dessas publicações neste 
período, por ano e por autor, desprezando-se as relações de coautoria.

TABELA 1 - COMPORTAMENTO ANUAL DE PUBLICAÇÃO POR AUTOR

ORD AUTOR ANOS TOTAL POR 
AUTOR

2012 2013 2014 2015 2016

 MACIEL 4 7 0 5 0 36

2 LUDERMIR 4 4 3 2 3 26

3 CAVALCANTI  8 4 3 5 21

4 SOUZA -- 4 4 3 2 13

5 CASTRO 3 2 -- -- 4 9

6 CASTOR 2  2 3 -- 8

7 SAMPAIO 2 -- 3 -- 2 7

8 LIMA  4 --  -- 6

9 ZANCHETTIN -- --   2 4

0 CAMPELO  --   -- 3

 MONTEIRO --   -- -- 2

TOTAL 8 3 29 9 38 135

Fonte: Dados da pesquisa, 208.



598

Observa-se um crescimento da produção nos anos de 203 e 204, 
seguido por uma pequena queda no ano de 205, voltando ao crescimen-
to no ano de 206. Os três primeiros pesquisadores foram responsáveis 
por 83 trabalhos publicados nos últimos cinco anos, sendo 27,6%, 20% 
e 6,%, respectivamente.

É válido atentar que autores de número 8 e  na Tabela  são bolsis-
tas DT, sendo a maior parte da sua produção concentrada em patentes. 
Foi encontrada relação de coautoria entre alguns bolsistas (não sendo 
os três mais produtivos) em cinco trabalhos identificados, conforme 
apresentado no Quadro .

QUADRO 1 - ARTIGOS COM RELAÇÃO DE COAUTORIA ENTRE OS PESQUISADORES 
SELECIONADOS

AUTORES EM COAUTORIA
ANO PERIÓDICO

AUTOR 1 AUTOR 2

MACIEL LIMA 202 Systems and Humans

MACIEL LIMA 203 IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics

LUDEMIR ZANCHETTIN 204 Neurocomputing (Amsterdam)

CASTOR SOUZA 205 Journal of Systems and Software

LUDEMIR ZANCHETTIN 206 Journal of Systems Architecture

Fonte: Dados da Pesquisa, 208.

Levando-se em consideração tais relações, esta pesquisa assume o 
corpus de 30 trabalhos, sobre os quais são realizadas as demais análi-
ses. Eles foram publicados em 68 periódicos, conforme apresentado na 
Tabela 2, ordenados pelo quantitativo de artigos neles publicados e as 
suas respectivas classificações no sistema Qualis da CAPES.



599

TABELA 2 - PERIÓDICOS MAIS RECORRENTES/ESTRATO QUALIS

PERIÓDICO OCORRÊNCIAS QUALIS

Expert Systems with Applications 7 A

Neurocomputing (Amsterdam) 5 A

The Journal of Systems and Software 7 A2

Computing 4 C

Plos One 3 A

Physica. A 3 A

Formal Aspects of Computing 3 B

International Journal of Web and Grid Services (Online) 2 A

Journal of Software 2 B

Electronics Letters 2 A

Services Transactions on Cloud Computing 2 A

Pervasive and Mobile Computing 2 A2

Journal of Supercomputing 2 A2

Energies (Basel) 2 B3

Sensors (Basel) 2 A

Pattern Recognition Letters 2 B2

Engineering Applications of Artificial Intelligence 2 A

Neural Networks 2 B3

Information Sciences 2 A

Journal of Software Engineering Research and Development 2 B3

Requirements Engineering 2 B

International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge 
Based

Systems

2 A2

IEEE Communications Magazine 2 A

Science of Computer Programming 2 A2

Outros 44

Fonte: Dados da pesquisa, 208.

Foram encontrados 24 periódicos com maior ocorrência de publi-
cações, talvez por causa da subárea de atuação dos professores da amos-
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tra, é possível observar uma preferência de publicação nos periódicos: 
“Expert Systems With Applications” e “Neurocomputing” (Amsterdam). Juntos, esses 
periódicos são responsáveis pela publicação de 32 trabalhos. 60,4% dos 
trabalhos publicados nos periódicos mais recorrentes foram publicados 
em periódicos A; 7,4% em periódicos A2 e 22% foram distribuídos 
entre periódicos B, B2, B3 e C.

As temáticas recorrentes nos artigos foram identificadas pela ex-
tração de termos com maior ocorrência nestes trabalhos, realizada por 
meio da plataforma Stela Experta. A Figura  apresenta esses termos e a 
quantidade de vezes em que eles são encontrados nos trabalhos.

FIGURA 1 - TERMOS MAIS RECORRENTES NOS ARTIGOS INVESTIGADOS

Fonte: Dados de Pesquisa, 208.

Os 3 termos aparecem .885 vezes nos trabalhos selecionados, 
sendo os termos mais frequentes: “Redes Neurais” (28,5%), “Redes 
Petri” (3,6%), “Avaliação de Desempenho” (2,3%) e “Engenharia 
de Requisitos” (0,%). Ressalta-se que os termos mais frequentes são 
consequência da subárea de trabalho dos professores do Cin, integrantes 
da amostra, assim como da natureza dos periódicos onde eles publicam.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como trabalho futuro, pretende-se analisar a produção científica 
dos PQs da área de Ciência da Computação de outras universidades, 
a fim de realizar um comparativos dessas produções e, posteriormen-
te, realizar um paralelo entre as temáticas destes artigos e as temáticas 
relacionadas à Ciência da informação, atestando a interdisplinaridade 
entre as áreas, como uma aplicação prática de um primeiro artigo já 
realizado por estes autores, no qual buscou-se encontrar estas temáticas 
interdisciplinares por meio de um levantamento bibliográfico.
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1 INTRODUÇÃO

A avaliação da circulação científica normalmente utiliza buscas tra-
dicionais bibliométricas pela Web of Science (WoS) ou Science Direct da Scopus 
que não permite acolher o panorama científico em regiões periféricas 
(WAGNER; WONG, 2012), sobretudo em áreas consideradas menos 
estratégicas para a agenda global (RAFOLS; MOLA-GALLARD, 2016), 
mesmo diante de críticas em relação às altas margens de lucro das prin-
cipais editoras, os seus critérios pouco transparentes de avaliação de 
títulos e a publicação de produções de pesquisadores, em sua maioria, 
europeus e norte-americanos. Também neste cenário, disputas entre 
essas grandes editoras e ataques contra o Acesso Aberto fazem surgir 
debates sobre revistas potencialmente predatórias que cobram taxas de 
publicações altas no modelo Autor-Paga (APC – Article Processing Charge), 
com taxas de rejeição baixas e rapidez no processo de produção edito-
rial. Assim, nos interessa neste trabalho entender a produção científica 
brasileira presente nas bases de indexação utilizadas nas políticas cien-
tíficas do país, buscando argumentar que há uma ciência invisibilizada 
pelos circuitos tradicionais hegemônicos de avaliação e comunicação da 
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ciência global, não necessariamente predatória, a partir da análise dos 
currículos Lattes de pesquisadores brasileiros do CNPq.

2 METODOLOGIA

A estratégia de composição do banco de dados foi um levantamento 
feito a partir do currículo Lattes dos pesquisadores bolsistas CNPq de 
nível 1. Para isso, elaboramos um raspador para extrair informações da 
plataforma sobre todos os Bolsistas de Produtividades em vigência no 
Brasil em outubro de 2017, resultando em um total de n = 14.609. A 
extração foi realizada em outubro de 2017, a cobertura de dados cobre 
todas as publicações em periódicos acadêmicos informadas pelos auto-
res até esse mês. O segundo passo foi tabular as publicações registradas 
no Currículo Lattes dos autores, por meio do pacote  da linguagem de 
programação estatística R Get Lattes Data. A partir do total de publicações 
coletadas (n=1217807), a pesquisa foi baseada em um modelo de fre-
quência a partir de três matrizes: identificação da produção científica 
presente na lista de revistas indexadas na WoS e na Scopus, a partir do 
cruzamento do ISSN e identificação da produção presente na lista de 
revistas consideradas predatórias, a partir do material disponibilizado 
na plataforma Preda Qualis.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir do material coletado para nossa análise foi possível iden-
tificar que 22% da produção brasileira dos pesquisadores bolsistas de 
produtividade de nível 1 está indexada na WoS enquanto que a Scopus 
possui uma abrangência maior, cobrindo 47% da produção nacional 
dos pesquisadores. Apesar desta diferença de cobertura, a distribuição 
entre as áreas do conhecimento se encontra mais equilibrada na WoS do 
que na Scopus. Enquanto que na Scopus as áreas de menor presença são 
LLA, HUM e CSA, justamente as que são regidas por critérios flexíveis 
de avaliação científica do Qualis, apesar de um equilíbrio de distribui-
ção entre as áreas na WoS, CSA, HUM e ENG são as três áreas de menor 
presença de produção na base.
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TABELA 1 - PUBLICAÇÕES EM REVISTAS INDEXADAS EM WOS E SCOPUS POR GRANDE ÁREA

Grande Área FALSE (WoS) TRUE (WoS) FALSE (Scopus) TRUE (Scopus)

Ciências Agrárias (AGR) 79.9% (174087) 20.1% (43876) 47.4% (103409) 52.6% (114554)

Ciências Biológicas (BIO) 72.3% (156895) 27.7% (60084) 38.8% (84172) 61.2% (132807)

Ciências da Saúde (SAU) 74.9% (182509) 25.1% (61302) 45.4% (110759) 54.6% (133052)

Ciências Exatas e da Terra (EXT) 79.0% (173167) 21.0% (45924) 35.9% (78595) 64.1% (140496)

Ciências Humanas (HUM) 80.5% (69325) 19.5% (16823) 79.5% (68493) 20.5% (17655)

Ciências Sociais Aplicadas (CSA) 83.3% (39685) 16.7% (7946) 82.2% (39139) 17.8% (8492)

Engenharias (ENG) 80.1% (107866) 19.9% (26792) 39.4% (53068) 60.6% (81590)

Linguística, Letras e Artes (LLA) 78.0% (18203) 22.0% (5123) 92.4% (21559) 7.6% (1767)

Multidisciplinar (MD) 78.6% (22168) 21.4% (6032) 41.6% (11721) 58.4% (16479)

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

As revistas potencialmente predatórias têm ganhado atenção na 
literatura científica recente desde o estudo realizado por Jeffrey Beall 
(2012), em que as define a partir de um conjunto de critérios que se 
pontuam sobre a ética e má conduta na publicação científica, modelo 
APC, e corpo editorial diverso, desde que ocidentalizada. No entanto, 
é importante ressaltar que apesar do esforço em se definir esse con-
junto de publicações, que são uma das consequências dos modelos de 
negócios estabelecidos no ecossistema científico, a lista de Beall reflete 
seu posicionamento claro contra o Acesso Aberto (BEALL, 2013) e 
com preconceitos aos países emergentes, visto que parte da sua listagem 
diz respeito a países do Sul Global, como Índia, Paquistão e Nigéria 
(CRAWFORD, 2014). 

Embora disponíveis publicamente, a indexação de consideradas re-
vistas potencialmente predatórias é precária e os artigos não são facilmen-
te detectáveis através do padrão de pesquisas. Conforme aponta Jocalyn 
Clark (2015), a capacidade de descoberta é importante para aumentar a 
visibilidade do trabalho das instituições dos países em desenvolvimen-
to. Partindo da preconcepção de que os países do Sul publicam nesses 
espaços predatórios, Clark aponta para a consequência de uma ciência 
perdida e invisível aos olhos das grandes editoras que possuem estrutura 
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e mecanismos para dar visibilidade à produção científica de suas bases. 
Tal entendimento se difere de Xia et al. (2014), que se aprofunda sobre 
o perfil de autores a partir de três grupos distintos que publicam em re-
vistas potencialmente predatórias: jovens pesquisadores inexperientes 
de países em desenvolvimento, pesquisadores com trajetória, que pu-
blicam em revistas não indexadas nas duas principais bases, com filiação 
geográfica diversa e pesquisadores experientes, sobretudo da Europa e 
Estados Unidos. Em nosso estudo, percebemos que a pouca frequência 
de publicação em revistas potencialmente predatórias em nosso recorte:

TABELA  2 - RELAÇÃO DE REVISTAS PREDATÓRIAS E NÃO PREDATÓRIAS

Grande Área Não predatória Predatória

Ciências Agrárias 93.5% (203740) 6.5% (14223)

Ciências Biológicas 92.2% (200149) 7.8% (16830)

Ciências da Saúde 93.5% (227938) 6.5% (15873)

Ciências Exatas e da Terra 93.7% (205384) 6.3% (13707)

Ciências Humanas 88.2% (75972) 11.8% (10176)

Ciências Sociais Aplicadas 90.9% (43290) 9.1% (4341)

Engenharias 94.8% (127679) 5.2% (6979)

Linguística, Letras e Artes 82.0% (19122) 18.0% (4204)

Multidisciplinar 92.7% (26128) 7.3% (2072)

Fonte: Elaborado pelos autores,  2018.

Esta distinção entre áreas de conhecimento na classificação do tipo 
de produção proposta neste trabalho aponta para um comportamento de 
área refletido pelas políticas científicas estabelecidas pelo campo. Podemos 
observar que a produção científica brasileira como um todo, subtraindo 
as publicações predatórias, é abrangida pelas bases de indexação. 
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FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DA PRODUÇÃO NACIONAL 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

Ao fazer a separação por área do conhecimento, podemos diagnos-
ticar o reflexo das políticas científicas nos comportamentos das áreas do 
conhecimento. Áreas como LLA, CSA e HUM, por terem pouco espaço 
nas bases de indexação, acabam buscando outros meios de publicação de 
seus resultados de pesquisa, que não necessariamente são considerados 
predatórios, mas que respondem aos critérios estabelecidos pelo seu 
comitê e que repercutem sobre a visibilidade de suas publicações. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste trabalho foi apresentar um panorama sobre a pro-
dução científica nacional, a partir dos dados extraídos dos currículos 
Lattes dos pesquisadores Bolsistas de Produtividade do CNPq. Buscou-se 
verificar como as produções dos pesquisadores brasileiros se distribuem 
em diferentes áreas do conhecimento, entendendo o comportamento 
dessas refletem as políticas científicas da área. 

Percebeu-se que as áreas onde as políticas científicas são regidas por 
critérios de avaliação da ciência pautados em métricas das duas princi-
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pais bases de indexação, a produção científica dos pesquisadores tende a 
ser mais frequente nestes espaços. Todavia, nas áreas do conhecimento 
onde os critérios são flexíveis, tais como Ciências Humanas, Ciências 
Sociais Aplicadas, Linguística, Letras e Artes, além de pouco espaço 
destinado a esses campos nos próprios indexadores, os pesquisadores 
publicam em outros espaços que são invisíveis na literatura tradicional 
que buscam avaliar a ciência a partir do conjunto de dados obtidos nes-
sas duas grandes bases. Porém, como pudemos observar, não significa 
que estas publicações sejam consideradas potencialmente predatórias. 
Resta-nos compreender as características dessa ciência invisível, abrin-
do possibilidade para uma compreensão sobre os motivos que levam 
os pesquisadores a publicarem nesses outros espaços invisibilizados de 
circulação científica nacional. 
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1 INTRODUÇÃO

A presença de estudos concluídos ou em andamento em mídias 
socias como Facebook, Twitter, Mendeley, Youtube e blogs, tem resultado em 
postagens, comentários, entrevistas, vídeos, resumos e notícias. Para 
alguns estudiosos, esta dinâmica sugere que as mídias sociais têm poten-
cial para impulsionar a visibilidade da produção científica (ROEMER; 
BORCHARDT, 205), e que a comunicação (informal) da ciência na 
Web 2.0 pode facilitar o diálogo entre os pares e, igualmente, entre 
ciência e sociedade (ARAÚJO, 204). Diante da convergência en-
tre comunicação científica e novas tecnologias de comunicação, Bik e 
Goldstein (203) salientam que a divulgação das publicações acadêmi-
cas será gerida de um modo mais aberto, e que o uso das mídias sociais 
se tornará crucial para que elas cheguem até um público mais amplo.

Com vistas para este cenário, a Secretaria Nacional de Juventude 
(SNJ) firmou com o Instituto Brasileiro de Informação para Ciência 
e Tecnologia (IBICT) um projeto de pesquisa que busca desenvolver 
um modelo integrado de sistemas de informação, disseminando dados 
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sobre aspectos culturais, econômicos e sociais dos jovens brasileiros na 
internet. Com isso, implementou-se a Biblioteca Digital de Juventude1 
e o Participatório – que alinha a interatividade das mídias sociais com os 
observatórios de ciência. O projeto intenta auxiliar na estruturação de 
um sistema de informações capaz de subsidiar pesquisadores, governos 
e usuários em geral com dados consolidados e atuais sobre a temática de 
juventude, contribuindo para a elaboração e regulamentação das mais 
diversas políticas públicas voltadas para esta faixa etária (dos 5 aos 29 
anos). Neste contexto, viu-se a necessidade de analisar a presença das 
publicações científicas sobre juventude nas mídias sociais e identificar 
– por meio de indicadores altmétricos – onde e como essas publicações 
têm sido mencionadas2 na Web 2.0. 

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quali-quantitativa, cujo o 
objetivo é  identificar e analisar as publicações científicas que tratam do 
tema da juventude e que foram mencionadas em mídias sociais inde-
xadas pela plataforma Altmetric.com3. Para atender às especificações deste 
estudo, buscou-se por publicações acadêmicas que contém a palavra 
“juventude” em seus títulos. Esta variável considerou que os títulos in-
dicam, na maioria das vezes, o tema dos relatos de pesquisa, admitindo-
-se, portanto, restringir as análises às publicações de língua portuguesa 
e hispânica (excluindo publicações de outros idiomas identificados pela 
plataforma, como inglês e chinês, por exemplo). Importa salientar, ain-
da, que este estudo considerou exclusivamente aquelas publicações que 
contém um Digital Object Identifier (DOI), uma vez que a Altmetric.com utiliza 
esse identificador para recuperação dos dados. 

1  Disponível no sítio: <http://juventude.gov.br/biblioteca>. 
2  Entende-se por menção qualquer alusão ou referência feita à uma publicação 

científica nas mídias sociais, incluindo seu compartilhamento, publicação, tweets, 
retweets, postagens, curtidas, comentários. 

3 A Altmetric.com busca em bases de dados de todo o mundo, inclusive brasileiras, por 
produções acadêmicas e suas menções em mídias sociais, permitindo identificar a 
repercussão (score) em, pelo menos, 6 mídias sociais diferentes. 
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3 RESULTADOS

Até a data da coleta, 5 de janeiro de 208, as 95 publicações acadê-
micas (79 artigos e 6 livros) foram mencionadas 286 vezes em mídias 
sociais diferentes: Twitter (229); Facebook (42); Syllabi (7); Sites de notícias 
(4); Wikipédia (3) e Blogs (). Observou-se que o Twitter, entre todas as 
mídias, computou métricas de atenção mais expressivas, representando 
80% das menções. Das 95 publicações, 92 foram tuitadas pelo menos 
uma vez por usuários espalhados em 8 países (Argentina, Brasil, Chile, 
Colômbia, Cuba, Equador, Espanha, Estados Unidos, Itália, Marrocos, 
México, Peru, Portugal, Rússia, Turquemenistão, Uruguai, Venezuela, 
Vietnã). Deste fato pode-se inferir que os usuários interessados sobre o 
tema “juventude” focam sua atenção no Twitter, sugerindo aos pesquisa-
dores e gestores que atuam nessa temática mais reflexões sobre o papel 
dessa mídia na divulgação das pesquisas. Este mesmo comportamento 
foi encontrado em outros estudos como o de Mula (206), o que pode 
representar um padrão. 

Em relação às menções feitas no Facebook, a maior parte é realizada 
em páginas, o que pode ser compreendido quando se considera que a 
Altmetric.com recupera apenas posts públicos. As 42 postagens no Facebook 
foram realizadas por 34 usuários e páginas. São dez páginas de perió-
dicos, oito de repositórios institucionais, quatro de perfis pessoais. Há, 
ainda, grupos de pesquisa, instituições de ensino, dentre outros. Ao 
contrário das postagens realizadas no Twitter, em vista a limitação de ca-
racteres, é comum que usuários apenas compartilhem o link da publica-
ção. No Facebook, por sua vez, os posts normalmente são acompanhados 
por textos que apresentam o conteúdo destes links. Notou-se, também, 
que as publicações mais mencionadas – ou seja, com maior score altmé-
trico – correlacionam o tema da juventude, de maneira transversal, com 
as áreas da Educação, Comunicação e Informação, Estudos Sociais, 
História e Psicologia (Ver Tabela ). 
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TABELA 1 - PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE JUVENTUDE, COM MAIOR SCORE ALTMÉTRICO 
(05/01/2018)

Score Título da publicação
Área do 

Conhecimento
Tipo Publicada em

23 Las Juventudes Hitlerianas História Livro 09/206

8 Juventud, cultura y NTICs: ¿triángulo o 
prisma?

Comunicação e 
Informação

Artigo /206

7 Adolescencia y juventud: Consideraciones 
desde el psicoanálisis

Psicologia Livro 0/202

6 La salud reproductiva en la juventud cubana Estudos Sociais Artigo Desconhecida

6 Políticas públicas, juventude e desigualdades 
sociais: uma discussão sobre o ProJovem 

Urbano em Belo Horizonte

Educação Artigo Desconhecida

Fonte: Autores (207), a partir de dados coletados na Altmetric.com.

Os 79 os artigos em análise foram salvos 56 vezes da bibliote-
ca do Mendeley pelos usuários. Com base no detalhamento dos índices 
dessa mídia, foi possível identificar 8 disciplinas a que pertencem os 
usuários interessados no tema “juventude”. São elas: Ciências Sociais 
(257); Psicologia (77); Artes e Humanidades (45); Negócios, Gestão e 
Contabilidade (23); Medicina e Odontologia (3); Agricultura e Ciências 
Biológicas (0); Enfermagem (7); Economia, Econometria e Finanças 
(6); Linguística (5); Filosofia (4); Ciência ambiental (5); Design (4); 
Matemática (3); Ciência da Computação (2); Artes e Literatura (2); 
Engenharia (); Ciências Materiais (). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se tímida presença de publicações sobre juventude nas 
mídias sociais indexadas pela Altmetric.com. Até a data da coleta (janeiro 
de 208), foram recuperados 79 artigos e 6 livros, mencionados pelo 
menos uma vez no Twitter, Facebook, Syllabi, Sites de notícias, Wikipédia e Blogs. 
Juntas, as 95 publicações somam um total de 286 menções em todas as 
mídias, gerando uma média de três menções por publicação. 

Do universo analisado, o Twitter foi identificado como a mídia com 
o maior número de menções (80%), o que pode indicar certa prefe-
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rência e popularidade dessas mídia entre os usuários. Ao relacionar a 
variedade de disciplinas às quais os leitores do Mendeley estão vinculados 
com a diversidade de áreas de conhecimento (5) que abordam a temática 
da juventude, verificou-se a transversalidade da temática da juventude. 
O que aponta para a importância da investigação, da compreensão, da 
publicação e da divulgação de pesquisas sobre o tema, tanto por pes-
quisadores, quanto por gestores preocupados com a construção de uma 
realidade social inclusiva para jovens.
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1 INTRODUÇÃO

A internet, ambiente que caracteriza a cultura digital, amplia não 
apenas a interação entre organizações e seus públicos, como também 
ressignifica as práticas políticas e de participação social. Neste contexto, 
as relações entre governo e sociedade, especialmente no que diz res-
peito à comunicação pública, enfrentam mutações. Cabe observar, por 
exemplo, o Marco Civil da Internet (Lei n° 2.965/204), que propõe 
a criação de mecanismos de governança multiparticipativa na internet 
como obrigação do poder público. O Participatório, rede social de in-
ternet mantida pela Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) e criada em 
202, em tese, permite maior participação social nas Políticas Públicas 
da Juventude (PPJ). Atualmente, integra o Portal da Juventude, que é 
estruturado a partir do Noosfero, software que possibilita a criação de 
redes sociais de internet.

Este texto apresenta resultados preliminares de uma pesquisa desen-
volvida a partir de convênio entre o Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia (Ibict) e a SNJ. Tal estudo visa fornecer insumos 
para qualificar esta rede social de internet e outros repositórios de infor-
mação da secretaria, a fim de oferecer dados e informações que permitam 
uma efetiva participação política da juventude neste espaço.

2 METODOLOGIA 

Realizou-se a análise do Participatório da SNJ, com o objetivo de 
levantar indicadores que servirão, em pesquisas futuras, como insumo 
para verificação das relações do Participatório com outros sites. Para 
tanto, utiliza-se a webometria, a exemplo de Vanti (200). Esse método 
possibilita uma diversidade de estudos em sítios da web, como apresenta 
a literatura científica. Diversos objetos na web podem ser pesquisados 
com a webometria: Ferrara, Montanelli e Verzillo (208) defendem o 
uso do Google Acadêmico para estudo webométrico de citações, enquanto 
Shintaku (207) verifica a avaliação de periódicos científicos por meio 
de indicadores webométricos; entre tantos estudos.
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A coleta dos indicadores, por sua vez, pôde ser realizada em moto-
res de busca e analisadores webométricos do tipo Search Engine Optimization 
(SEO). As três ferramentas utilizadas foram: o Woorank; o Alexa e o; 
Sem Rush. Como Pinto Lopes (207) relata, o Woorank é util para me-
lhoria do site e verificação do seu impacto social, enquanto Vaughan e 
Yang (203) consideram o Alexa apropriado para estudos webométricos. 
Tais coletores possibilitaram a busca de resultados referentes ao domínio 
principal juventude.gov.br., com base nas palavras-chave, análise global 
do site/subdomínio e a análise da concorrência.

3 RESULTADOS

O Participatório atualmente é composto por 627 comunidades, con-
tando com 0.04 usuários e 0.505 artigos. Com isso, pode-se dizer 
que possui 22.7 páginas, uma vez que cada um desses elementos possui 
páginas criadas dinamicamente com as suas informações. Cada usuário 
possui sua página de perfil, assim como cada comunidade tem sua própria 
página, todos com uma URL própria. Ao utilizar as ferramentas na opção 
livre, o estudo restringiu a coleta de dados em três meses, de outubro de 
207 a dezembro de 207. Mesmo com a restrição, os dados são signi-
ficativos, pois apresentam uma visão pontual das relações webométricas. 
Como o estudo utilizou ferramentas de otimização de sites, certas termi-
nologias são divergentes, mas puderam ser feitas relações de equivalência 
ou proximidade, como no caso de backlinks e inlinks.

 Assim, foram encontradas 309 backlinks, provenientes de onze do-
mínios distintos de oito IPs. Como geralmente os IPs são de instituições 
ou organizações, pode-se inferir que o Participatório possui 309 inlinks, 
provenientes de onze sites ou portais, pertencentes a oito organizações 
ou instituições. Essa medida é importante na melhoria da encontrabi-
lidade dos motores de busca, como relatam Cho, Garcia-Molina e Page 
(998). Avaliando esses backlinks pelo domínio (estrutura do endereço 
da internet), verificou-se que de um total de onze, oito domínios são 
considerados dos Estados Unidos, principalmente por terem serviços de 
hospedagem de sites naquele país.  Há, também, um backlink de domínio 
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registrado em Cabo Verde, relacionado à IV Bienal de Jovens criadores 
da Comunidade de Países de Língua Portuguesa.

Ao analisar os sites que possuem links para o Participatório, os dados 
revelam que são, em grande parte, blogs (28 dos 309 inlinks). Entretanto, 
verificou-se provedores diferenciados de blogs, na medida em que possuem 
domínios distintos, identificados com:  .info (56 postagens em  blogs); .com 
(44 postagens em blogs); .org (40 postagens blogs) etc. Ao verificar os links 
inseridos nos sites, notou-se que grande parte utiliza o chamado texto 
âncora, definidos por Costa (20) como o seguimento de texto que 
encapsulam os links, com: “Participatório - Observatório Participativo 
da Juventude”, enviando para a página inicial da juventude.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo destacou a questão social do Participatório, na medida em 
que as relações observadas por meio dos links apresentaram pouca ocor-
rência no Governo. Ao mesmo tempo em que este é visto como uma 
grande iniciativa, destacando-se menções à homepage do Participatório, 
suas páginas de comunidade e usuários não se sobressaem por meio de 
links diretos e independentes. É um estudo preliminar e restrito, mas 
apresenta um modelo no qual se utiliza de analisadores de performance 
web na sua forma gratuita, para verificação de sites de governo, contri-
buindo com as discussões sobre a webometria. Por fim, apresenta uma 
análise inicial da visibilidade do Participatório, com informações que 
podem ser úteis para a melhoria do site.
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1 INTRODUÇÃO

Editores, pesquisadores, financiadores, instituições e provedores de 
tecnologia estão interessados em entender melhor como a pesquisa aca-
dêmica e seus resultados e dados são utilizados. O conteúdo acadêmico 
sempre foi discutido por estudiosos dentro da literatura formal usando 
as citações e referências, mas também é debatido fora da literatura for-
mal e por outros meios além da comunidade acadêmica. Precisamos de 
maneiras de monitorar e distribuir essas informações valiosas. Assim, 
identificar se a publicação está gerando um impacto fora da literatura 
formal em diferentes plataformas de informação científica e suas rela-
ções com o crescimento das plataformas on-line de discussão, publicação 
e mídia social, é um dos grandes desafios dos editores/provedores/fi-
nanciadores da ciência. Para isso, em 207 foi iniciado um projeto de 
serviço de cruzamento entre links Digital Object Identifiers (DOIs), que está 
na versão Beta:

Uma iniciativa colaborativa do Crossref e DataCite1,o Event 
Data atende a uma crescente necessidade da comunidade, ofe-

1 Organização global sem fins lucrativos que fornece identificadores persistentes 
(DOIs) para dados de pesquisa, com objetivo de localizar, identificar e citar dados 
(DATACITE, 208).
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recendo transparência em torno dos caminhos das interações 
de como as pesquisas acadêmicas ocorrem online, fora das 
plataformas do editor (CROSSREF, 207a, tradução nossa).

Como exemplo, os DOIs de dados de pesquisa são registrados no Data 
Cite e outros locais de publicação com referências, tais como o WordPress, 
a Wikipedia e o Crossref, e também menções no Twitter,  que geram dados 
bibliográficos e de mídia social depositados. 

Quando surgem as interações, que são constituídas por uma série de 
“eventos” individuais registrados quando há um novo relacionamento 
entre o conteúdo registrado e algo na web, como um marcador/mar-
cação, um comentário, um compartilhamento em redes sociais ou um 
link. O Event Data agrupa a relação desses dados e contabiliza dezenas de 
milhares de eventos ocorrendo todos os dias a uma taxa de aproximada-
mente um por segundo, e existe uma riqueza de informações que podem 
ser obtidas através da análise e interpretação desses dados (CROSSREF, 
207b).

A metodologia utilizada pelo Event Data consiste em registrar e arma-
zenar essas atividades e torná-las disponíveis num modelo de registro de 
metadados bruto, para que qualquer interessado veja como o conteúdo já 
registrado no Crossref pode ser utilizado no mundo on-line. Os dados são 
transparentes, rastreáveis e seguem as recomendações da National Information 
Standards Organization (NISO) e do Código de Conduta da Altmetrics Data Quality, 
possibilitando o acesso a informações da proveniência e o contexto de cada 
“evento” junto ao serviço (CROSSREF, 207b). Conforme o Crossref, as 
principais vantagens do serviço são: os dados são abertos, transferíveis e 
portáteis; as atualizações são regulares e os contribuintes confiáveis, com 
armazenamento seguro; o sistema fornece dados brutos gratuitamente, 
através de uma Service Level Agreement (SLA) (Acordo de Nível de Serviço) em 
velocidade favorável de disseminação; é uma iniciativa em comunidade, 
que fornece dados de uma fonte neutra e fidedigna.

A Figura  mostra a atividade ao vivo da coleta de dados no Event 
Data, realizada automaticamente em tempo real e que relaciona as fontes 
que incorpora; o tipo de “evento” fica no lado esquerdo (referências, 
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Twitter, comentário, atualização, entre outros), já a fonte fornecedora 
dos dados, que nessa imagem são DOIs do Wikipedia. fica no lado direito.

FIGURA 1 - COLETA EM TEMPO REAL DE DADOS NO CROSSREF EVENT DATA

Fonte: Disponível em: <https://live.eventdata.crossref.org/live.html>. Acesso 
em: 05 maio 208.

O Event Data e sua utilização pela comunidade científica tem o obje-
tivo de explicar ao usuário como serão exploradas as suas métricas. O 
Crossref descreve alguns exemplos e possibilidades: 

• Editores e plataformas de publicação podem analisar e interpretar 
os dados, utilizando os registros de eventos em análises métricas 
no seu gerenciamento comercial;

• É um recurso gerenciado de forma centralizada, aos terceiros 
(como prestadores de serviços em geral e altmétricos) que podem 
coletar dados em tempo real, para analisar, interpretar, enrique-
cer e relatar através de suas próprias ferramentas;

https://live.eventdata.crossref.org/live.html
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• Pesquisadores em bibliometria podem usar os dados brutos 
confiáveis e auditáveis em um único formato normalizado, com 
a certeza de que todos os dados correspondem à evidência e ao 
contexto da fonte;

• Editores de revistas podem utilizar o Event Data para muitas possibi-
lidades, como: encontrar revisores com base em análise da rede de 
publicação; identificar novas áreas e aumentar o número de sub-
missões; rastrear o alcance das submissões que vão publicar; atrair 
autores oferecendo dados do interesse dos leitores; acompanhar o 
alcance total da disseminação do artigo; obter melhor compreensão 
de como suas publicações se comparam com outras;

• Financiadores para identificar, isolar e rastrear a disseminação e 
o uso da pesquisa que financiaram fora da literatura acadêmica 
(CROSSREF, 207a).

2 COMO O SERVIÇO É REALIZADO

2.1 COLETA DE DADOS NO CROSSREF

Uma vez registrado um conteúdo no Crossref, há diversas maneiras 
de acompanhá-lo. Com o DOI, pode-se descobrir quando um item foi 
compartilhado, salvo, referenciado, comentado ou liked (visto/aprecia-
do) em ambientes variados como o Twitter, blogs e sites como o Wikipedia 
e Research Blogging (plataforma agregadora de blogs de pesquisadores). 
Com o Event Data também é possível capturar os links entre os autores, 
os conjunto de dados e outros itens com conteúdo na medida em que 
são adicionados aos metadados dos principais provedores do serviço, o 
DataCite e Crossref (CROSSREF EVENT DATA, 208a).

De acordo com o Crossref, o serviço continuará se conectando a novas 
fontes de dados, para crescimento da atividade com o tempo. Assim, os 
“eventos” serão coletados e organizados a partir de fontes de dados, e 
alguns serão produzidos por meio de parcerias.
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2.2 COLETA DE DADOS DOS PARCEIROS

Os dados do Event Data são fornecidos das fontes mencionadas na 
Figura 2. O Crossref os processa com base em uma metodologia (schema) 
e, em seguida, fornece os “eventos” e todas as informações do processa-
mento dos dados para qualquer usuário ou pessoa através de uma pró-
pria Interface de Programação de Aplicativos (API), como um usuário 
final. O Event Data é adequado para utilização por máquinas/servidores 
em organizações que desejam criar os dados em sistemas próprios.

FIGURA 2 - FONTES DE DADOS COLETADAS PELO EVENT DATA (JAN. 2018)  

Fonte: Disponível em: <https://www.crossref.org/services/event-data/>. Acesso 
em: 05 maio 208.

3 CONCLUSÃO

O serviço (abril de 208) está em uma versão Beta e será lançado 
no primeiro semestre de 208. Como uma metodologia de agregação 
de metadados abertos, o principal objetivo é identificar e ver como a 

https://www.crossref.org/services/event-data/
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comunidade usa e integra esses metadados abertos nos fluxos de tra-
balho, por exemplo: o  Public Knowledge Project (PKP) está trabalhando em 
uma implementação para o Open Journal Systems (OJS). Segundo o Crossref, 
o serviço precisa de comentários e sugestões das fontes que deveriam 
ser incluídas e outras possibilidades para o serviço. É necessário iden-
tificar após o lançamento quais serviços agregaram os dados Event Data e 
como eles estão sendo utilizados, pois na metodologia disponibilizada 
pelo Crossref, é através de um acordo de serviço. A ligação de diferentes 
identificadores persistentes para a coleta e distribuição de metadados 
via API, podem gerar muitas possibilidades de ferramentas métricas e 
altmétricas. É necessário que a comunidade examine a documentação 
disponibilizada no Guia do usuário e se informe dos termos para, em se-
guida, conectar-se à API do Event Data e começar a utilizá-la em outros 
desenvolvimentos.
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1 INTRODUÇÃO

As ferramentas da internet e a evolução da web 2.0 têm modificado 
as formas de socialização, interação e principalmente a comunicação 
humana. Maresh-Fueher e Smith (206) acreditam que o recurso da 
Internet que possui a maior contribuição para a mudança na comunica-
ção são as mídias sociais, que permitem uma nova forma de comunica-
ção em que os usuários, em vez de organizações ou guardiões de mídia, 
controlam a criação, o uso e a distribuição de informações.

A utilização das mídias sociais, em especial para difusão, discussão e 
compartilhamento de informações de cunho científico e acadêmico, pode 
ser comparado ao que Gladwell (203, p. 5) chama de epidemia em uma 
mudança moderna, quando se percebe “[...] a possibilidade de contágio, 
o fato de que pequenas causas podem ter grandes efeitos e de que a mu-
dança acontece não gradualmente, mas num momento decisivo”.

Esta “Epidemia” é percebida quando a curva de usuários ativos de 
mídias sociais cresce de forma ascendente no decorrer dos anos e a uti-
lização de mídias sociais no compartilhamento, difusão e visibilidade 
de conteúdos científicos inaugurou uma nova área de estudos, chamada 
altmetria. A altmetria tem sido discutida como uma nova métrica ad-
vinda destas novas fontes emergentes e visa contribuir para a avaliação 
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da ciência, juntamente com os indicadores tradicionais (KEMP, 208). 
Neste sentido, este trabalho tem o objetivo de levantar as principais fon-
tes de dados utilizadas nos estudos altmétricos, no sentido de entender 
suas características e possíveis contribuições que  podem oferecer para a 
geração de indicadores de pesquisa.

2 ALTMETRIA 

O desenvolvimento e utilização de mídias sociais como meio de ex-
pressão e comunicação tem se difundido no mundo. A utilização das 
mídias sociais na produção, discussão e difusão de conteúdos científicos 
afeta o sistema de comunicação da ciência vigente de diversas formas. 
Souza e Almeida (203, p. 8) observam que uma dessas mudanças “ [...] 
é a criação de novas métricas destinadas a acompanhar a disseminação 
de produtos de pesquisa na Web Social, as quais podem ser utilizadas 
como mecanismo de avaliação do impacto da ciência em complemento 
aos tradicionais estudos bibliométricos”.

Os estudos métricos tradicionais utilizam principalmente as bases 
de dados de citação como fonte de dados. A web social tem possibilitado 
novas formas de expressão e avaliação de conteúdos científicos com o 
intuito de complementar os indicadores tradicionais e para isso utiliza 
fontes alternativas de dados. Neste sentido, as fontes de dados na altme-
tria são aquelas encontradas em eventos e/ou atividades de usuários em 
plataformas, aplicativos e ferramentas on-line de mídias sociais com base 
na web social. Tais fontes são rastreadas pelos agregadores cuja função 
é monitorar as diversas fontes de dados advindas da web social, forne-
cendo as informações sobre os eventos e/ou atividades de menção ou 
compartilhamento de conteúdos científicos. 

Erdt e colaboradores (206) identificaram 40 diferentes fontes 
de dados que são monitoradas e coletadas pelos agregadores altmé-
tricos, organizadas em oito categorias: A) Bibliotecas, Repositórios e 
Sistemas de informação digitais on-line, B) Blogging e Microblogging, 
C) Compartilhamento de vídeos, fotos e slides, D) Enciclopédias on-li-
ne, E) Marcadores sociais/Gerenciadores de Referências, F) Perguntas 
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e Respostas e Fóruns, G) Recomendações e Sistemas de Revisões e H) 
Redes Sociais. As publicações sobre tais fontes de dados, organizadas 
nessas oito categorias foram o objeto de estudo deste trabalho.

3 METODOLOGIA

Trata-se de pesquisa de caráter quali-quantitativo, do tipo descriti-
va e exploratória, que utiliza enquanto método a bibliometria e como 
técnica de coleta de dados a análise documental. A pesquisa foi realizada 
na base de dados Scopus, pois apresentou uma maior quantidade de re-
gistros sobre a temática, utilizando como estratégia de busca o termo 
“altmetrics”, o operador booleano AND, e o nome de cada fonte de da-
dos, pesquisadas nos campos título do artigo, resumo e palavras-chave, 
realizada no dia 02 de janeiro 208, abrangendo o período de 202 a 
207. Fizeram parte do corpus de estudo 63 publicações, em que foram 
pesquisadas os estudos de 40 diferentes fontes de dados contempladas 
nas oito categorias apresentada por Erdt e colaboradores (206).

4 RESULTADOS

As fontes de dados incluídas nas categorias A e B figuraram em 8 
estudos cada. Foi percebida também um destaque para o grupamento E e 
H, com 78 e 66 estudos respectivamente, como se observa no Gráfico . 

GRÁFICO 1 - QUANTITATIVO DOS ESTUDOS DE FONTES DE DADOS EM ALTMETRIA POR 
CATEGORIAS

Fonte: Dados de pesquisa, 208.

A categoria C teve um baixo número de estudos, que contemplaram 
as fontes de dados, Dailymotion, Youtube, Vimeo, Pinterest, Flicrk e o SlideShare. 
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O grupo D, que inclui a Wikipedia, também apresentou um baixo número 
de publicação, enquanto que o F não contou com ocorrência. Fazem 
parte da categoria G, com 3 estudos, a Amazon reviews, F1000, Goodreads, 
Publons, PubPeer e Reddit.

O Gráfico 2 apresenta as fontes de dados das quatro categorias que 
apresentaram o maior número de publicações. No grupo A, sobressa-
em a Web of Science e Scopus. Tais bases de dados são utilizadas tradicio-
nalmente nos trabalhos métricos, como fonte de coleta de informações 
bibliográficas e/ou para estudos de relação entre os dados altmétricos e 
contagem de citações. 

GRÁFICO 2 - QUANTITATIVO DAS FONTES DE DADOS COM O MAIOR NÚMERO DE ESTUDOS 

Fonte: Dados de pesquisa, 208.

O Twitter aparece como a principal e maior fonte de dados para os 
estudos altmétricos, tanto para a categoria B, como para todas as cate-
gorias sociais pesquisadas, com 80 publicações. O Mendeley é a fonte de 
dados mais estudada para o grupo E, com 67 publicações, pois ele tem 
sido uma das fontes mais importantes de dados para a altmetria, refle-
tindo o impacto das publicações em termos de público (BAR-ILAN, 
204; HAUNSCHILD; BORNMANN, 206).

Na categoria H, o Facebook, apesar de ser a plataforma social com 
o maior número de usuários, mais de .87 milhões (KEMP, 208), 
tem uma baixa ocorrência de estudos, com apenas 25 publicações. O 
ResearchGate e a Academia.edu aparecem com 2 e oito trabalhos, respectiva-
mente. Interessante observar que elas são fontes de dados da web social 
desenvolvidas especificamente para fins acadêmicos, porém os dados 
demonstram uma fraca incidência, possivelmente pela dificuldade de 
coleta e análise de dados dessas fontes.
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O Gráfico 3 apresenta a evolução do número de publicações por ano 
das três fontes de dados com o maior número de estudos. O Twitter, que 
é uma das plataformas sociais com o maior número de usuários, isto é, 
37 milhões de acordo com Kemp (208), apresenta estudos desde o 
ano de 202. De 202 a 205 apresenta o número de publicações de 
forma ascendente, em 206 tem uma pequena queda de estudos, tendo 
alcançado 37 publicações no ano de 207.

GRÁFICO 3 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PUBLICAÇÕES DAS TRÊS 
FONTES DE DADOS COM O MAIOR NÚMERO DE ESTUDOS POR ANO 

Fonte: Dados de pesquisa, 208.

A curva para a fonte de dados Mendeley se apresentou de forma cres-
cente, tendo seu primeiro estudo em 203 e o maior número de publi-
cações em 207. O Mendeley foi a única fonte que apresentou sua curva 
crescente em todo o período estudado. Erdt e colaboradores (206) 
afirmam que o Mendeley e Twitter tem sido as fontes de dados mais predo-
minantes para estudos altmétricos, complementando que o Twitter tem 
recebido uma quantidade mais ou menos constante ao longo dos anos, 
mas parece que o interesse está se deslocando para o Mendeley.

O Facebook tem se mantido como uma fonte de dados de interesse 
para dados altmétricos, tendo visto estudos desde 203 a 205 de forma 
ascendente, em 206 percebe-se uma queda no número de publicações, 
apresentando o maior número em 207.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Das 40 fontes de dados analisadas, o Twitter, apesar de não ter sido 
desenvolvido para fins científicos e/ou acadêmicos, apresentou o maior 
número de estudos desde 202 e é uma das plataformas sociais com o 
maior número de usuários, portanto merece atenção dos pesquisado-
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res. Em contrapartida, o Mendeley, desenvolvido para fins acadêmicos, se 
apresenta como uma das fontes de dados mais promissoras para dados 
altmétricos, principalmente por sua abrangência, quantidade de usuá-
rios e difusão de compartilhamento de conteúdos científicos. 

O ResearchGate e Academia.edu são fontes de dados desenvolvidas para a 
comunidade acadêmica, mas não apresentaram índices altos de estudos 
altmétricos. Acredita-se que tal fato deva-se a dificuldade de coleta e 
análise de informações das plataformas.

A web social tem demonstrado como um novo lócus para avalição 
da ciência e um novo paradigma tem surgido para os estudos altmétri-
cos. Diversos estudos ainda precisam ser desenvolvidos para entender e 
aprofundar dados sobre outras fontes e em especial aquelas desenvolvi-
dos com o cunho acadêmico e científico.
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1 INTRODUÇÃO

Os estudos relacionados à Ciência da Informação demonstram poten-
cial para várias análises, inclusive com novos cenários a partir de abordagens 
cibermétricas. Para contribuir com esses estudos este trabalho apresenta 
a definição de três indicadores (Exposição, Interação e Apropriação) que 
visam auxiliar no acompanhamento do impacto da produção científica e 
também identificar como é o consumo destes conteúdos nas redes sociais, 
pois periódicos com maior visibilidade tendem a gerar maior impacto, 
enquanto que periódicos e conteúdos com menor influência entre os 
seus pares tendem a ser menos divulgados. Assim, diante desse cenário 
são apresentados os conceitos que balizaram a pesquisa e os códigos para 
manipular os dados extraídos da plataforma Altmetric.com.

2 METODOLOGIA E TRATAMENTO DOS DADOS

A pesquisa foi alicerçada na cibermetria por considerar para a análise 
dos dados as inter-relações entre os conteúdos e os processos comunicati-
vos, além de também se ater nas particularidades de consumo, ferramen-
tas e serviços utilizados pelos usuários. Ao mesmo tempo, o subcampo 
inclui “a aplicação das tradicionais técnicas informétricas a qualquer tipo 
de informação disponível na internet” (SIQUEIRA, 2016, p.36). 
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O corpus da análise foi constituído do de 3.000 documentos (arti-
gos, livros, registros de ensaios clínicos, conjunto de dados, capítulos 
de livros e notícias) recuperados pela API da ferramenta Altmetric.com. 
A coleta dos dados foi realizada entre os dias 1 a 30 de junho de 2017 
quando foram baixados diariamente os 100 artigos com maior índice de 
atenção no dia.  

A tabulação dos dados foi realizada com o Google Refine utilizado para 
converter arquivos provenientes da ferramenta da Altmetric.com do for-
mato .JSON para .CSV (os dados em estado bruto estão disponíveis no 
Figshare (https://figshare.com/s/91cf3e60f8250aecfa5f), em seguida a 
modelagem dos dados foi realizada na ferramenta Rstudio, versão 1.1.414.

A partir desse cenário, observamos que o modelo adequado para 
taxonomia própria de exploração científica das redes sociais deve estar 
aliado com as métricas que podem ser utilizadas por cada grupo de fer-
ramentas. Também foi levado em consideração a utilização de modelos 
de mensuração consolidados no mercado como a Barcelona Declaration of 
Measurement Principles (AMEC, 2010), cujo documento compilou um con-
junto de sete diretrizes para medir os ambientes digitais; e o The Social 
Media Measurement Conclave (2013), uma coalizão de empresas Business 
to Business (B2B) e Business to Consumer (B2C), agências de relações públicas 
e de mídia social e associações industriais, que publicaram o Complete 
social media measurement standards. Com base nesses documentos foi possível 
extrair três indicadores que servirão para agregar os serviços e catego-
rizar as redes sociais segundo as suas apropriações gerais, conforme 
apresentadas na Figura 1:
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FIGURA 1 - DIVISÃO DE CATEGORIAS UTILIZADAS PARA AGRUPAR AS REDES SOCIAIS

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

• Exposição – São considerados indicadores de exposição as publi-
cações que sejam apenas para a divulgação científica. Esse conte-
údo identificado como publicações de primeiro nível, geralmente 
tem o objetivo de apresentar, ou divulgar resultados de uma pes-
quisa, ou direcionar o público para um conteúdo específico. 

• Interação – Definido como uma interação de segundo nível e 
envolve uma ação em resposta ao conteúdo disponibilizado. Esse 
tipo de envolvimento pode ser identificado por meio de comen-
tários, incorporação de conteúdo etc.

• Apropriação – Definido como a Apropriação de terceiro nível 
cuja ação pode ser pela apropriação da pesquisa original para o 
desenvolvimento ou aplicação em uma citação ao trabalho origi-
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nal, em artigos, palestras, desenvolvimento de produtos comer-
ciais, matérias em revistas especializadas, entre outros.

O objetivo de dividir em três categorias amplas foi por entendermos 
a necessidade de um apuramento constante, mas, também, foi levado 
em consideração o objetivo do ambiente, a apropriação do público e 
o tipo de dado que poderia ser extraído. Com essa premissa, os dados 
capturados passaram por uma primeira análise para verificar a estrutura 
dos dados, possíveis duplicatas e a ausência de alguma informação que 
inviabilizasse a análise. Nesse ponto foram excluídos 167 registros que 
não tinham as datas de entrada no sistema ou de publicação e 1.154 que 
eram duplicados.

Após essa etapa foram somados os valores de cada rede, para extrair o 
valor que representasse os Índices (Exposição, Interação e Apropriação), 
que compreenderam as seguintes redes:

• Exposição: Twitter, páginas do Facebook, Google+, Weibo e Vídeos;

• Interação: Mendeley, Connotea, CiteUlike, Reddit;

• Apropriação: Notícias, Blogs, Páginas governamentais, Wikipédia, 
LinkedIn, Syllabi, RH, Q&A, Peer_Review.

Enquanto que para o tempo médio de vida dos documentos extra-
ídos foi subtraído a data de publicação pela data da última atualização, 
antes do documento ser baixado.

3 MODELAGEM DOS DADOS DAS REDES SOCIAIS

Com base nas categorias Exposição, Interação e Apropriação bus-
cou-se identificar como é o consumo de conteúdos científicos nas redes 
sociais e foram levantadas duas questões: qual o impacto do tempo de 
publicação para a disseminação do conteúdo e, principalmente, se existe 
transferência na utilização dos documentos de um indicador para outro.
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Fonte: Elaborado pelos autores, 2018.

Com base nos questionamentos foi identificado uma concentração 
que a varáriavel tempo tem pouco impacto nos indicadores, uma vez que 
ao observamos os gráficos Exposição Interação e Apropriação (Figura 
2) constata-se dinâmicas distintas dentro do mesmo espaço de tempo. 
Dessa forma, ao mesmo tempo que esse resultado poderia sugerir uma 
lacuna ou perda durante a transferência de informações, não podemos 
deixar de reforçar que os Índices Exposição, Interação e Apropriação, 
em muitos casos, também, podem servir como primeiro impacto para 
o pesquisador. Além disso, é necessário cuidado ao comparar números 
obtidos em diferentes redes. 

Embora o propósito desta pesquisa não seja o aprofundamento em 
como as diversas áreas estão se apropriando dos ambientes digitais na 
divulgação acadêmica, um ponto que deve ser levado em consideração é 
como cada campo utiliza e com qual finalidade. Como exemplo, podemos 
citar Page (1999) ao analisar a forma é modelo de publicação na Ciência 
da Computação ser fortemente baseada na experimentação e a publicação 
em congressos e conferências é preferida à publicação em revistas. Um 



639

outro dado que ajudar a respaldar esse argumento é o perfil da área que se 
concentra em redes como Stack Exchange e Reddit, ao invés do Twitter.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa partiu do pressuposto que existe a possibilidade de refi-
nar e/ou apresentar de forma mais racional os dados oriundos das redes 
sociais para a produção científica. Dessa forma, foram sugeridos três 
indicadores que podem representar os caminhos utilizados pelo público 
para consumir pesquisas científicas. Em paralelo, foi testado o impac-
to do tempo de publicação na disseminação desses conteúdos, com o 
objetivo de buscar uma possível relação entre idade dos documentos e 
volume de envolvimento. Em ambos os casos, foi possível observar que: 
a) é possível a utilização de novos indicadores para avaliar a dispersão 
científica, pois apresentam maior clareza na utilização dos documentos 
pelo público; b) ao avaliar o impacto do tempo de publicação observou-
-se que a dinâmica própria revelada nos indicadores serve para demons-
trar a necessidade e utilidade de pesquisas que priorizem a dinâmica do 
público dentro destes ambientes.
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1 INTRODUÇÃO

O período entre 205 e 207 marcou um momento de recessão 
econômica e de instabilidade política no Brasil, levando gestores 
de Micro e Pequenas Empresas (MPE) a desenvolver novas estraté-
gias para superar as dificuldades deste período. Houve gestores que 
passaram a focar a inovação de processos como uma saída da crise. 
Destarte, este artigo objetiva analisar os indicadores relacionados a 
inovações de processos implementadas por MPEs do Sertão do São 
Francisco-Pernambuco. Para tanto, o método para o desenvolvimento 
do referido trabalho foi o quali-quantitativo, seguindo orientações do 
estudo de Minayo (200). Nas 20 empresas visitadas na Região do 
Sertão do São Francisco, houve a aplicação de uma ferramenta de diag-
nóstico chamada Radar da Inovação composta por perguntas abertas 
(BACHMAN; DESTEFANI, 2008). Dentre os aspectos analisados no 



643

radar, a variável ‘processos’ chama a atenção por estar presente como 
um tipo de inovação que pode gerar impactos significativos em empre-
sas (SCHUMPETER, 984; OCDE, 2006). 

No diagnóstico, as respostas obtidas geram evidências ou justificati-
vas para definir os escores (ou pontuação) dentro de cada variável. Tais 
escores costumam variar de  a 5, sendo atribuído escore ,0 para uma 
organização pouco inovadora, escore 3,0 para uma organização ino-
vadora ocasional e o escore 5,0 para a organização inovadora sistêmica 
(BACHMAN; DESTEFANI, 2008). No caso das 20 empresas analisadas, 
o Radar da Inovação foi aplicado entre abril de 205 e setembro de 207.

2 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS INDICADORES

Os dados obtidos na pesquisa de campo são apresentados no 
Quadro , que destaca os resultados mais baixos em vermelho, os 
indicadores das empresas com inovações ocasionais em amarelo e as 
melhores pontuações em verde.
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QUADRO 1 - GRAU DE INOVAÇÃO DE PROCESSOS DAS EPPS DO SERTÃO DE PERNAMBUCO

Empresa
Melhoria 

dos 
processos

Sistemas 
de gestão

Certificações
Softwares 
de gestão

Aspectos 
ambientais 

(Ecológicos)

Gestão 
de 

resíduos

Grau 
Médio de 
Inovação 

Emp1 5,0 5,0 ,0 5,0 5,0 5,0 4,3

Emp2 5,0 5,0 ,0 3,0 3,0 ,0 3,0

Emp3 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,0 1,7

Emp4 5,0 ,0 ,0 3,0 5,0 3,0 3,0

Emp5 3,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,7

Emp6 5,0 5,0 ,0 ,0 3,0 3,0 3,0

Emp7 ,0 3,0 ,0 3,0 ,0 ,0 1,7

Emp8 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 3,0 1,3

Emp9 3,0 3,0 ,0 3,0 ,0 ,0 2,0

Emp10 ,0 3,0 ,0 3,0 ,0 ,0 1,7

Emp11 3,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,7

Emp12 3,0 ,0 ,0 5,0 ,0 ,0 2,0

Emp13 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3

Emp14 3,0 ,0 ,0 3,0 ,0 ,0 1,7

Emp15 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3

Emp16 ,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3

Emp17 3,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,7

Emp18 5,0 5,0 ,0 5,0 ,0 5,0 3,6

Emp19 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,3

Emp20 3,0 3,0 ,0 ,0 ,0 ,0 1,7

Fonte: Autoria própria.

Conforme o Quadro , apenas cinco empresas (25% da amostra) 
apresentaram grau médio de inovação igual ou superior a 3,0, demon-
strando que as empresas analisadas carecem no quesito processos. É 
possível visualizar aspectos deficientes na dimensão processos, como o 
item ‘certificações’ [uma vez que não há tanta relevância no setor de 
comércio e serviços, como há no de indústria (que teve média ,0)], o 
item ‘aspectos ambientais’ (média ,6). Por outro lado, houve itens com 
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médias melhores, como o item ‘melhoria de processos’ (média 3,) e 
‘sistemas de gestão’ (com 2,6). 

A respeito do item Melhoria dos processos, apenas cinco (25% das 
empresas) das empresas, obtiveram o escore máximo (5), demonstrando 
que poucas das organizações analisadas costumam aperfeiçoar seus proces-
sos. A emp1, por exemplo, reajustou sua maneira de gerenciamento de es-
toque, e neste processo aperfeiçoou a forma de gestão, reduzindo também 
o seu estoque. Para melhorar os processos organizacionais, a emp4 realizou 
uma capacitação dos colaboradores na área de estoque e atendimento. Esta 
ação se desdobrou na etiquetagem de todos os produtos e agrupamento 
de clientes para facilitar o atendimento e vendas A emp18 também mapou 
seus processos, obtendo redução das despesas com compras e passando a 
trabalhar com produtos de maior rotatividade. Foram criadas estratégias 
para vender os produtos que estavam há muito tempo no estoque. Por 
outro lado,  empresas demonstraram buscar a melhoria de processos 
ocasionalmente, revelando que necessitam aprimorar seus processos para 
obter melhores controles e de inovações sistemáticas.

No que diz respeito ao item sistemas de gestão, identificou-se que 
quatro empresas alcançaram o escore máximo (5,0) demonstrando 
capacidade de inovação em processos. A emp1 terceirizou o serviço de 
entrega de móveis convencionais e passou a fazer uso de benchmarking. A 
emp2 passou a fazer planejamento de marketing e modificou seus procedi-
mentos de controle financeiro. Por fim, a emp 18 inseriu novas práticas 
de gestão, a exemplo do controle de perdas (passou a registrar seus des-
perdícios) e o benchmarking (identificação de boas práticas para implan-
tação na empresa). Um aspecto chamou a atenção em relação as empresas 
que obtiveram pontuação 3,0: oito organizações adotaram o benchmarking 
como ferramenta de gestão, sendo as seguintes: emp5, emp7, emp9, emp10, 
emp11, emp16, emp17 e emp 20. As demais oito empresas não apresentaram 
nenhuma evidência de existência de um sistema ou prática de gestão, e 
assim, infere-se que essas empresas carecem de ferramentas de gerenci-
amento. Desta maneira, percebe-se que o benchmarking é a ferramenta de 
gestão mais utilizada pelas empresas de Petrolina. 
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No item Certificações, identificou-se que nenhuma das empresas 
avaliadas possui algum tipo de certificação. Normalmente, certificações 
são exigidas ou necessárias quando a empresa é do setor industrial, mas 
isso não impede as empresas ou seus funcionários buscarem algum out-
ro tipo de certificação. 

Em relação aos softwares de gestão utilizados para gerenciar os 
processos, averiguou-se que apenas três empresas obtiveram escore 
5,0, demonstrando que as empresas analisadas não possuem o cos-
tume de adquirir softwares gerenciais por não darem importância ou 
não priorizarem esta ação. Das empresas com inovações sistemáticas, 
destaca-se a emp1 que adquiriu um software de simulação de ambientes 
em 3D. Já a emp12 adquiriu um sistema de gestão voltado para o seg-
mento de seguros. Embora algumas empresas possuam softwares de 
gestão, as mesmas obtiveram escore 3,0, por que não os alimentavam, 
e consequentemente não tomavam decisões com as informações que 
poderiam ser geradas pelos mesmos. 

No item aspectos ambientais (Ecológicos), somente duas empresas 
realizam inovações sistemáticas: a emp1, por exemplo, realizou a troca de 
lâmpadas comuns por lâmpadas econômicas, o que segundo o empre-
sário entrevistado, resultou na diminuição da conta de energia; a emp4 
também fez adequações a aspectos ecológicos, como o uso de iluminação 
natural em seus ambientes, destinação dos plásticos a empresas de re-
ciclagem, incineração das madeiras inutilizadas, reaproveitamento da 
água da chuva e do ar-condicionado para regar o jardim. Sendo assim, 
percebe-se que estas empresas apresentaram um ambiente de inova-
ção de processos voltados ao meio ambiente. Segundo o entrevistado 
da emp2, durante a última reforma, foi realizada uma troca do tipo de 
ar-condicionado no intuito de reduzir o consumo de energia elétrica. 
Já a emp5 vem substituindo as lâmpadas tradicionais por lâmpadas de 
led, e durante a reforma predial, solicitou-se que o responsável criasse 
ambientes que pudessem aproveitar a luz natural.

No que tange a gestão de resíduos, apenas a emp1 e a emp18 obtiveram 
escore 5,0 neste item. A primeira por ter uma política de vendas das 
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embalagens de papelão e plásticos de seus produtos a catadores, que por 
sua vez, repassam para empresa de reciclagem. Já a emp18, vende as caixas 
de papelão dos produtos que compra. De acordo com os empresários 
entrevistados, essas experiências contribuem para um aproveitamento 
de todos os recursos da empresa. Vale ressaltar que algumas empresas 
não geravam resíduos e por isso não faziam gestão dos mesmos. Logo, 
não obtiveram pontuação alta neste item. Já as empresas com inovações 
de processos ocasionais são: emp3 que faz a separação do seu lixo, mas 
segundo o empresário, a empresa responsável pela coleta do município 
não dá continuidade ao trabalho; a emp4 faz destinação dos plásticos a 
empresas de reciclagem e incineração das madeiras inutilizadas no cur-
tume local; a emp6 adotou a prática do lixo seletivo, separando os ma-
teriais; e a emp8 passou a separar seu lixo e disponibilizá-lo para coleta 
seletiva da prefeitura, e ocorrem quinzenalmente.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se destacar que parte das empresas analisadas precisa se rea-
daptar para criar condições para inovar, visto que apenas cinco empresas 
(25% da amostra) apresentaram grau médio de inovação de processos 
igual ou superior a 3,0. A pesquisa in loco possibilitou verificar que ainda 
existem empresários que optam por continuar com seus procedimentos 
arcaicos, do que buscar a melhoria contínua. Poucas empresas visitadas 
possuíam procedimentos operacionais padrão (POPs) e documentação 
dos processos. Isto pode gerar mais entraves a logo prazo, como dificul-
dades na execução de tarefas, desconhecimento técnico dos funcionários 
sobre algumas rotinas, dentre outros.
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1 INTRODUÇÃO

Com o objetivo de explorar o uso dos dados relativos às séries inti-
tuladas “Textos para Discussão”, em inglês, “Working Papers” ou “ Discussion 
Papers”; pesquisou-se essa rica fonte de informação cientométrica vincu-
lada ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Ao observar 
a série periódica “Textos para Discussão do Ipea”, verificou-se a im-
portância das “séries de discussões preliminares” para o fornecimento 
de dados relativos à produtividade de institutos de pesquisa nacionais. 
A variável observada foi nomeada “Produção Anual de Textos para 
Discussão (PATD)” e teve seu primeiro número publicado em 979. 

Uma longa série temporal, produzida por um importante “Think 
tank” brasileiro, o Ipea; que pode ser assim classificado, pois trata-se 
de uma instituição pública, que atua no campo de diferentes grupos de 
interesse, produzindo estudos/pesquisas e disseminando informações/
conhecimento sobre assuntos estratégicos para o Brasil, visando influen-
ciar positivamente as transformações econômicas, sociais, políticas, 
e científicas nacionais. Ademais, o Ipea têm importância no contexto 
nacional, tendo em vista a aplicabilidade direta de suas pesquisas na 
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Administração Pública Brasileira, por meio da formulação e reformu-
lação de políticas públicas.

Os resultados dos institutos brasileiros de pesquisa são associados 
ao número de publicação de artigos em periódicos científicos. Nesse 
contexto, buscou-se estudar indicadores relacionados a um tipo de 
publicação pouco explorado pela Bibliometria e Cientometria, os cha-
mados “Textos para Discussão” ou “Discussion Papers” ou ainda “Working 
Papers”, termos equivalentes em inglês. Essas publicações são utilizadas 
para expor as discussões preliminares de pesquisas em andamento e as 
primeiras versões de artigos em processo de criação e publicação. Pode 
ser considerado uma espécie de “working paper”, na chamada “grey liteture”. 
Spinak (998) considera que qualquer indicador, para a avaliação do 
sistema de comunicação científica, deve ter como uma de suas referên-
cias as metas estabelecidas para o país pela política nacional científica; 
não, necessariamente, condizente com a ciência internacional.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados para a análise da série temporal considerados vão até de-
zembro de 207, sendo a última coleta realizada em 7 de fevereiro de 
208. A série analisada contém 2.357 títulos, considerados para a análise 
do indicador de produtividade todos os números publicados de 979 a 
207. A amostra para análise de redes de coautoria foi composta de 2.203 
títulos, escritos por cerca de .40 autores, até dezembro de 205. Foram 
excluídos 963 fascículos, escritos em autoria única. A amostra final rele-
vante para a análise da rede foi composta por .237 trabalhos escritos em 
coautoria. As matrizes quadráticas foram construídas a partir do recorte 
adotado, dividindo-se os dados de 37 anos em quatro períodos, a saber: 
) 979-984; 2) 985-994; 3) 995-200; e 4) 20-205.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Ao observar a “série temporal” construída a partir da publicação 
dos Textos para Discussão (TD) do Ipea, de 979 a 207, durante os 
últimos 38 anos, foi possível observar o comportamento da variável Y 
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ao longo dos anos, e percebeu-se que uma explicação possível poderia 
ser dada aos fenômenos observados, com base na estimação da reta AB. 
Os valores observados, ou parâmetros, estão ora acima da reta AB, ora 
abaixo. O Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) revela os Termos de 
erro (û), que variam de acordo com os parâmetros β(A) e β2 (B), assim 
representados na Figura . A soma dos termos de erro ao quadrado são 
uma função dos parâmetros β(A) e β2(B), ou a soma do quadrado dos 
resíduos

FIGURA 1 - PATD (1979 A 2017)

Fonte: Dados da pesquisa.

Como um dos resultados, apresenta-se a lei de formação da série 
temporal, que é determinada pela soma de todos os TD produzidos nos 
2 meses do ano. Podemos então escrever a seguinte função matemáti-
ca, como lei de formação da série temporal Yt:(Yt = Jant + Fevt + Mart 
 +Abrt + Mait  + Jut  + Jult  +Agot  + Sett  + Outt  + Novt  + Dezt).

Observou-se que a PATD sofria a influência de outras variáveis, que 
a fazia ter quedas e picos em todo o período. Observou-se, por exemplo, 
quedas nos anos de transição de governos, como de Itamar para FHC 
(994-995); de FHC para Lula (2002-2003) e de Lula para Dilma 
(200-20). Foi assim que encontrou-se, como um dos resultados 
desta pesquisa, essa importante Proxy de pesquisa. 
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ANÁLISE DE COAUTORIA E A REDE DE COLABORAÇÃO  

A análise de coautoria possibilitou o entendimento da Rede de 
Pesquisa do Ipea. Os resultados apontaram atores, que no passado tive-
ram um papel importante (cutpoints), do ponto de vista da intermediação 
e estruturação da Rede, que com o passar dos anos desapareceram da 
Rede e levaram consigo nós e blocos que estavam ligados à Rede somente 
por meio deles. (WASSERMAN; FAUST, 999). A rede é formada prin-
cipalmente por: membros vinculados ao Ipea (Ipeanos); pesquisadores 
visitantes; bolsistas e assistentes de pesquisa. 

Ao analisar os dados com os softwares UCINET e NetDraw 6.6 
(BORGATTI: EVERETT; FREEMAN, 2002), obteve-se o primeiro 
desenho da Rede Ipea, a partir de uma matriz quadrada com cerca de 
.40 autores, considerada muito grande para a análise estrutural, mas 
que forneceu o desenho total da rede. Optou-se então por construir 
quatro matrizes menores. A Figura  mostra os quatro períodos de aná-
lise – ) 979-984; 2) 985-994; 3) 995-200; e 4) 20-205 – e 
o comportamento da variável ao longo dos 37 anos, que demonstra, 
conforme observado pelos pesquisadores do Ipea entrevistados, haver 
relação com os diferentes cenários políticos e com os redirecionamen-
tos político-institucionais, como os estabelecidos após os governos de 
Sarney e FHC. A série mostrou correlação com outras variáveis e, em 
uma análise preliminar, observou-se que explicações podem ser dadas 
ao comportamento da variável ao longo dos anos.

A Figura 2, refere-se ao terceiro período escolhido, de 995-200, 
e destaca os atores de acordo com a medida de centralidade de grau e de 
intermediação. O desenho da rede nesse períodoé igual ao da rede total 
descoberta (979-205), com um núcleo sócio-centrado e um aglome-
rado de sub-grupos reunidos na nuvem superior.
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FIGURA 2 – REDE IPEA DE 1995 A 2010: CENTRALIDADE DE GRAU E INTERMEDIAÇÃO

Fonte: Dados da pesquisa.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos demonstraram que a série temporal pode ser 
utilizada pelo Ipea como um “indicador de produtividade e de colabo-
ração”, de forma a entender o seu desempenho ao longo dos 39 anos. 
Verificou-se que os resultados colaboram para o desenho das redes de 
pesquisa nacionais associadas ao Ipea, tanto redes temáticas, quanto 
redes de pesquisadores e colaboradores, revelando essa importante rede 
de pesquisa no contexto nacional, que integra parte da história do pen-
samento econômico brasileiro.

A pesquisa inclui as séries periódicas de discussões preliminares den-
tre os canais de comunicação científica relevantes para a compreensão de 
questões associadas ao desenvolvimento científico e tecnológico dos países. 
Nota-se que os países que adotam a prática de publicação de “Textos para 
Discussão”, de forma periódica, em acesso aberto ou fechado, permitem 
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o registro desses dados, possibilitando a observação do desempenho dos 
institutos de pesquisas nacionais ao longo dos anos e a avaliação das va-
riações ocorridas em relação às diferentes políticas econômicas, sociais, 
educacionais e de ciência & tecnologia associadas à época de análise.

Sabe-se que a produção científica das nações está relacionada com 
as características socioeconômicas dos países. Nesse sentido, Albornoz 
(994) assinala que, com muita freqüência, “os indicadores escolhi-
dos estão inspirados em sistemas estatísticos de países desenvolvidos e 
apresentam dificuldades de aplicação no contexto local”. Por essa razão, 
Velho (204) sugere reunir todas as estatísticas geradas nas tentativas de 
planificar e administrar a ciência, em seguida fazer os ajustes necessários 
e depois procurar teorias subjacentes. O foco inicial da pesquisa não foi 
explorar aspectos relativos à tipologia desses documentos, o que merece 
ser explorado por estudos futuros.

As séries periódicas de discussões preliminares podem trazer impor-
tantes insumos para as pesquisas que buscam entender os componentes 
e o funcionamento da chamada “Tríplice Hélice” ou Hélice Quádrupla. 
Nesta abordagem, proposta por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff 
(997), as Universidades são postas como indutoras dessas relações e 
a inovação pode ser compreendida como o resultado de um processo 
complexo e dinâmico nas relações entre ciência, tecnologia, pesquisa e 
desenvolvimento nas universidades, nas empresas e nos governos, em 
uma chamada “espiral de transições” (LEYDESDORFF, 202). O estu-
do colabora para a compreensão do papel e da contribuição dos institu-
tos de pesquisa brasileiros no processo de inovação, a partir da análise 
da produção científica do Ipea. 
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1 INTRODUÇÃO

Uma patente é um direito exclusivo concedido para uma invenção, 
que é um produto ou um processo que fornece, em geral, uma nova 
maneira de fazer algo ou uma nova solução técnica para um problema 
(WIPO, 206). As estatísticas sobre patentes são usadas como indica-
dores das atividades de invenção. O número de patentes concedido a 
uma determinada universidade, empresa ou país reflete seu dinamismo 
tecnológico (MANUAL DE OSLO, 2005).

A região Sudeste do Brasil é formada pelos estados do Espírito Santo, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e é a principal responsável 
pela geração das riquezas econômicas do país e a mais desenvolvida.

Esta pesquisa propõe-se a responder a algumas questões, tais como: quais 
são as universidades da região Sudeste do país de maior destaque em relação à 
produção e citantes de patentes? Qual o impacto e a amplitude geográfica das 
patentes brasileiras e quais países reconhecem a competência brasileira?

Este trabalho objetiva, de forma geral, analisar o volume de patentes 
depositadas pelas universidades da região Sudeste do Brasil e seu impacto e 
visibilidade internacional. De forma mais específica, visa identificar as pa-
tentes depositadas pelas universidades da região Sudeste do país e analisar 
as patentes mais citadas, por meio dos citantes, pessoas físicas ou jurídicas, 
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da Base de Dados Derwent, no sentido de verificar o alcance geográfico desses 
citantes, também denominados citers (AJIFERUKE; WOLFRAM,200). 
Esses constituem indicadores para verificar se a patente foi citada por pes-
quisadores brasileiros, da ciência local ou da ciência internacional. 

Justifica-se esta pesquisa especialmente: pela necessidade de se co-
nhecer a extensão da visibilidade da internacionalização dos pedidos de 
patentes das universidades situadas na região Sudeste, pela importância 
de se registrar o avanço da quantidade de patentes depositadas e seus 
citantes no sentido de avaliar a extensão, inclusive geográfica, da inter-
nacionalização das patentes advindas das universidades do sudeste.

Para avaliar o alcance e a inserção de uma investigação, Ajiferuke 
e Wolfram (200) examinaram a viabilidade da análise de citantes  por 
considerarem que os pesquisadores poderiam mais objetivamente de-
terminar o “alcance” da invenção de um autor. Assim, a proposta dos 
autores é investigar a análise do que eles chamam de citers, que pode ser 
entendido como o “citante” ou o “citador”, ou seja, o pesquisador que 
faz a citação daquela patente. 

2 PERCURSO METODOLÓGICO

Levantou-se, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 
(INPI), o número de depósitos de Patentes do Tipo Patentes de Invenção 
por universidades, contendo o primeiro depositante no período de 
2000-206. 

A fonte de informação foi a base de dados Derwent Innovations Index da 
Web of Science, onde buscou-se pelo nome de cada universidade, no perío-
do de 2000 até 206, a fim de verificar a quantidade de registros que 
havia em nome de cada uma delas. Essa base de patentes internacionais 
tem abrangência mundial de referências (DERWENT, 207). 

Para se verificar a origem dos citantes, quer sejam pesquisadores ou 
instituições, recorreu-se à busca individualizada de cada um dos citantes 
na internet. 

As universidades foram ordenadas por número de patentes cita-
das, seguida pelo número das patentes que fizeram citação. Utilizou-se 
como corte, para os registros das universidades mais produtivas, a Lei 
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do Elitismo de Price (976) e, para os mais citados, a Frente de pesquisa 
de Braga (973), que as definem como o conjunto das instituições mais 
produtivas e dos inventores mais citados na literatura recente, a partir 
da raiz quadrada do número total das instituições mais produtivas e dos 
mais citados, podendo-se, assim, visualizar as universidades mais pro-
dutivas e as patentes mais citadas. 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

Na região Sudeste há 72 universidades com depósitos junto ao INPI, 
resultando 4.35 depósitos totais. As patentes licenciadas – são aquelas 
em que se faz um acordo de uso entre o inventor e a empresa por meio 
de um contrato formal – somam um total de 205 e as indexadas são 
3.22, ou seja, 77,7% das patentes depositadas estão indexadas em bases 
de dados internacionais.

TABELA 1 - PRODUÇÃO, INDEXAÇÃO E PATENTES CITADAS DAS UNIVERSIDADES DA REGIÃO 
SUDESTE

Item
Universi-

dades

Total 
Depo-
sitadas 
INPI

Pa-
tentes 
licen-
ciadas

Total In-
dexadas 
Derwent

% Paten-
tes In-
dexadas

Pa-
tentes 
Cita-
das

Paten-
tes que 
fizeram 
citação

Média 
de ci-
tações 
recebi-

das

% Pa-
tentes 

Citadas*

 UNICAMP 852 25 832 97,7 70 72 2,5 8,4

2 UFMG 65 2 562 86,3 57 32 2,3 0,2

3 USP 726 5 705 97, 26 64 2,5 3,7

4 UFRJ 296 NI* 32 44,6 2 64 3 5,9

5 UNESP 203 7 84 90,6 2 59 4,9 6,5

6 UFSCAR 85 NI* 74 87,  30 2,7 4,9

7 UFLA 79 0 65 82,3 5 6 ,2 7,7

8 UFOP 75 NI* 57 76 5 5 3 8,8

9 UFU 02 NI* 85 83,3 4 7  4,7

Total 3069 95 2696 745 2 549 23, 80,8

Fonte: Elaborado pelos autores (208) tendo como fonte a base Derwent.
NI* - Não informado.

*percentual de patentes citadas em relação ao total das indexadas na base Derwent.
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A Universidade de Campinas (UNICAMP) aparece na primeira po-
sição, com um total de 832 patentes indexadas na base de dados Derwent. 
No total, foram citadas 70 patentes por 72 citantes, desmembrando-se 
os coautores, obteve-se o total de 75 citantes. Foi uma das altas médias 
de citações por patente (2,5-resultante de 72/70) e com o maior per-
centual de patentes indexadas (97,7%). 

Desejável seria continuar a análise para cada uma das universidades e 
com seus devidos destaques na Tabela 2. De forma sucinta, a Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG), a Universidade de São Paulo (USP), a 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), a 
Universidade Federal de Lavras (UFLA),Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP) e Universidade Federal de Uberlândia (UFU) apresentam 
um total de 2.27 patentes depositadas no INPI, 70 patentes  licenciadas 
e .864 patentes indexadas na Derwent.  Portanto, a Tabela  é merecedora 
de um tratamento mais aprofundado, que foi realizado na proposta do 
desenvolvimento da tese de doutorado, da qual este trabalho é um recorte.

Através da análise de citantes advindos dos pesquisadores e insti-
tuições citantes das patentes da região Sudeste, no sentido de avaliar a 
abrangência e o alcance das patentes brasileiras, foram identificados 30 
citantes, compreendendo pessoas físicas ou instituições, com pelo me-
nos duas citações, totalizando 545 citações, que após o corte pela Lei de 
Price, analisamos 2 citantes com pelo menos seis citações, totalizando 
247 citações. Os EUA aparecem em primeiro lugar com um total de cin-
co citantes, totalizando 63 citações.  O Brasil aparece em segundo lugar 
com quatro citantes, totalizando 03 citações advindas de universidades 
brasileiras. Em terceiro lugar aparece a Índia com três citantes, totali-
zando 8 citações. Embora os Estados Unidos tenham o maior número 
de citantes, o maior número de citações é da Índia, especialmente da 
área de química, em que a UNESP é a grande produtora.
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4 CONCLUSÕES

O trabalho analisou patentes depositadas pelas universidades da 
região Sudeste do Brasil e seu impacto e visibilidade internacional, por 
meio do estudo dos citantes. Destaca-se que esta pesquisa não se consti-
tui em citações de patentes, mas sim de patentes que foram citadas por 
inventores e que podem servir para novas propostas de inovação. 

A internacionalização da região Sudeste tem como amplitude geo-
gráfica países dos EUA, Ásia Meridional e Brasil, sobressaindo-se a Ásia 
em virtude do número de citações realizadas. As universidades em des-
taque na região Sudeste estão situadas nos estados de São Paulo, Minas 
Gerais e Rio de Janeiro, com destaque para a UNICAMP, UFMG, USP 
e UNESP, sendo três delas universidades estaduais do Estado de São 
Paulo. O foco tecnológico dos citantes da Índia está na área de Química 
Orgânica, subárea de Química Medicinal;  o dos Estados Unidos está 
na área de Química Inorgânica; já o do Brasil está nas áreas de Química 
Orgânica, subárea de Química Medicinal, Química Inorgânica, subárea 
de Instrumentação e Teste.
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1 INTRODUÇÃO

No Brasil, os estudos de patentes dentro da Ciência da Informação 
são relativamente novos. Porém, pesquisadores da área apontam em 
suas pesquisas uma relação direta entre o crescimento científico e tecno-
lógico e o crescimento econômico (MARICATO, 2010; PAVANELLI; 
OLIVEIRA, 2016; MOURA; SCARTASSINI, 2017). Morais e Garcia 
(2012) dizem que o número de patentes depositadas são indicadores 
relevantes no processo de avaliação da capacidade que uma determina-
da região ou país tem de transformar o conhecimento científico bruto 
em produtos tecnológicos. Além disso, os resultados podem refletir no 
desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do país, contribuindo 
para impulsionar sua economia num todo.

A proposta do projeto de pesquisa é identificar quem são as principais 
empresas, nacionais e estrangeiras, depositantes de patentes no Brasil. Neste 
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primeiro momento serão analisadas as 20 maiores empresas com patentes 
indexadas na Derwent Innovations Index (DII), pois o número da coleta 
geral é bastante significativo e este é um estudo com análises preliminares. 

2 METODOLOGIA

Estudo patentométrico de caráter descritivo e abordagem quantitati-
va, em que foram analisadas as características das 20 maiores empresas, 
nacionais e estrangeiras, depositantes de patentes que registraram no 
Brasil entre 2004 a 2016. As empresas foram extraídas dos dados cole-
tados para o Projeto de Pesquisa “Interação entre Ciência e Tecnologia 
em artigos e patentes no Brasil”, onde a aluna trabalhou na pesquisa 
como bolsista de Iniciação Científica, durante o ano de 2016/2017. A 
coleta dos dados das patentes foi realizada na base de patentes DII, no 
período de 13 a 22 de março de 2017. Os dados foram organizados em 
uma planilha no Excel e a padronização do nome das instituições foi 
feita  no Thesa 1(GABRIEL JUNIOR; LAIPELT, 2017). Para a composi-
ção de toda a análise da pesquisa, todos os resultados serão armazenados 
junto ao Laboratório de Dados de Pesquisa, Centro de Documentação e 
Acervo Digital da Pesquisa (CEDAP-UFRGS) e dentro do grupo de pes-
quisa em Patentes – Núcleo de Estudos e Ciência, Inovação e Tecnologia 
(NECIT), do qual a autora faz parte.

3 RESULTADOS

O número total de registros entre 2004 e 2016 de todas depositantes 
foi de 298.546. O total de patentes depositadas pelas 20 maiores empresas 
depositantes foi de 52.437. Dessas 20 empresas, todas multinacionais, a 
de maior destaque é a Unilever, apresentando aproximadamente 9% do 
total de depósito de patentes das empresas estudadas. Nota-se que além 
dela, a Procter & Gamble, sua concorrente direta, encontra-se em 10° 
lugar no ranking das empresas destacadas. Um ambiente competitivo é 
fundamental para que as empresas possam ter vantagem sobre a concor-

1 Software para desenvolvimento de tesauros, vocabulários e controle de autoridades. 
Desenvolvimento de múltiplos vocabulários e tesauros.
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rência, investir em tecnologia, inovação e patenteamento, evitando que 
terceiras façam uso indevido dos seus inventos (GAVIRA et al., 2007).

Além disso, nota-se uma forte contribuição de patentes na área 
voltada ao desenvolvimento tecnológico, evidenciando grandes mar-
cas como Philips Electronics, marca Holandesa de eletroeletrônicos, e 
Siemens, marca alemã que investe fortemente em tecnologia e inovação.  
Os investimentos dessas empresas em nosso país faz com que aumente a 
difusão tecnológica, promova a economia local e ainda reflita em inves-
timentos de pessoas e ideias, como apontado por Plonski (2005).

O estudo ainda destaca que as multinacionais são as que mais deposi-
tam patentes no Brasil, o que ratifica o estudo de Centurión e Quintella 
(2015), de que ainda é pequeno o interesse das empresas brasileiras 
em proteger seus inventos aqui no país. O que para Global Innovation 
Index Report (2017), só reforça a ideia de que o Brasil precisa ampliar 
a cooperação regional em P&D e inovação, para que possa estimular sua 
retomada econômica.

TABELA 1 - RANKING DAS VINTE MAIORES EMPRESAS DEPOSITANTES DE PATENTES NO 
BRASIL DE 2004-2016 INDEXADAS NA DERWENT INNOVATIONS INDEX.

Empresas
Total de 
Patentes

Empresas
Total de 
Patentes

Unilever 4541 Schlubmerger Technology 2263

Badische Anilin & Soda Fabrik 4035 Qualcomm 2223

Johnson & Johnson 3953 Dow Global Technologier 2207

Bayer 3771 Thomson Licensing 2050

European Aeronautic Defence and 
Space Company

3207 Philips Electronics 2002

Roche Diagnostics Corporation 3164 Sanofi 1961

3M Innovative Properties Company 2521 Michelin 1946

Novartis 2444 Siemens 1870

DuPont 2409 General Eletric 1817

Procter & Gamble 2274 Microsoft 1779

Total 52.437

Fonte: Elaborado pelas autoras, 2018.
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4 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

Observou-se uma predominância de empresas voltadas a área da saúde, 
higiene e medicamentos e da área de tecnologia da informação e eletrôni-
ca, interessadas em depositar suas patentes no Brasil, áreas que dominam 
o registro de patentes a nível mundial. Por se tratar de um trabalho em 
andamento, análises mais detalhadas serão realizadas no decorrer da pes-
quisa, pois se percebe a importância de estudos para uma melhor compre-
ensão e percepção da colaboração dessas empresas no campo Científico e 
Tecnológico do país. Além deste aspecto, também pretende-se analisar 
as áreas de atuação destas empresas, verificar a tendência tecnológica de 
atuação e como ocorre a interação delas com as universidades brasileiras, 
principalmente em relação a pesquisa desenvolvida no Brasil.
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1 INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea é marcada por uma nova configuração 
de tempo-espaço, representada pela desterritorialização dos espaços ge-
ográficos nos ambientes virtuais e um novo tipo de dominação dos espa-
ços sociais, que desconsidera o “lugar da cultura”, enquanto espaço de 
significação, o que leva à crescente exclusão socioespacial de cidadãos. A 
educação inclusiva, neste contexto, depende dos princípios e práticas que 
fundamentam os processos de aprendizagem contínua e extrapolam as-
pectos da educação formal. As bibliotecas, como espaços de pesquisa, têm 
papel fundamental nestes processos. Mas, a sua contribuição depende da 
atuação dos profissionais bibliotecários em ações educativas direcionadas 
para qualificação da competência informacional dos usuários no domínio 
sobre os instrumentos de busca e recuperação de informações para obten-
ção de material cognitivamente acessível e adequado às suas necessidades, 
o que requer a compreensão do problema de pesquisa do usuário e seu 
consequente reposicionamento no processo educativo deste usuário. É 
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importante definir competências necessárias para o exercício dessa fun-
ção, de modo a distingui-lo do educador nos ambientes educacionais for-
mais, para repensar sua formação (CAMPELLO, 2009; HATSCHBACH; 
OLINTO, 2008; SOUSA; FUJINO, 204). 

O estudo tem como objetivo mapear a pesquisa brasileira na pós-
-graduação em Ciência da Informação para verificar se reflete preo-
cupação com a formação do bibliotecário para estas novas demandas, 
traçar o perfil dos pesquisadores e contextualizar tais estudos visando 
compreender como o papel educador do bibliotecário se configura e as 
representações correspondentes deste discurso na formação dos pro-
fissionais bibliotecários. Este trabalho se justifica pela possibilidade de 
identificar, via estudos métricos, eventuais contribuições da pesquisa 
para a ressignificação da formação dos profissionais bibliotecários.

2 METODOLOGIA

A pesquisa é descritiva, de caráter quantitativo e qualitativo, e 
contempla as produções científicas apresentadas no GT-6 (atual 
Informação, Educação e Trabalho) e disponibilizadas nos Anais do V ao 
XVIII ENANCIB. A fonte foi selecionada por contemplar a produção 
de pesquisa na pós-graduação da área e o recorte temporal teve como 
princípio a produção no século XXI. As palavras-chaves utilizadas na 
busca foram: função educativa do bibliotecário, letramento informa-
cional e aprendizagem, e a partir da leitura dos resumos foram selecio-
nados os trabalhos com foco nos aspectos da formação do profissional 
para exercício de funções consideradas educacionais para leitura do 
texto integral. Os dados sobre os autores foram obtidos nos respectivos 
currículos disponíveis na Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 
Pesquisa em Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

3 ANÁLISE E DISCUSSÕES

Foram contabilizados 232 trabalhos no total do GT-6, dos quais 
83 (35,78%) tratam de aspectos que vinculam a formação à atuação 
profissional em funções próximas ao que a literatura considera como 
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“função educacional do bibliotecário” e compõem a amostra analisada. 
Foram identificados 37 autores, o correspondente a 49,% de todos 
os autores com presença no GT-6, o que mostra preocupação de per-
centual significativo de pesquisadores com a temática em questão no 
GT. No entanto, a análise da produtividade dos autores mostra bastante 
dispersão da produção, uma vez que apenas 23 autores, o equivalente a 
9,9% deles, apresentam, no mínimo, três trabalhos durante o período 
analisado. O dado é justificado pelo fato de o GT se constituir em torno 
de um tema transversal e de interesse para docentes e pesquisadores de 
especialidades temáticas diversas. 

Na Tabela  é possível verificar que entre o grupo dos autores mais 
produtivos do GT-6, oito autores , o equivalente a 34,7%, têm, no 
mínimo, três trabalhos, constituindo o grupo com maior aderência ao 
tema, que é objeto da pesquisa.
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TABELA 1 - AUTORES MAIS PRODUTIVOS NO GT-6 E NO TEMA (MÍNIMO DE TRÊS TRABALHOS 
POR PESQUISADOR NO PERÍODO ANALISADO)

Autores Instituição
Nº. de trabalhos 

no GT-6

Nº. de 
trabalhos no 

tema 

A-ALENCAR, P.V. UNIRIO 4

A2-BAPTISTA, S. G. UNB 5

A3-BARBALHO, C. R. S. UFAM 3

A4-BARBOSA, M. L. A. UFBA 5 3

A5-BARREIRA, M.I.J.S UFBA 4

A6-BERAQUET, V. S. M. PUCCAMP 5

A7- CASTRO FILHO, C. M. USP-RP 4 3

A8-CIOL, R. PUCCAMP 4

A9-CRIVELLARI, H.M.T. UFMG 2

A0- CUNHA, M. V. UFSC 5

A- DUMONT, L.M.M. UFMG 3

A2- FARIAS, M.G.G. UFC 3

A3- FREIRE, G.H.A. UFPB 4 3

A4- FREIRE, I.M. UFPB 7 4

A5- FUJINO, A. USP 6 3

A6- GOMES, H. F. UFBA 5

A7- MENEZES, P.L. UFMT 3

A8- NUNES, J.V. UFC 3

A9- PIZARRO, D.C. UDESC 4

A20 - RODRIGUES, M.E.F. UFF 6

A2- SOUZA, F. C. UFSC 

A22- VARELA, A. V. UFBA 2 5

A23- VITORINO, E. V. UFSC 9 4

Fonte: Elaborada pelas autoras, 208.

A análise do perfil destes pesquisadores mostra que 65% deles pos-
suem experiência acadêmica e administrativa relacionada à coordenação 
de cursos de graduação ou programas de pós-graduação, bem como cargos 
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de direção em unidades de ensino e pesquisa, ou em associações científicas 
da área, o que indica preocupação institucional com a questão.  

Em relação às autorias, identificou-se regularidade de coautoria en-
tre orientador-orientandos e em coautoria de pesquisadores do mesmo 
grupo de estudo e instituição  (A4-A6-A22, A3-A4, A6-A8) ou de 
grupo de estudo de instituições diferentes (A9-A0). Os focos temáti-
cos são: mercado de trabalho com a formação, ora discutindo aspectos 
éticos na formação e na atuação profissional (A2); perfil dos egressos 
(A3, A7, A0), novos mercados e postos de trabalho (A2, A9, A0) e as 
necessidades de formação complementar para atuar em novas frentes, 
como exemplo o bibliotecário clínico (A6);  apontando alguns cami-
nhos para o ensino à distância, maior interação entre a pós-graduação 
e o ensino de graduação ( A4, A6, A22) e a necessidade de revisão 
curricular para introdução de novas disciplinas que aproximem o fazer 
profissional do usuário (A4, A3, A4, A5, A6, A20), bem como 
a valorização da disciplina de estágio como espaço para atualização do 
aluno às novas realidades do mundo do trabalho (A5) e a preocupa-
ção de autores também com a necessidade de pesquisar o ensinar (A5, 
A20) e com a qualificação de práticas pedagógicas nos processos de en-
sino-aprendizagem (A5, A6, A20, A22), principalmente no contexto 
das tecnologias digitais (A 3, A4). Diferentes aspectos sobre o desen-
volvimento de competências informacionais dos profissionais ou dos 
usuários tem sido objeto de estudo que perpassa questões de formação e 
trabalho (A8, A9, A23).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo mostra que o tema ainda não está consolidado na pesquisa 
brasileira da área, com pouca proposta para ressignificação do ensino 
de graduação. Novas pesquisas serão objeto de etapa posterior com a 
inclusão de outras fontes de coleta de dados.



673

REFERÊNCIAS

CAMPELLO, B. Letramento informacional: função educativa do bibliotecário 
na escola. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.

HATSCHBACH, M. H. L. de.; OLINTO, G. Competência em informação: 
caminhos percorridos e novas trilhas. Revista Brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação, São Paulo, v. 4, n. , p. 20-34, jan./jun. 2008. Disponível em: 
<https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/64> . Acesso em: 8 jan. 208.

SOUSA, M. M. de; FUJINO, A. A função educativa do bibliotecário no século XXI: 
visão brasileira. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO, 5., 204, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: 
UFMG, 204. p. 2760-2779. Disponível em: <http://enancib204.eci.ufmg.br/
programacao/anais-do-xv-enancib>. Acesso em: 8 jan. 208.



674

ESTUDO CIENTOMÉTRICO EM PERIÓDICOS DA CIÊNCIA 
DA INFORMAÇÃO SOBRE MARKETING DE BIBLIOTECAS

Tatielle Marques Cunha
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil

tatielle.letras@hotmail.com

Ilaydiany Cristina Oliveira da Silva
Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO, Brasil

ilaydiany8@hotmail.com

1 INTRODUÇÃO

O Marketing em unidade de informação (UI) pode ser compreen-
dido como o uso do marketing nas bibliotecas para além de divulgar 
produtos e serviços, a sua importância se dá para atrair novos usuários, 
estabelecendo vínculos duradouros e mantendo os usuários os quais 
atendem. Além disso, serve como meio de promoção com a finalidade 
de conseguir verbas para a realização de suas atividades. Dessa forma, o 
objetivo deste estudo é analisar quantitativamente e qualitativamente as 
produções científicas publicadas no Brasil em periódicos da Ciência da 
Informação (CI) que abordam o marketing de bibliotecas nos últimos 
dez anos como forma de identificar quais autores são mais citados nos 
artigos publicados sobre a temática e assim compreender as redes que se 
formam no processo de construção das publicações científicas. 

Diante da importância desse tema há a necessidade de problematizar 
o entendimento da investigação do processo de produção de pesquisas e 
suas relações sociais com os demais pesquisadores, de modo a contribuir 
com o desenvolvimento da área em questão com a perspectiva de com-
preender como os mesmos vêm desenvolvendo seus estudos. 
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2 MARKETING EM BIBLIOTECAS

O marketing em bibliotecas não possui um lucro financeiro mensu-
rável, pois é voltado à supressão das necessidades e desejos informacio-
nais dos seus clientes ou usuários. De acordo com Milanesi (985), as 
bibliotecas funcionam como núcleo de informação e fornecem serviços 
informacionais para o público. 

No entanto, é preciso preocupar-se com a responsabilidade so-
cial, visto que a biblioteca assume o papel de agente de transformação 
pelo fornecimento de informações atualizadas, confiáveis e adequadas 
para manter seus usuários bem informados e com melhores condições 
de desempenho na organização mantenedora (ANGELO; ZIVIANI, 
20). Seguindo esse pensamento, Amaral (20, p. 96) complementa 
afirmando que a biblioteca também deve inovar ofertando produtos e 
serviços de informação possibilitando assim atender os interesses da 
clientela no futuro. Nessa perspectiva, é primordial a construção de 
uma área de estudo sólida a partir da produção em parceria entre os 
pesquisadores da área, como forma de colaborar, integrar e interagir 
com seus conhecimentos teóricos e práticos para a melhoria dos estudos 
publicados sobre o marketing em UI.

3 METODOLOGIA

Para realizar este estudo foi feito um levantamento bibliográfico 
dos artigos sobre marketing em UI publicados nos últimos dez anos na 
Base de Dados de Periódicos em Ciência da Informação (BRAPCI) e 
na base de periódicos (PERI), utilizando como palavras- chave os ter-
mos: marketing em bibliotecas, marketing em unidades de informação, 
marketing de bibliotecas e marketing de unidades de informação. Essas 
bases foram escolhidas por serem fontes da informação confiáveis da 
área de CI no Brasil, com números relevantes de periódicos indexados 
e por serem reconhecidas nacionalmente. Logo após, foi feita a extração 
dos metadados nos artigos para a contrução do ranking de autores mais 
citados por meio do método cientométrico. Em seguida, utilizou-se a 
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plataforma Lattes para identificar o perfil dos autores mais citados e 
assim realizar a análise qualitativa deste estudo. 

4 RESULTADOS

A partir dos dados coletados pôde-se constatar que dentre os 24 
artigos selecionados, a temática foi abordada por 47 autores diversos, 
destacando-se Sueli Angélica do Amaral com duas publicações em 
2008 e 20; e Walqueline da Silva Araújo com publicações em 20 
e 206. Os demais autores publicaram uma vez com a temática de 
marketing em bibliotecas nos últimos 0 anos. Estes dados nos permi-
te refletir que muitos pesquisadores não costumam dar continuidade 
em suas pesquisas, visto que dentre os artigos analisados,  são de 
caráter teórico e 3 são pesquisas empíricas.  Em sua maioria, os es-
tudos abordam questões relacionadas com a implantação do plano de 
marketing, adoção de novas ferramentas tecnológicas e redes sociais 
para a melhoria do marketing na UI.

Com o pressuposto de identificar quais autores foram mais citados 
nos artigos publicados sobre a temática, estabeleceu-se um ranking com 
os cinco autores que mais se destacaram (QUADRO ). E para melhor 
compreender a incidência de utilização das obras deles, utilizou-se a 
plataforma Lattes para verificar a quantidade de publicações que os 
mesmos já produziram (QUADRO 2), para que assim fosse possível 
compreender as redes que se formam no processo de construção das 
publicações científicas.
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QUADRO 1 - RANKING DOS CINCO AUTORES MAIS CITADOS NAS PUBLICAÇÕES SOBRE 
MARKETING EM UNIDADE DE INFORMAÇÃO

RANK AUTORIA PRINCIPAL ATUAÇÃO QTD. DE 
REFERÊNCIAS

1º AMARAL, Sueli Angélica do Professora da Universidade de Brasília 41

2º KOTLER, Philip Professor da Universidade 
Northwestern.

35

3º BAPTISTA, Sofia Galvão Professora da Universidade de Brasília 8

4º OLIVEIRA, Ângela Maria de Bibliotecária da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa.

7

5º OLIVEIRA, Silas Marques de Professor da PUC/Campinas 7

Fonte: Elaborado pelas autoras, 208. 

Dentre os cinco autores que mais se destacaram, verifica-se que todos 
são professores universitários, com a exceção de Ângela Maria Oliveira, 
que é bibliotecária da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). 
Além de que todos possuem formação na área da Biblioteconomia/Ciência 
da Informação, exceto Philip Kotler, que é da área da Administração. 

QUADRO 2 - RANKING DE PUBLICAÇÕES DOS AUTORES DE ACORDO COM O CURRÍCULO 
LATTES

AUTORIA PRINCIPAL

PUBLICAÇÕES

LIVROS E 
CAPITULOS

ARTIGOS
PUBLICAÇÕES 
DE EVENTOS

AMARAL, Sueli Angélica do 27 49 85

KOTLER, Philip 18 - -

BAPTISTA, Sofia Galvão 5 34 38

OLIVEIRA, Ângela Maria de 1 7 4

OLIVEIRA, Silas Marques de 2 41 16

Fonte: Elaborado pelas autoras, 208.

Após análise dos currículos Lattes dos autores brasileiros (Philip 
Kotler é o único estrangeiro e por isso não possui Lattes, mas possui 
8 livros traduzidos em português), foi possível identificar que todos 
os autores possuem uma alta quantidade de publicações e muitas delas 
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dentro da temática aqui estudada. Além do fato de terem escrito a maior 
parte de seus trabalhos em parcerias com outros autores brasileiros. Isto 
evidencia que dentro da área da CI, os autores que trabalham a temática 
de marketing em UI buscam publicar estudos em parceria.  Esse fato 
possibilita uma intensa interação entre eles na rede social, o que os le-
vam a citar aqueles que fazem parte do seu ciclo social. 

Dentre os autores analisados, há uma alta quantidade de citações das 
obras de Sueli Angélica do Amaral, isto deve estar relacionado com o fato 
de ela ser considerada um clássico da área de Ciência da Informação. 
Uma vez que ela possui muitos anos dedicados ao ensino, pesquisa e 
produção sobre a temática, que possibilitaram a alta quantidade de pu-
blicações e participações em eventos, fazendo com que a pesquisadora 
tenha uma rede social ampla e que seja bastante conhecida e citada. 

5 CONSIDERAÇÕES

Depreende-se que o objetivo deste estudo foi alcançado, pois foi pos-
sível analisar quantitativamente e qualitativamente as produções cientí-
ficas publicadas no Brasil, bem como identificar os autores mais citados 
nos artigos brasileiros. Também foi possível compreender os fatores que 
contribuem no processo de construção das publicações científicas por 
meio das redes de colaboração que se formam dentro da área da CI. Por 
fim, percebe-se que o marketing ainda é tratado como ações isoladas e não 
há uma preocupação com o seu estudo contínuo dentro da área de CI.

REFERÊNCIAS

AMARAL, S. A. L. Marketing da informação: abordagem inovadora para entender 
o mercado e o negócio da informação. Ciência da Informação, v. 40, n. , p. 
85-98, 20. Disponível em: <http://basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/v/a/742>. 
Acesso em: 27 maio 207.

ANGELO, E. S.; ZIVIANI, F. Marketing informacional em unidades de 
informação. DataGramaZero, v. 2, n. 4, 20. Disponível em: <http://
basessibi.c3sl.ufpr.br/brapci/v/a/0950>. Acesso em: 27 jun. 207.

MILANESI, Luís. O que é biblioteca? 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 985.



679

TENDÊNCIAS TEMÁTICAS DOS TCCs DO CURSO DE 
BIBLIOTECONOMIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO RIO GRANDE DO SUL DE 2005 A 2016: um 
estudo comparativo com os GTs da ANCIB

Maria Rejane Fernandes de Almeida
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

maria.bib@hotmail.com

Caterina Groposo Pavao
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

caterina@cpd.ufrgs.br

Rene Faustino Gabriel Junior
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

renefgj@gmail.com

Ana Maria Mielniczuk de Moura
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil

ana.mmoura@uol.com.br

1 INTRODUÇÃO

As temáticas dos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) do 
Curso de Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul (UFRGS) foram abordadas neste estudo, que apresenta o mapea-
mento dos assuntos e as suas respectivas áreas de concentração, e sua 
relação com os GTs da Associação Nacional de Pesquisa e Pós Graduação 
em Ciência da Informação (ANCIB). O Curso de Biblioteconomia da 
UFRGS foi fundado em 947, completou 70 anos em 207 e até 2000 
não havia a necessidade de elaboração de um TCC. (UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, 2000). A partir de 200, to-
dos os TCCs produzidos na instituição são catalogados pelas bibliotecas 
e depositados no repositório LUME (UNIVERSIDADE..., 200). 
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Os estudos sobre temáticas dos trabalhos de conclusão do curso de 
Biblioteconomia são recorrentes. Em trabalho realizado na própria 
UFRGS, Soares (2004) analisou os trabalhos apresentados entre 2002 e 
2003. Entre os outros estudos realizados destaca-se Duarte e Silva (205), 
sobre a análise das temáticas dos TCCs do Curso de Biblioteconomia 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com um recorte de 20 a 
203 e de Araújo e Campos (205) que estudou as temáticas dos TCCs 
da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) entre os anos 
de 200 a 204. Ainda sobre o tema, Castro Filho (200) analisou, na 
Universidade Federal de São Paulo (USP), as temáticas dos TCCs catego-
rizando-as com os Grupos de Trabalho (GTs) da ANCIB. 

Este estudo tem como objetivo identificar as temáticas dos TCCs 
produzidos no curso de Biblioteconomia da UFRGS entre os anos 
de 2005 e 206 e sua aproximação com a pesquisa desenvolvida na 
Pós-Graduação. 

2 METODOLOGIA

Para coleta de dados, foi solicitado ao Centro de Processsamento 
de Dados da UFRGS-CPD a relação dos TCCs do período selecionado 
indexados no catálogo do Sistema de Bibliotecas da UFRGS (SABI). 
Os dados recebidos foram organizados em planilha Excel, e a classifica-
ção em um dos GT da ANCIB foi realizada a partir da comparação dos 
descritores para assuntos (Campo 650), em formato MARC2, com as 
ementas dos GTs. Para gerar a apresentação gráfica dos resultados foi 
utilizado o Vosviewer (LEIDEN UNIVERSITY, 208), de forma a identi-
ficar os clusters, concentração e dispersão. 

3 RESULTADOS E ANÁLISES

Foram identificados 547 TCCs catalogados no SABI referente ao 
período de estudo. O ano de 202 se destaca apresentando 66 TCCs. 
É importante salientar que os números apresentados nesse estudo refe-
rem-se não a totalidade das defesas, mas aos TCCs que foram deposi-
tados na biblioteca. Em 2009 houve o maior crescimento percentual, 
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96,4% em relação ao ano anterior, o aumento justifca-se por uma ação 
normativa da Pró-Reitoria de Graduação da UFRGS de janeiro de 200 
(UNIVERSIDADE..., 200), determinando a obrigatoriedade da en-
trega do TCC. Por consequência, os anos entre 2005 e 2008, anterio-
res a essa normativa, apresentam os menores volumes de TCCs. Esse 
número também pode estar relacionado à evasão que ocorreu no curso 
nesses anos, conforme apontado por Vanz e outros autores (206).

GRÁFICO 1 - TCCS DEPOSITADOS NO SABI DA UFRGS (2005-2016)

Fonte: SABi (207).

Com a comparação das temáticas dos TCCs em relação às dos GTs da 
ANCIB, obteve-se a identificação temática com oito dos onze GTs, não 
sendo identificadas relações temáticas com os GTs 9, 0 e . O Gráfico 
3 apresenta a concentração dos TCCs com as temáticas, utilizando a 
categorização mutualmente excludente, ou seja, cada TCC só pode se 
enquadrar em uma classificação.
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GRÁFICO 2 - DISTRIBUIÇÃO DOS TCCS POR GTS DA ANCIB

 
Fonte: Dados da Pesquisa. 

As temáticas abordadas em maior volume nos TCCs estão no GT3 
Mediação, Circulação e Apropriação de Informação, com o total de 
68 TCCs representando 3,8%. Entre os temas mais trabalhados 
nos TCCs classificados nesse GT, destacam-se Leitura, Biblioteca Escolar, 
Biblioteca Comunitária e Acessibilidade. O GT4, Gestão da Informação e do 
Conhecimento, contabilizou 93 trabalhos (7,6%), com trabalhos so-
bre Biblioteca Universitária, Desenvolvimento de Coleções, Estudo de Usuário e Biblioteca 
Especializada. As temáticas do GT2, organização e representação do co-
nhecimento, e do GT7, produção e comunicação da informação em 
CT&I aparecem com ,2% e ,0% respectivamente, grupos esses que 
são emergentes nas temáticas dos TCCs nos últimos quatro anos.

O Gráfico 3 apresenta os clusters das palavras-chave e as relações com 
os GTs. Também se observa que o GT6 aparece mais distante dos outros 
GTs, ou seja, os temas parecem estar distanciados entre si e em relação 
aos demais GTs. As temáticas do GT6 mostram estar centradas sob três 
assuntos: Representação social, Biblioteconomia e Bibliotecário.
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GRÁFICO 3 - REDE COM TEMÁTICAS DOS TCCS RELACIONADAS AOS GTS DA ANCIB

Fonte: Dados da Pesquisa. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Observou-se que as temáticas mais abordadas pelos TCCs estão re-
lacionadas aos GT3 e GT4, indicando ser o ponto forte de interesse 
nessa área para a elaboração do TCC no curso de Biblioteconomia da 
UFRGS no período. Entretanto, os TCCs relacionados aos GT2 e GT7, 
de organização e estudos métricos tem se consolidado nos últimos anos. 
As mudanças também se relacionam às tendências de mercado e ao de-
senvolvimento tecnológico. Esse dinamismo é salutar na medida em que 
faz a área de Ciência da Informação se desenvolver, a partir da discussão 
e da relação com a pesquisa e pós-graduação, não somente para atender 
as demandas, mas para propor novos olhares sobre assuntos antigos e se 
antecipar às necessidades futuras.
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1 INTRODUÇÃO

Os programas de pós-graduação são responsáveis pelo desenvolvimen-
to de estudos acadêmicos para qualquer campo do conhecimento e estão 
em constante dinamismo em razão da qualidade de pesquisa que desen-
volvem. Esta pesquisa busca, por meio de um estudo de citações das teses 
defendidas no universo de programas das regiões Sudeste e Centro-Oeste 
do Brasil, no período de 2007 a 2016, identificar a frente de pesquisa nos 
programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação. 

Por um lado, escolheram-se as regiões Sudeste e Centro-Oeste pela 
aproximação física das duas regiões e, por outro, por serem regiões com 
características díspares: a região Sudeste por apresentar similaridades 
de desenvolvimento econômico, político e educacional, com forte 
concentração de renda, de universidades e cursos de pós-graduação e a 
região Centro-Oeste, por ter como única universidade, a Universidade 
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de Brasília (UnB), no centro do Brasil e concentrando uma população 
acadêmica heterogênea.

Entre os indicadores da ciência, os indicadores de citação analisam 
o conjunto de referências dos trabalhos científicos. Com a finalidade de 
evidenciar os pesquisadores de maior impacto de uma área [...]. Desse 
modo, a análise de citação contribui para o entendimento de uma co-
munidade científica, ao identificar os pesquisadores com maior impacto 
na área e dar visibilidade às referências teóricas que a sustentam, aos seus 
conceitos, objetos e métodos (GRÁCIO; OLIVEIRA; MATOS, 2009).   

Para este estudo, soma-se a concepção de Frente de Pesquisa de 
Braga, como aquela “constituída dos documentos importantes de um 
campo, sendo estes documentos os citados com maior frequência na 
literatura pertinente”. A autora considera-a como “um segmento rele-
vante da literatura, determinado por um mecanismo de auto seleção, de 
importância fundamental para todos os sistemas e processos que envol-
vem uma seleção qualitativa da literatura” (1973, p. 25).

2 PERCURSO METODOLÓGICO

Trabalhou-se com as universidades da região Sudeste: Universidade 
Estadual Paulista (Unesp), Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal Fluminense (UFF) 
(convênios com o IBICT) e com a UnB, da região Centro-Oeste. O 
universo da pesquisa constituiu-se de 414 teses de doutorado produ-
zidas nos programas de pós-graduação em Ciência da Informação, no 
período de 2007 a 2016, sendo 80 teses da Unesp, 54 da USP, 121 da 
UnB, 105 da UFMG e 54 do IBICT, em convênios com a UFF e a UFRJ 
das quais foi identificado o total de  68.664 referências.

Construiu-se um banco de dados contendo todas as autorias desdo-
bradas no conjunto de instituições para estabelecer a frente de pesquisa 
a partir do método de limpeza e padronização das informações contidas 
nas referências de cada tese. Os dados levantados foram organizados em 
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ordem alfabética, o que possibilitou verificar aqueles citados em maior 
número de trabalhos, bem como o número de citações recebidas. 

Delimitado o conjunto total de referências, identificaram-se 37.508 
autores distintos. Diante do volume de dados e com base na estimativa 
de que 60% dos autores de um campo de conhecimento produzem uma 
única contribuição, optou-se por uma aproximação ao modelo de Price, 
relativo à determinação da Frente de Pesquisa. Excluíram-se os 27.188 
autores (72,5% do total) com apenas uma citação, resultando 10.320 
com pelo menos duas citações. Deste total se extraiu a raiz quadrada 
para obtenção dos 102 pesquisadores mais citados. 

3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS

Com a aplicação da Lei de Price, identificaram-se os 102 pesqui-
sadores representantes da Frente de Pesquisa. Assim, os autores foram 
categorizados pela nacionalidade e grandes áreas, e em sua relação com 
os campos da Ciência da Informação (CI).  

TABELA 1- RELAÇÃO DOS 102 PESQUISADORES PERTENCENTES À FRENTE DE PESQUISA

PESQUISADORES
NÚMERO DE  

CITAÇÕES
PESQUISADORES

NÚMERO DE 
CITAÇÕES

HJØRLAND, B.  
(DINAMARCA)

389 DEMO, P. (BRASIL) 93

GONZALEZ DE GÓMEZ, M. 
N. (BRASIL) 

337 ALBAGLI, S. (BRASIL) 92

SARACEVIC, T. (CROÁCIA) 335 FREIRE, I. M. (BRASIL) 92

BOURDIEU, P. (FRANÇA) 1           272 GUARINO, N. (ITÁLIA) 92

PINHEIRO, L. V. R (BRASIL) 270 SANTAELLA, L. (BRASIL) 90

CAPURRO, R. (ALEMANHA)  268 BELLOTTO, H. L.  (BRASIL) 89

BARRETO, A.   de   A. 
(BRASIL) 

266 KUHLTHAU, C. C.  (EUA) 88

GUIMARÃES, J. A. C. 
(BRASIL)

231
ALMEIDA JUNIOR, O. F.de. 

(BRASIL) 
84

LARA, M. L. G. de; (BRASIL) 227 KUHN, T. (EUA) 81

FUJITA, M. S. L. (BRASIL) 210 COOK, T. (CANADÁ) 80
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CASTELLS, M. (ESPANHA) 197 DIAS, E. J. W. (BRASIL) 80

FOUCAULT, M. (FRANÇA)  197
SANTOS, P. L. V. A. da C. 

(BRASIL)  
79

MARTELETO, R. M. (BRASIL) 195 ALMEIDA, M. B. (BRASIL)  78

KOBASHI, N.  Y. (BRASIL) 192
FIGUEIREDO, N.  M. de 

(BRASIL)  
78

MORIN, E. (FRANÇA)    190 MOURA, M. A. (BRASIL)  77

TÁLAMO, M. de F. G. M. 
(BRASIL)

178 FROHMANN, B. (CANADÁ) 76

WILSON, T.D. (INGLATERRA) 177 DRUCKER, P. (ÁUSTRIA) 75

LE COADIC, Y-F. (FRANÇA)  174
BOCCATO, V. R. C. 

(BRASIL)
72

VALENTIM, M. L. P. (BRASIL) 170 MATTELART, A. (BÉLGICA) 72

LÉVY, P. (TUNÍSIA) 169
PRICE, J. D. de S. 
(INGLATERRA)  

71

JARDIM, J. M. (BRASIL) 168
BERNERS-LEE, T. 

(INGLATERRA)  
70

SMIT, J. W. (BRASIL) 165
FERREIRA, S. M.  S. P. 

(BRASIL)
70

CHOO, C. W. (CANADÁ) 164 SUAIDEN, E. J. (BRASIL) 69

BUCKLAND, 
M.(INGLATERRA)

163 BARBOSA, R. R. (BRASIL) 68

MÜELLER, S. P. M. (BRASIL) 146 EGGHE, L. (BÉLGICA) 68

WERSIG, G. (ALEMANHA) 145 ORTEGA, C. D. (BRASIL) 68

CAMPOS, M. L. de A. 
(BRASIL)

142
MARCONDES, C. H. 

(BRASIL)
67

DAVENPORT, T. H. (EUA) 137 DELEUZE, G. (FRANÇA)     66

MIRANDA, A. (BRASIL) 133 FONSECA, M. O. (BRASIL) 66

GIL, A. C.(BRASIL) 132
LASTRES, H. M. M. 

(BRASIL)
66

CAMPELLO, B. S. (BRASIL)  125
VIDOTTI, S. A. B. 

G.(BRASIL)
66

DAHLBERG, I. (ALEMANHA) 125 ZINS, C. (ISRAEL) 66

HABERMAS, J. (ALEMANHA) 124
BROOKES, B. C. 
(INGLATERRA)  

65

SMITH, B. (EUA) 124 VERGUEIRO, W. (BRASIL) 65

LANCANTER, F. W.(EUA) 122 SOUZA, R. R. (BRASIL) 64
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MINAYO; M. C. de S. 
(BRASIL)

115 BARDIN, L. (FRANÇA)     61

SHERA, J. H.(EUA) 110 BAX, M.  P.(BRASIL) 61

DERVIN, B. (EUA) 109
LIMA-MARQUES, M. 

(BRASIL) 
61

NONAKA, I. (EUA) 109
LOUREIRO, J. M. M. 

(BRASIL)
61

TARAPANOFF, K. (BRASIL) 109 BRASHER, M. (BRASIL) 60

BORKO, H. (EUA) 108 GRUBER, T. R. (EUA) 60

MARCONI, M. de A. (BRASIL) 104 COSTA, S. M. de S.(BRASIL) 58

ROBREDO, J. (BRASIL) 103
RANGANATHAN, S. R. 

(ÍNDIA) 
58

BELLUZZO, R. C. B. (BRASIL) 101 SILVA, A. B. M. (BRASIL) 58

LAKATOS, E. M. (BRASIL) 101 TAKEUCHI, H. (EUA) 58

PRUSAK, L. (EUA) 101 FREIRE, P. (BRASIL) 58

SANTOS, B. S. (BRASIL) 101
BENJAMIN, W. 
(ALEMANHA) 

57

LATOUR, B. (FRANÇA)        99 BEGHTOL, C. (CANADÁ) 56

BELKIN, N. J. (EUA) 97 BUFREM, L. S. (BRASIL) 56

BURKE, P. (INGLATERRA) 97
  MEADOWS, A. J. 

(INGLATERRA) 
56

DURANTI, L. (CANADÁ) 95
SIMEÃO, E.  L. M. S. 

(BRASIL)
56

Fonte: Elaboração dos autores, 2018.

Dos 102 pesquisadores, 56 são brasileiros (aproximadamente 
51%), com destaque para Gonzalez de Gómez, Pinheiro, Barreto, 
Guimarães, Lara, Fujita, Marteleto, Kobashi, Tálamo e Valentim, to-
dos da área de CI, especialmente de Fundamentos e Organização da 
Informação e do Conhecimento, nas diversas linhas de pesquisa dos 
cursos de pós-graduação. 

A nacionalidade dos autores é diversificada, constando como prin-
cipais categorias a brasileira, a estadunidense, a francesa, a inglesa, 
a alemã, a canadense e a belga, nessa ordem de incidência, além de 
um representante de cada um dos seguintes países: Dinamarca, Itália, 
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Índia, Áustria, Israel e Croácia. Observa-se a presença de 13 pesqui-
sadores dos Estados Unidos, predominantemente das áreas de CI, 
representada por Smith, Lancaster, Shera, Derwin, Borko, Belkin e 
Kuhltau e a área da Administração, por Davenport, Nonaka, Prusak e 
Takeuchi, conforme ordenados no ranking, que ainda apresenta Kuhn, 
autor representante da filosofia da ciência e Gruber, cujas obras são 
relacionadas à ciência da comunicação.

Destaca-se o universo dos sete autores franceses de apoio de áreas 
e disciplinas diversas, especialmente da Sociologia, como Bourdieu e 
Morin; da filosofia, representada por Foucault e Deleuze; da Ciência 
da Informação, por Le Coadic e da Antropologia, por Latour, tendo 
em Bardin, o apoio metodológico no que se refere à análise de conte-
údo. A Inglaterra, por sua vez, também representada por sete autores, 
tem como liderança no ranking Tom D. Wilson, cujo foco de influência 
maior recai sobre a gestão da informação e o comportamento informa-
cional dos usuários, seguido por Buckland, com suas reflexões sobre 
a especificação dos diferentes usos da informação. Também seminal 
para a área, Bernes Lee, físico e cientista da computação, é referenciado 
como criador da World Wide Web e suas posições em prol da abertura e 
transparência da informação têm repercutido na literatura, assim como 
as de Brookes, com seus fundamentos da CI. A história se faz presente 
na autoria de Peter Burke, trazendo conceitos-chave, problemas recor-
rentes e perspectivas para o futuro do campo da CI. Solla Price, também 
historiador da ciência e responsável pela fundamentação das pesquisas 
cientométricas presentes no corpus e Meadows, referente expressivo no 
campo da comunicação científica.

4 CONSIDERAÇÕES

Para identificar os pesquisadores de maior impacto nos programas 
de Pós-Graduação em Ciência da Informação do Brasil, esta pesquisa 
voltou-se a um universo de referências de um conjunto diversificado 
constituído de 102 pesquisadores. Predominaram, na frente de pesquisa, 
os autores da própria Ciência da Informação, com destaque para as na-
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cionalidades brasileira, estadunidense, francesa e inglesa e, como áreas 
fundantes, a Sociologia, a Ciência da Comunicação e a Administração, 
coincidindo com o que expressa a literatura da área.

Convém, ainda, destacar que as práticas complexas e interativas de 
citação resultam das relações entre pesquisadores, interesses e discursos, 
com as correspondentes formas de distinção, o que se pode revelar com 
mais acuidade em estudos futuros.
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1 INTRODUÇÃO

As redes de relações entre os pesquisadores revelam conexões cons-
tituintes de uma área científica, imprimindo a identidade do campo, 
tanto em aspectos morfológicos, como de conteúdo, além de uma rela-
ção intercambiável de influências intelectuais entre formandos e forma-
dores. É crescente o interesse por estudos que investigam as influências 
intelectuais no ambiento da ciência. As aplicações de tais pesquisas 
pressupõem a necessária associação entre pesquisadores em diferentes 
situações, assim se constituem os laços entre os sujeitos, materializados 
no partilhar de posições intelectuais, ou de teorias que se registram na 
produção do conhecimento, sendo transmitidas por gerações entre os 
pares (BUFREM; SILVA; SOBRAL, 207).

Esse tipo de estudo é capaz de revelar importantes aspectos das 
interações científicas, tais como: o papel intelectual de indivíduos; as 
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relações em grupos de pesquisa (tais como sua herança intelectual); 
tendências futuras de um campo do conhecimento e graus e origem de 
influências intelectuais, podendo especificar, inclusive, quadros teóri-
cos com influências fundantes em uma área do conhecimento.

A reunião de esforços para o desenvolvimento de uma pesquisa 
nesta direção pode colaborar para o autoconhecimento da Ciência da 
Informação (CI) no Brasil, e na identificação de aspectos pertinentes ao 
campo, como o mapeamento das correntes de pensamentos que influen-
ciam a área, bem como as origens acadêmicas atreladas a esses respectivos 
pensamentos. Desta feita, este trabalho traz resultados parciais da pesqui-
sa cujo propósito é caracterizar as influências intelectuais na área de CI 
no Brasil a partir de um estudo de citação dos Bolsistas de Produtividade 
do CNPq vinculados à CI (PQ-CI-CNPq) entre 2008 e 207, que se 
enquadram na categoria sênior e nível  (totalizando 23 pesquisadores). 

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Com base na metodologia apresentada por Bufrem, Silva e Sobral 
(206), vem-se realizando os seguintes procedimentos metodológicos: 
identificação dos PQ-CI-CNPq; coleta de dados (Currículo Lattes); re-
cuperação dos artigos na Brapci e consulta à base de informações PQ-CI-
CNPq do projeto desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa: Educação, 
Pesquisa e Produção Científica. As próximas etapas serão: padronização 
dos dados; processamento dos dados; identificação dos teóricos mais in-
fluentes na CI; gerações de mapas genealógicos e grafos de colaboração. A 
depender da evolução da pesquisa, novas categorias de dados podem ser 
adicionadas, tais como: temas mais trabalhados, orientações e veículos de 
comunicação científica mais utilizados pelos PQ-CI-CNPq.

3 RESULTADOS PRELIMINARES

Os resultados parciais estão divididos em três tópicos principais: ) 
Total de publicações em artigos de periódicos no grupo analisado; 2) 
Número de Publicação por PQ-CI-CNPq; e 3) Autores mais citados 
visando ter a base das influências intelectuais.
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A Figura  apresenta a publicação de artigos dos PQ-CI-CNPq consi-
derando toda a sua trajetória acadêmica, para além do período de vigência 
da bolsa. É notável a alta concentração das publicações a partir do início 
dos anos 990, pode-se inferir que essa indicação está relacionada com a 
quantidade de periódicos existentes nas épocas mais antigas, o que difi-
cultava, de certa forma, o escoamento da produção de artigos. Além disso, 
outro ponto a se considerar é a maturidade dos pesquisadores com o passar 
dos anos. É perceptível que no ano de 20 há um pico de produção, por 
enquanto não há claras evidências deste comportamento. No entanto, o 
desdobramento do estudo favorecerá a identificação de prováveis razões.  
Nota-se também que nos últimos anos o quantitativo de artigos por ano 
tem ultrapassado 40, com exceção de 207. 

FIGURA 1 - TOTAL DE PUBLICAÇÕES DE ARTIGOS DOS PQS POR ANO

Fonte: Dados de Pesquisa do Lattes (208).

A Figura 2 apresenta a produção periódica constituída pelos 23 
pesquisadores que publicaram, juntos, ao longo da vida, mais de mil ar-
tigos em periódicos. Observa-se que, enquanto o menos representativo 
apresenta 5 publicações, o mais produtivo possui 9 artigos, eviden-
ciando uma discrepância considerável na produtividade. Procurou-se 
identificar  os estratos qualis dessas publicações tendo como referência a 
base Qualis da Capes. Verificou-se que de um universo de aproximada-
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mente .000 artigos de periódicos, mais de 300 publicações possuem 
um estrato qualis que vai de A a A2;  isso significa dizer que segundo os 
critérios estabelecidos para esta qualificação, presentes no Documento 
de Área de Ciências Sociais Aplicadas I, essas publicações encontram-se 
em periódicos indexados em bases internacionais, de amplo acesso e 
veiculação. Quanto as publicações com extratos B e B2, esse número 
chega a mesma proporção dos qualis superiores (A e A2), totalizando 
um pouco mais 300 artigos também. A parte mais expressiva das pu-
blicações em termos de quantidade não se encaixa em nenhum estratos 
qualis (aproximadamente 340 artigos).

FIGURA 2 - NÚMERO DE PUBLICAÇÃO POR PQ-CI-CNPQ

Fonte: Dados de Pesquisa do Lattes (208).

Por fim, buscou-se analisar preliminarmente as principais influên-
cias intelectuais dos referidos pesquisadores, identificando os teóricos 
mais citados e o respectivo quantitativo de citações: Barreto, A. A. (55); 
Kobashi, N. (45); González de Gómez, M. N. (44); Guimarães, J. A. C. 
(43); Bourdieu, P. (42); Lancaster, F. (42); Saracevic, T. (38); Mueller 
S. P. M. (37). Esta lista expressa o quadro intelectual mais referenciado 
pelo grupo de pesquisadores em questão, que contempla agentes consa-
grados da literatura nacional e internacional. Futuramente, pretende-se 
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relacionar esses pesquisadores referenciados aos contextos temáticos em 
que são citados, de modo a reconhecer os seus papéis enquanto atores 
fundantes e protagonistas dos rumos de determinadas categorias temá-
ticas da CI brasileira.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou apresentar apontamentos parciais de uma 
pesquisa de mestrado, que tem por objetivo caracterizar as influências 
intelectuais da área de CI, no Brasil, a partir de um estudo de citação 
dos PQ-CI-CNPq. Futuramente, pretende-se mapear diversos aspec-
tos dos atores citados, que constituem-se nas influências intelectuais 
dos PQ-CI-CNPq, tais como: nacionalidade, área do conhecimento, 
instituição e outros elementos de suas trajetórias. Mesmo com os re-
sultados iniciais, já nota-se a presença de um quadro de autoreconhe-
cimento dos atores analisados, apontando indícios de influência dos 
pares conterrâneos em suas produções, e não apenas de pesquisadores 
internacionais. Em suma, o que se pretende com o desenrolar do es-
tudo é a identificação dos influenciadores intelectuais fundantes da 
elite da produção acadêmica em CI no Brasil.
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1 INTRODUÇÃO

Uma das formas de acompanhar a comunicação oral é através dos 
eventos científicos (MEADOWS, 999). A Ciência da Informação (CI) 
brasileira pode ser acompanhada através do Encontro Nacional de Ciência 
da Informação e Biblioteconomia (ENANCIB), composto por onze 
grupos de trabalho: GT: Estudos Históricos e Epistemológicos da CI; 
GT2: Organização e Representação do Conhecimento; GT3: Mediação, 
Circulação e Apropriação da Informação; GT4: Gestão da Informação 
e do Conhecimento nas Organizações; GT5: Política e Economia da 
Informação; GT6: Informação, Educação e Trabalho; GT7: Produção e 
Comunicação da Informação em CT&I; GT8: Informação e Tecnologia; 
GT9: Museu, Patrimônio e Informação; GT0: Informação e Memória 
e GT: Informação e Saúde.

Entre 206 e 207, foi realizado um mapeamento preliminar do 
ENANCIB, concentrado no período de 20 a 205, a fim de “apontar as 
vocações científicas das instituições em cada região de Brasil” (VOGEL, 
207). Este estudo se propõe a complementar tal mapeamento da pro-
dução científica agora no período de 2006 a 200. A partir dos dados 
levantados pretende-se apontar quais são as regiões e instituições mais 
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produtivas de cada GT, além de ratificar a declaração de Brasil (200) 
de que o Sudeste é a região mais rica e ofertada de educação e formação, 
enquanto o Norte e o Centro-Oeste são as regiões mais defasadas. 

2 METODOLOGIA

No que se refere à classificação desta pesquisa, foram utilizados 
o método exploratório e a abordagem quantitativa para análise dos 
dados com base em sua frequência. Foram levantados 853 trabalhos 
publicados entre os anos de 2006 e 200 pelo evento. Para refina-
mento desse resultado, utilizamos a metodologia de Oliveira e Gracio 
(2009) e, desse montante, foram selecionados apenas os trabalhos de 
Comunicação oral com palavras-chave e de autores com afiliação ins-
titucional de origem nacional, que publicaram pelo menos três vezes 
nesse intervalo de cinco anos. 

Devido à criação dos GT8, GT9 e GT0 ao longo do período com-
preendido pelo levantamento, a metodologia de Oliveira e Gracio foi 
adaptada, conforme a participação dos autores em cada GT, da seguin-
te forma: uma edição – contar todos os autores; duas edições – contar 
todos os autores; três edições – contar autores publicando pelo menos 
duas vezes; quatro edições – contar autores publicando pelo menos duas 
vezes; cinco edições – contar autores publicando pelo menos três vezes.

Para as coautorias, entre instituições diferentes, verificamos nos 
Currículos Lattes dos autores onde se originou a pesquisa, caso o traba-
lho fosse originado de duas ou mais instituições, o ponto era dividido 
entre elas.  Em casos de colaboração entre instituições brasileiras e es-
trangeiras, somente foi considerada a de origem nacional. 

3 RESULTADOS

Entre 2006 a 200 foram produzidos 853 comunicações orais e 
pôsteres e, após a aplicação da metodologia restaram 380 comunicações 
conforme podemos observar na Tabela .
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TABELA 1 - QUANTIDADE DE TRABALHOS PUBLICADOS POR GT E QUANTIDADE DE 
TRABALHOS SELECIONADOS

Produção Seleção Produção Seleção Produção Seleção Produção Seleção Produção Seleção Produção Seleção

GT1 14 5 20 8 21 12 17 10 20 8 92 43
GT2 22 17 46 19 23 13 29 18 29 12 149 79
GT3 21 6 27 8 20 4 20 11 19 5 107 34
GT4 19 10 23 12 16 8 10 4 42 12 110 46
GT5 11 6 17 8 23 11 23 12 21 8 95 45
GT6 7 2 8 2 17 2 13 4 21 2 66 12
GT7 12 4 29 7 14 5 11 6 25 9 91 31
GT8 - - - - 16 7 20 11 27 13 63 31
GT9 - - 17 14 - - 15 15 12 9 44 38
GT10 - - - - - - - - 36 21 36 21

853 380

2006-2010

TOTAL

2006 2007 2008 2009 2010

Fonte: Dados da pesquisa.

Vale ressaltar que o Universidade Federal Fluminense/Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (UFF/IBICT) foi um 
convênio entre duas instituições que oferecem um PPGCI, mas também 
aparece apenas UFF, visto que houve a publicação de trabalhos ligados 
à pesquisa de docentes da UFF que não são vinculados ao convênio. O 
mesmo episódio ocorreu com os convênios das instituições Universidade 
Federal do Rio de Janeiro/Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (UFRJ/IBICT) e Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro/ Museu de Astronomia e Ciências Afins (UNIRIO/MAST).

O GT apresentou publicações de dez instituições, sendo 
elas: IBICT, UFF/IBICT, Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), Universidade Federal de Pelotas (UFPel), UFRJ, UFRJ/
IBICT, Universidade de Brasília (UnB), UNIRIO, UNIRIO/MAST e 
Universidade de São Paulo (USP). Das 43 publicações selecionadas, 
a maioria foi publicada por UFF/IBICT, UnB e UNIRIO, com nove, 
nove e oito trabalhos respectivamente. As regiões Nordeste e Norte não 
apresentaram trabalhos. Quanto às regiões do Brasil de onde as insti-
tuições publicadoras são provenientes temos o Sudeste com 78% das 
publicações, o Sul com % e o Centro-Oeste com 2%.

O GT2 conta com dezesseis instituições: IBICT, MAST, Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), Universidade 
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Federal Fluminense (UFF), UFF/IBICT, UFMG, Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB), Universidade Federal do Paraná (UFPR), 
UFRJ, UFRJ/IBICT, Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 
Universidade Estadual Paulista (UNESP), Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), UNIRIO e USP, que juntas publicaram 79 co-
municações, sendo a UFMG a maior produtora, com 9 artigos, seguida 
pela UNESP e UFF/IBICT com 4 e 2 publicações respectivamente. 
A região Norte não apresentou trabalhos. Quanto às regiões do Brasil 
de onde as instituições publicadoras são provenientes temos no GT2 o 
Sudeste com 80% das comunicações, o Sul com %, o Centro-Oeste 
com 8% e Nordeste com 8% do GT2.

O GT3 contou com 34 trabalhos de  instituições: Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), IBICT, PUC Paraná, Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), Universidade Federal da Bahia (UFBA), UFMG, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), UnB, UNESP, 
UNIRIO e USP. Sendo a UFMG a maior produtora, com seis publica-
ções, seguida pela USP com cinco e pela UFBA e UNESP com quatro. A 
região Norte não teve participação. Já o Sudeste participou com 62% das 
publicações, o Sul com 7%, o Centro-Oeste com 9% e o Nordeste com 
2%.

O GT4 resultou em 46 trabalhos providos por 2 instituições: 
Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação 
de Minas Gerais (Assespro-MG), Fundação João Pinheiro (FJP), 
FUMEC, PUC Minas, UEL, Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM), UFMG, UFPB, UFPR, Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), UnB e UNESP. A UFMG liderou o contingente de pu-
blicações com 7,33 de trabalhos, seguida pela UnB com nove e pela 
UNESP com 7,66. Esse foi o único GT do período em que todas as 
regiões do Brasil publicaram comunicações. O Sudeste apareceu com 
67% dessas publicações, o Sul com %, o Centro-Oeste com 20%, o 
Nordeste com % e o Norte com %.

O GT5 apresentou comunicações de 0 instituições: IBICT, UEL, 
UFBA, UFF, UFF/IBICT, UFMG, UFRJ, UFSC, UNESP e UNIRIO. 
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Foram 45 publicações, sendo 9,5 da UFBA, oito da UFMG e seis da 
UFF/IBICT. O Sudeste participou com 6% dos artigos, o Sul com 
8%, e o Nordeste com 2%.

O GT6 resultou em 2 trabalhos de quatro instituições: UFBA, 
UFMG, UFSC e USP sendo que cada uma contribuiu com três publi-
cações. Centro-Oeste e Norte não aparecem. O Sudeste manifestou-se 
com 50% das comunicações e o Sul e o Nordeste com 25% cada um. 

O GT7 contou com 3 publicações de oito instituições: PUC 
Campinas, UFMG, UFPR, UFRGS, UFSC, UnB, UNESP e USP. Sendo 
a UnB a maior publicadora com sete artigos, seguida por USP e UFRGS 
com seis trabalhos cada. A região Sudeste foi responsável por 43% das 
publicações, a Sul com 34% e a Centro-Oeste com 23%.

O GT8 também trouxe 3 comunicações de 2 instituições: 
FIOCRUZ, Instituto Federal da Paraíba (IFPB), UEL, Universidade 
Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), 
UFF/IBICT, UFMG, UFPB, Universidade Federal do Pernambuco 
(UFPE), UnB, UNESP e USP. A UNESP foi responsável por nove tra-
balhos, seguida pela UnB com 4,5. As outras instituições participaram 
com dois ou menos artigos. O Sudeste teve 58% das publicações, o Sul 
com 7%, o Centro-Oeste com 6% e o Nordeste com 29%.

O GT9 veio com oito instituições: MAST, UFF/IBICT, UFJF, UFRJ, 
UFRJ/IBICT, UNESP, UNIRIO e UNIRIO/MAST que publicaram 38 
trabalhos. UNIRIO/MAST liderou o número de publicações apresentando 
25 artigos. As demais instituições apresentaram três ou menos trabalhos. 
A região Sudeste foi responsável por 00% das publicações no período.

O GT0 contribuiu com 2 comunicações de 3 instituições: 
FIOCRUZ, UEL, UFBA, UFC, UFES, Universidade Federal de Ouro 
Preto (UFOP), UFPB, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 
UFRGS, UnB, UNESP, UNIRIO e USP. A UNIRIO e UFPB publica-
ram quatro trabalhos cada e as demais instituições apresentaram dois ou 
menos artigos. O Sudeste contribuiu com 48% das publicações, o Sul 
com 9%, o Centro-Oeste com 5%, o Nordeste com 38% e o Norte não 
teve publicações no GT.
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O GT  foi criado em 20 e por isso suas comunicações ficaram 
de fora dos dados levantados para análise do período de 2006 a 200.

Quanto à região de origem é possível confirmar a atuação do Sudeste 
como sendo a mais expressiva, tendo participação em todos os GTs e sua 
produção só não foi maior no GT5 e GT7.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa possibilitou complementar o mapeamento da produção 
científica na CI em todos os GTs do ENANCIB do período 20 a 205, 
agora com dados do período de 2006 a 200, e nos permitiu confirmar 
as diferenças socioeconômicas entre as regiões do Brasil apontadas pelo 
Plano Nacional de Pós-Graduação que foi estabelecido ao fim desse pe-
ríodo (BRASIL, 200).

O cenário ficou da seguinte forma: no GT, a liderança da UnB e 
UFF/IBICT; no GT2, GT3 e GT4: maior produção da UFMG; GT5 e 
GT6 com UFBA na primeira posição, no entanto, enquanto no GT5 o 
Nordeste ultrapassou o Sudeste como região mais produtora, no GT6, 
a região manteve sua presença em primeiro lugar (50% do GT6). O 
GT7 teve mais trabalhos da UnB, única instituição do Centro-Oeste 
presente no estudo. Entre os novos GT, o GT8 marcou a presença da 
UNESP e da UFPB, o GT9 teve a maioria de publicações do convênio 
UNIRIO/MAST, e o GT0 teve na UNIRIO e na USP os seus maiores 
publicadores.

Compararativamente com o estudo de 20-205, do ponto de vista 
das instituições, é possível ver alterações em três GT: no GT, embora o 
IBICT seja a instituição com mais artigos, neste período o convênio será 
com a UFRJ. Este convênio também será o maior produtor no GT5, e 
no GT7, o destaque irá para UNESP. Do ponto de vista das regiões, a 
Sudeste se mantém como maior publicadora na maior parte dos casos, 
sendo notável o avanço do Nordeste, como a região que mais publicará 
nos GT6 e GT0, e que alcançará o segundo lugar nos GT, GT3, GT4 
e GT7. Além disso, em 20-205 a região Norte passa a constar no 
mapa da CI, com 2% dos trabalhos do GT0.
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Em 2006-200, os destaques ficam para UFMG e UNESP, pois 
quando somados os seus resultados elas foram as instituições que mais 
publicaram no período de 2006 a 200, participando de oito dos 0 
GT estudados. Aos poucos, portanto, percebe-se que as pesquisas bra-
sileiras conseguem se consolidar em novas instituições e regiões.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com Harter (996), a biblioteca digital contém repre-
sentações digitais dos objetos nela encontrados e seu conceito teve ori-
gem nos anos de 950 e vem evoluindo até hoje. Para a Digital Library 
Federation (998 apud SAYÃO, 2009) as 

Bibliotecas digitais são organizações que disponibilizam os 
recursos, incluindo pessoal especializado, para selecionar, 
estruturar, oferecer acesso intelectual, interpretar, distribuir, 
preservar a integridade e assegurar a persistência ao longo do 
tempo de coleções de trabalhos digitais, de forma que eles es-
tejam pronta e economicamente disponíveis para uso de uma 
comunidade definida ou um conjunto de comunidades. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é verificar o nível de proxi-
midade e a frequência dos assuntos desenvolvidos conjuntamente com o 
descritor “Biblioteca Digital”. Para isso, utilizou-se o método estatístico 
de análise de frequência de termos buscando identificar e refletir sobre 
os principais conceitos que possuam relação com o tema, ao longo de 6 
anos (200 até 207) de estudos desenvolvidos. O método escolhido le-
vanta os temas mais relevantes que estão sendo desenvolvidos na Ciência 
da Informação (CI) sobre esta temática.
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2 METODOLOGIA

O estudo adotou o método estatístico de análise textual. Inicialmente, 
buscou-se na BRAPCI o termo composto “biblioteca digital” no campo 
das palavras-chave. Ressalta-se que, para efeitos desta pesquisa, os resul-
tados da busca pelo termo composto no singular englobam aqueles que se 
apresentam no plural. Ao realizar a busca que compreende o período de 
972 a 207, em novembro de 207, foram recuperados 00 trabalhos 
com a palavra-chave “Biblioteca digital”. Contudo, apenas 82 foram 
utilizados na pesquisa, por possuírem “Biblioteca digital” no campo das 
palavras-chave. Assim, foram realizadas as seguintes etapas: 1) Coleta 
manual das palavras-chave, dos títulos e dos resumos dos campos dos 82 
artigos para uma base de dados. Foram coletadas 430 palavras-chave, 
82 resumos e 82 títulos;  2) Formatação do arquivo de extensão (.txt) 
correspondente ao corpus da pesquisa, no formato padrão exigido pelo 
software IRAMUTEQ;  3) Realização do pré-processamento textual, 
introduzindo a padronização dos termos e retirada (limpeza) daqueles 
que não tivessem relevância nos resultados.; 4) Compilação dos dados e 
obtenção dos índices de frequência, ocorrência e de análise de similitu-
de de palavras utilizando as seguintes ferramentas do software: aplicação 
da Lei de Zipf; cálculo de frequência de palavras; análise de similitude. 

3 RESULTADOS

Primeiramente, optou-se por realizar uma análise que demonstras-
se os índices de dispersão dos vocábulos analisados na pesquisa, dada 
pela Lei de Zipf. Nessa análise foi possível identificar que nos 82 artigos 
analisados existiam 2.440 ocorrências de palavras e 2.087 tipos de 
formas diferentes. O número do hápax demonstrou que 8,4% das ocor-
rências correspondem a 50,07% das formas, ou seja, cerca de metade 
dos termos correspondem a 9,6% das palavras em nível de ocorrência. 
Em seguida, foi feita uma análise de frequência, com o objetivo de iden-
tificar as palavras mais frequentes dentro do corpus observado. Pôde-se 
observar um conjunto de termos mais repetidos e também relevantes em 
termos semânticos. Assim, identificaram-se as seguintes palavras segui-
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das do índice de repetições: biblioteca digital (203); informação (29); 
biblioteca (57); bdtd (26); teses e dissertações (25); preservação digital 
(24); ciência da informação (23); biblioteca virtual (6); documentos 
digitais (3) e informação digital (0). 

 Outro importante resultado é a análise de similitude com as prin-
cipais temáticas encontradas nos artigos. Para realizar essa análise foram 
excluídas as seguintes classes gramaticais: artigos, advérbios, conjun-
ções, preposições e verbos. Outro ponto a ser ressaltado, é que foram 
utilizados para essa amostra, os 70 vocábulos com maior índice de fre-
quência e relevância temática, para os quais a frequência variou de 03 
até 203. Esse método foi adotado porque permitiu uma melhor análise 
visual, vide Gráfico .
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GRÁFICO 1 - AGRUPAMENTOS DE TERMOS EM NÍVEL DE PROXIMIDADE E SIMILITUDE

Fonte: Elaborado pelo autores, 208.

No Gráfico , observa-se que os vocábulos (aqui chamamos de vérti-
ces) se ligam a outros por meio de arestas de cor cinza-claro. A espessura 
dessas “arestas” representa o grau de conexão entre os termos observados, 
assim também como os agrupamentos coloridos demonstram um grau de 
similitude e os valores numéricos em azul a quantidade de vezes em que 
os termos aparecem juntos no texto. Dessa maneira, podemos visualizar 
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que “biblioteca digital” se conecta com vértices como “biblioteca_virtu-
al”, “informação_digital”, “usabilidade”, “arquitetura_da_informação”, 
“biblioteca_virtual” e “repositórios_digitais”, todos no agrupamento 
em verde-claro (conforme o Gráfico ). Enquanto que se conecta com 
outros agrupamentos de vértices da periferia (aglomerações de outras 
cores), e que possuem arestas de dimensão menores, os termos “biblio-
teca”, “repositório”, “preservação”, “artigo”, “digitalização”, dentre 
outros. Um ponto curioso nesse grafo, é que “informação” se conecta 
46 vezes com “biblioteca_digital”, sendo o termo que mais se conecta 
com ele, porém não faz parte do agrupamento próximo à BD. Supõe-se 
que esses vocábulos em grupos mais distantes possuem algum grau de 
similitude com a temática central, porém entre si existem correlações 
mais fortes de adjacência textual que com as temáticas no grupo central. 
Assim, no instante em que “biblioteca_digital” está conectado com “in-
formação”, percebe-se que os conceitos que envolvem os dois vocábulos 
possuem afinidade, mas que “informação” é tratada como um aspecto 
do tema principal independente de vocábulos em outros agrupamentos 
(contextos específicos).

4 CONSIDERAÇÕES

As análises realizadas demonstraram como o tema da “biblioteca digi-
tal” vem se conectando com outras temáticas importantes na CI, como bi-
blioteca, preservação digital, acesso livre e os repositórios científicos, por 
exemplo. A metodologia deste trabalho envolveu a proposição e aplicação 
de um método e uma ferramenta para a realização de um estudo métrico 
temático, que consistiu na análise de temas ou assuntos presentes em regis-
tros bibliográficos. O IRAMUTEQ se apresentou como uma ferramenta 
útil para análise e visualização de informações textuais no desenvolvimen-
to de estudos métricos temáticos. Mesmo com o uso do IRAMUTEQ, o 
método para realização do presente estudo métrico ainda requer grande 
esforço humano, principalmente para tratamento adequado dos termos 
compostos. Como sugestão de estudos futuros, pretende-se aprofundar 
nas análises estatísticas do método utilizado neste trabalho e aplicar outras 
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ferramentas, com fins de automação e/ou comparação na realização das 
etapas necessárias para alcance dos resultados.
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1 INTRODUÇÃO

De acordo com o relatório ICT Facts and Figures 2017 da União 
Internacional de Telecomunicações (UIT), aproximadamente 48% 
da população mundial faz uso da internet (INTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATION UNION, 207). Conforme o levantamento 
Digital in 2018, elaborado pelas empresas We are Social e Hootsuite, aproxima-
damente 42% da população mundial possui conta ativa em alguma mídia 
social (WE ARE SOCIAL; HOOTSUITE, 208). Já para a pesquisa sobre 
o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nos domicílios 
brasileiros - TIC Domicílios 206, elaborada pelo Centro Regional de 
Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.
br): 6% da população brasileira são considerados usuários de internet; 
78% dos usuários de internet brasileiros fizeram uso de redes sociais 
e 68% dos usuários de internet brasileiros compartilhou conteúdo na 
internet (COMITÊ GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 207). 

Através desses dados é possível notar um interesse tanto da popu-
lação mundial quanto da brasileira, pelo uso de algum site de mídia 
social e/ou rede social. É possível verificar esse interesse de uma forma 
progressiva e contínua, através do Google Trends (https://trends.google.
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com.br/trends/) que analisa estatisticamente a evolução cronológica da 
popularidade de determinados termos de pesquisa buscados no Google. 
Realizando uma busca por termos afins, como: Social Web; Web 2.0; Social 
Media; Social Network*, em um tempo estipulado de 2004-207, é pos-
sível extrair dados a respeito do mundo, e através de termos, como: 
Web Social; Web 2.0; Mídias Sociais; Redes Sociais, no mesmo tempo 
estipulado, é possível extrair dados a respeito do Brasil.

No contexto da ciência da informação, há estudos sobre o uso 
de recursos da web social (web 2.0) e aplicações nas mídias sociais 
(BLATTMANN; DA SILVA, 2007; CUONG NGUYEN; PARTRIDG; 
EDWARDS, 202; KROSKI, 2007; LANKES; SILVERSTEIN; 
NICHOLSON, 2007; RUTHERFORD, 2008), o que pode indicar 
que a área está efetivamente acompanhando a crescente inserção da 
população no mundo digital e na utilização dessas plataformas. Desta 
forma, a finalidade deste estudo é investigar, por amostragem, como a 
produção científica da Biblioteconomia e Ciência da Informação bra-
sileira e estrangeira posicionam-se em relação à Web social, Web 2.0, 
mídias sociais e redes sociais.

2 METODOLOGIA

A pesquisa classifica-se, de acordo com seus objetivos, sendo ex-
ploratório-descritiva com abordagem quali-quantitativa, pois segundo 
Gil (200), as pesquisas exploratórias têm como função propiciar um 
conhecimento maior sobre o problema, a fim de explicitá-lo ainda mais 
ou a formular hipóteses; e as pesquisas descritivas têm como finalidade 
a exposição das características de determinada população ou fenômeno, 
podendo ser desenvolvidas a fim de identificar prováveis relações entre 
variáveis. A pesquisa classifica-se, de acordo com os métodos utilizados, 
como uma pesquisa bibliográfica, pois serão analisados os periódicos 
científicos presentes em bases de dados.

Inicialmente, foi realizada uma busca fazendo o uso de termos afins 
como Social Web OR Web 2.0 OR Social Media OR Social Network* na Web of 
Science e Web Social OR Web 2.0 OR Mídias Sociais OR Redes Sociais na 
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Base de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI). Na Web of Science 
foi selecionada a categoria Information Science Library Science, de forma a se 
aproximar mais do conteúdo oferecido pela BRAPCI, por conter artigos 
e anais e registrar referências e resumos dos periódicos e eventos cien-
tíficos brasileiros na área da CI. Tanto a Web of Science quanto a BRAPCI 
permitem, após o término da busca, extrair dados métricos a respeito do 
conteúdo pesquisado.

Foi selecionada como amostra da pesquisa a totalidade dos resultados 
das buscas, 4.559 registros na Web of Science e 435 registros na BRAPCI. É 
preciso salientar que buscou- se um recorte de tempo estipulado entre 
2007-206, pois em ambas as bases de dados, os registros anteriores a 
este período são insuficientes para a pesquisa. 

3 RESULTADOS

A distribuição dos artigos ao longo dos anos na Web of Science, deu-se 
da seguinte forma: 97 em 2007; 278 em 2008; 34 em 2009; 354 em 
200; 365 em 20; 456 em 202; 522 em 203; 539 em 204; 672 
em 205; 862 em 206. A distribuição dos artigos ao longo dos anos 
na BRAPCI, deu-se da seguinte forma: 8 em 2007; 6 em 2008; 20 
em 2009; 27 em 200; 36 em 20; 53 em 202; 69 em 203; 53 em 
204; 65 em 205; 78 em 206.

Os 0 autores que mais publicaram artigos na Web of Science no inter-
valo de 2007-206 e seus respectivos números de publicações podem 
ser observados a seguir: Park com 42; Thelwall com 38; Leydesdorff 
com 28; Aharony; Martins; e Zhang com 7 cada; Shin com 5; Aguillo; 
e Nicholas com 4 cada. Os 0 autores que mais publicaram artigos na 
BRAPCI no intervalo de 2007-206 e seus respectivos números de pu-
blicações podem ser observados a seguir: Tomaél com 4; Martins com 
2; Duarte e Moura, com 0 cada; Araújo, com nove; Corrêa; Dias; e 
Gomes, com oito ocorrências cada.

Os 0 periódicos que mais publicaram artigos na Web of Science no in-
tervalo de 2007-206 e seus respectivos números de publicações podem 
ser observados a seguir: Scientometrics com 233; Profesional de La Informacion 
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com 72; Online Information Review com 63; Journal of Computer-Mediated 
Communication com 35; Journal of The American Society for Information Science 
com 06; Electronic Library com 0; Social Science Computer Review com 0; 
International Journal of Information Management com 00; Journal of the Association 
for Information Science and Technology com 96 ocorrências. Os 0 periódicos 
que mais publicaram artigos na BRAPCI no intervalo de 2007-206 e 
seus respectivos números de publicações podem ser observados a seguir: 
Encontros Bibli com 37; Perspectivas em Ciência da Informação com 27; Informação e 
Sociedade com 27; Informação & Informação com 26; Revista ACB com 24; Liinc em 
Revista com 20; Múltiplos Olhares em Ciência da Informação com 7; Transinformação 
com 6; Perspectivas em Gestão & Conhecimento com 5 ocorrências.

As principais palavras-chave utilizadas (acima de 00 ocorrências) 
nos artigos da Web of Science foram social media; social networks; web 2.0; social 
network analysis; Twitter; Facebook; Internet; knowledge management; social capital; 
social networking. Já na BRAPCI (corte acima de 50 ocorrências) temos: 
ciência da informação; redes sociais; biblioteconomia; análise de re-
des sociais; web 2.0.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme o andamento futuro da pesquisa, ainda é possivel veri-
ficar outros dados que irão esclarecer pontos ainda não abordados ou 
que tenham relação com os dados apresentados até agora. Com esses 
dados preliminares, é possivel afirmar que a produção científica inter-
nacional e a nacional crescem quanto ao tema abordado no intervalo 
proposto, apesar de haver algumas diferenças. Quanto aos periódicos, 
há a concentração de títulos anglofónos nos artigos encontrados na Web 
of Science e há a concentração de títulos em sua maioria localizados na 
região centro-sul do Brasil nos artigos encontrados na BRAPCI.

Como continuidade do estudo, pretende-se: buscar formas de verfi-
car se os autores deram prosseguimento ao tema abordado ou se apenas 
publicaram em certo período; verificar quais regiões, países referindo-se 
a Web of Science e estados referindo-se a BRAPCI, e instituições que mais 
publicam sobre o tema abordado; buscar entender as relações existentes 
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nos mapas de coocorrência, através de uma revisão de literatura prévia, 
irá buscar-se interpretar os mesmos e tendências do tema abordado.
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1 INTRODUÇÃO

A Amazônia detém 20% da água doce e 0% da biota do mundo, bem 
como ocupa 50% da América do Sul, totalizando nove países (Colômbia, 
Bolívia, Brasil, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Suriname, Peru e 
Venezuela) (BENCHIMOL, 20). Com esses números, a Amazônia é 
provavelmente um dos biomas do planeta com maior potencial de ge-
ração de produtos e inovação. Observando esse potencial, não se pode 
deixar de indagar sobre os conhecimentos produzidos sobre a Amazônia, 
que, segundo o CGEE (2006), representava % do acervo mundial em 
coleções da área de ciências biológicas. Apesar desse expressivo número, 
ainda são limitados os estudos que versam sobre a produção científica 
da e sobre a região. Uma busca na literatura relevou seis trabalhos dessa 
natureza nos últimos 0 anos. Dentre eles, o mais recente (Souza et al., 
206) aborda a produção científica de duas espécies comestíveis amazô-
nicas, o açaí e o guaraná. 

Entendendo o enorme potencial da Amazônia e a lacuna de estu-
dos acerca do conhecimento produzido sobre esse bioma, foi delineado 
um projeto de pesquisa que pretende mapear os domínios temáticos 
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da produção científica sobre a Amazônia nas últimas décadas, a fim de 
verificar a ocorrência de eventuais mudanças nestes domínios, assim 
como discuti-los à luz das políticas públicas elaboradas para a região. 
Trata-se, portanto, de uma pesquisa que se inclui nos estudos de Mapa 
da Ciência, que objetivam mapear e analisar a produção científica de 
determinada área ou campo do conhecimento (SANTOS, 205), ou 
seja, uma pesquisa no campo dos estudos métricos da informação cien-
tífica, que pode contribuir para a organização e disseminação do conhe-
cimento em torno da Amazônia.

Como parte deste projeto, o presente trabalho apresenta dados da 
produção científica sobre a Amazônia referentes a uma única década, 
99 a 2000, pois trata-se de  um período marcado por muitas inicia-
tivas que colocaram a Amazônia no centro de discussões ambientais e de 
desenvolvimento. Um exemplo foi a ECO-92, realizada em junho de 
992. Assim, este trabalho, que é um primeiro esforço no sentido de 
aprimorar a proposta analítica, parte do seguinte questionamento: qual 
a configuração temática do conhecimento científico sobre a Amazônia 
publicado de 99 a 2000?

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Uma vez definido o campo de estudo como sendo a produção cien-
tífica sobre Amazônia, a base Web of Science (WoS)/ Clarivate foi escolhida 
para a coleta de dados devido a sua abrangência, cobertura multidis-
ciplinar e forma de download das informações referenciais. Os dados 
foram coletados em 04 de abril de 207, a partir da estratégia de busca 
com termo truncado1 Amazon* no filtro “TS=Tópico” (título, resumo, 
palavras-chave do autor e palavras-chave), conjuntamente com o filtro 
“Ano de publicação” (99 a 2000); posteriormente, foi utilizado o 
filtro “article” no campo “tipos de produção”. A busca resultou em 4.67 
artigos, cujas informações referenciais foram baixadas no formato “se-

1 A utilização de termos truncados permite ao intermediário que operacionaliza a 
busca, a usar a raiz do termo sem especificar todas as posições e variações (prefixos 
e sufixos).
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parado por tabulações (Mac)”. Os arquivos foram convertidos em for-
mato excel e, após checagem manual por palavras-chave e título, foram 
excluídos artigos que não se encontravam no escopo do trabalho. Após 
essa limpeza, o total de documentos foi de 3.684 artigos.

A ocorrência dos domínios é analisada a partir de mapas de coocor-
rência de palavras, uma técnica proposta por Callon et al. (983), que 
tem como base a frequência de pares de palavras, extraídas do título, do 
resumo, das palavras-chaves ou de todo o texto, que ocorrem conjunta-
mente em um determinado grupo de publicações. Esta técnica, apesar 
das limitações, permite inferir sobre aspectos cognitivos de um deter-
minado grupo de publicações. Para a elaboração dos mapas utilizou-se 
o software VOSviewer, versão .6.5. (CSTS, 207), programa destinado 
à geração de mapas de rede baseados em dados extraídos da produção 
científica. Como uma etapa preliminar, usou-se o tesauro do programa 
para padronizar as palavras-chaves. Após essa etapa, foi elaborado o 
mapa de coocorrência, onde as palavras-chaves são indicadas pelo seu 
rótulo em formato circular. O tamanho dos itens varia de acordo com 
o número de citações e a cor dos itens refere-se ao agrupamento, a qual 
pertence determinado item. Itens de um mesmo agrupamento são mais 
próximos um do outro, pois a força de sua relação é mais forte (VAN 
ECK; WALTMAN, 206).

3 RESULTADOS E DISCUSSAO

Para a elaboração dos mapas de coocorrência, foram consideradas 
as palavras-chaves indexadas pela base de dados. Para o total de artigos 
sobre a Amazônia, publicados na década de 90, foram detectadas 5.98 
palavras-chaves e, deste total, 2.024 com no mínimo duas ocorrências. 
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FIGURA 1 - MAPA DE COOCORRÊNCIA DE PALAVRAS-CHAVE DOS ARTIGOS INDEXADOS NA 
WEB OF SCIENCE, SOBRE O TEMA AMAZÔNIA, 1991-2000

Total de artigos: 3.684
Total de palavras-chave: 2.024

Fonte: Elaboração própria.

No mapa, as palavras estão distribuídas em 22 agrupamentos. Dentre 
os agrupamentos, destacam-se: vermelho, com 27 palavras; verde, com 
220 palavras; azul, com 203 palavras; amarelo, com 60 palavras; roxo, 
com 54 palavras.

Chama a atenção na visualização que o termo “brazil” apareça com 
grande destaque e no centro do mapa, pois possui a maior taxa de cen-
tralidade de grau, com 76 conexões e 42 ocorrências. A presença ma-
ciça do termo“brazil” nos estudos pode ser justificada pelo fato da porção 
do bioma amazônico em seu território (67% do total entre os nove 
países). Esse termo engloba temáticas como Parasitologia, Imunologia e 
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Medicina Tropical, que podem estar atrelados a ocupação desordenada 
da região Norte do país.

Na tentativa de melhor caracterizar os dois maiores agrupamentos 
(vermelho e verde), buscou-se copilar as categorias temáticas dos artigos 
que listavam as palavras de maior coocorrência. Essa informação, que é 
processada pela WoS e se baseia na área da revista,foi recuperada junto 
com as demais informações referencias dos 3.684 artigos. A Tabela  
mostra os dois termos com as maiores taxas de coocorrências em seus 
referidos agrupamentos.

TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS DAS PALAVRAS-CHAVES COM MAIOR NÚMERO DE 
COOCORRÊNCIAS DOS CINCO PRINCIPAIS AGRUPAMENTO DOS ARTIGOS INDEXADOS NA 
WEB OF SCIENCE, SOBRE O TEMA AMAZÔNIA, 1991-2000

Palavra Co-corrências Cluster/Cor Cinco Principais Temáticas

identification 99 Vermelho
Microbiologia; Parasitologia; Ciências das
plantas; Biologia evolutiva; Imunologia;

brazil 42 2 Verde
Ciências ambientais; Sensoriamento remoto; 
Ciência da imagem e tecnologia fotográfica; 

Toxicologia; Meteorologia e Ciências Atmosféricas;

Nota: Categoria refere-se ao campo category atribuído aos artigos catalogados na Web of Science.

Fonte: Dados de Pesquisa.

As publicações relacionadas à palavra identification, a de maior coo-
corrência no agrupamento , estão voltadas para temáticas em torno das 
ciências biomédicas. Ao olhar o mapa percebe-se que outras palavras, 
como promatigote, protein, infection, e macrophages  dão suporte a este achado. 
No agrupamento 2, o termo brazil, além das temáticas de ciências da saú-
de observadas, relaciona-se também com termos voltados as temáticas 
ambientais, como: environment, geochemistry, erosion e sedimentation.

4 ALGUMAS CONSIDERACÕES 

A pesquisa se configura como estudo piloto do projeto de Mestrado 
intitulado “A Amazônia nas publicações científicas: mapeando temáti-
cas e atores”, que objetiva mapear o as temáticas vinculadas à produção 
científica sobre esse bioma a fim de verificar se e como os temas das 
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principais políticas públicas estabelecidas para a região estão presentes 
neste corpo de conhecimento. Portanto, o esforço aqui despendido de-
monstra apenas uma parcela do panorama temático do conhecimento 
científico sobre o tema Amazônia.

Como sugestões de estudos futuros, a análise do conhecimento te-
mático com redes de coautoria de países, autores e instituições pode 
oferecer um panorama mais fidedigno sobre a responsabilidade desta 
produção científica, bem como traçar possíveis metas para o investi-
mento e/ou reorganização em determinados campos.
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1 INTRODUÇÃO

O grande aumento do número de publicações científicas dispo-
níveis na internet tem atraído interesses de pesquisadores de todos os 
domínios, que visam compreender como o conhecimento científico tem 
evoluído. São encontrados na literatura diversos trabalhos com finali-
dades distintas, como: saúde pública no Brasil (PEREIRA et. al., 2007); 
identificação de especialistas (CHAGAS et. al., 205); e; redes sociais 
acadêmicas (MENA-CHALCO et. al., 202). Esses estudos podem ser-
vir à diversos propósitos, tais como fornecer base para a construção de 
políticas de incentivo a pesquisa visando novos avanços na ciência.

Também vem se destacando a análise das palavras-chave das publi-
cações científicas, pois as mesmas foram selecionadas cuidadosamente 
por seus autores com o foco de evidenciar os principais assuntos que 
permeiam o trabalho de forma clara e objetiva (MCCLOSKEY,988).

Neste contexto, o repositório da Plataforma Lattes é tido como um 
diferencial (LANE, 200). Esse repositório é composto de dados re-
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ferentes a grupos de pesquisas, instituições e de currículos de mais de 
cinco milhões de indivíduos (DIAS, 206). O grande volume de dados 
existente na base curricular da Plataforma Lattes encontra-se dispo-
nível livremente na internet, e, ainda não foi amplamente analisado 
(DIGIAMPIETRI, 205).

Sendo assim, este trabalho tem o objetivo de mapear o conhecimento 
científico através da rede de palavras-chave formada a partir dos dados de 
55 anos de trajetória da ciência brasileira de pesquisadores doutores que 
possuem currículos cadastrados na Plataforma Lattes. Para em seguida, 
identificar os principais tópicos de pesquisas estudados de acordo com 
o grau de cada vértice, e, concomitantemente, possibilitar uma análise 
comparativa com as palavras-chave ranqueadas pela frequência, medida 
de importância amplamente utilizada na literatura.

2 DESENVOLVIMENTO

Apesar da base curricular da Plataforma Lattes contar com mais de 
cinco milhões currículos cadastrados, neste trabalho, foi considerado 
apenas os currículos cujos indivíduos possuem o nível de capacitação 
doutorado concluído. Entretanto, vale ressaltar que o número de dou-
tores representa cerca de 5% da quantidade total de indivíduos com 
currículos cadastrados na Plataforma Lattes, contudo, esses são respon-
sáveis por cerca de 70% de todos os artigos cadastrados nos currículos; 
que, aliado a diversidade e contemporaneidade de atualização dessas in-
formações, pondera a validade dos dados para auxiliar na compreensão 
sobre a produção científica brasileira (DIAS, 206).

Os currículos dos doutores na versão XML (eXtensible Markup Language) 
da Plataforma Lattes, foram coletados com a utilização do LattesDataXplorer 
(DIAS, 206). Em seguida, foram selecionados os currículos dos dou-
tores, e posteriormente, foram processados para extrair as informações 
de todos os artigos de anais de congressos e periódicos, armazenando-as 
à parte num arquivo de publicações científicas, definindo o conjunto de 
dados centrais a serem estudados. As informações incluem: identifica-
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dor do currículo; grande área da publicação; ano de publicação; tipo de 
publicação; título e palavras-chave. 

Para a caracterização das redes, fez-se necessário uma adaptação no 
método ISCooll, proposto por Dias e Moita (205) para identificar co-
laborações científicas em grande volume de dados. Enquanto o ISCooll 
original utiliza um dicionário para vincular os artigos a seus autores, o 
ISCooll adaptado adota um dicionário para vincular os artigos ao conjun-
to união das palavras-chave. 

As redes de palavras-chave são baseadas no processo de adição de 
cliques por justaposição, onde cada artigo possui um conjunto de pa-
lavras-chave que formam uma clique. Ou seja, para cada artigo anali-
sado uma clique é gerada, na qual palavras-chave se caracterizam como 
vértices e os vínculos entre eles são estabelecidos quando duas ou mais 
palavras-chave são utilizadas no mesmo artigo. Esse processo se repete 
para todos os artigos analisados, e, ao final, uma rede é gerada.

3 RESULTADOS

Os dados foram coletados em abril de 207, totalizando 265.70 
currículos de indivíduos com doutorado concluído. Para as análises, 
foram considerados os artigos publicados em anais de congressos e em 
periódicos entre 962 e 206, equivalendo a 0.040.664 artigos e 
24.256.32 palavras-chave. A rede foi construída com base em todo 
conjunto de palavras-chave que os doutores associaram aos seus arti-
gos cadastrados nos currículos da Plataforma Lattes, consistindo em 
2.088.220 vértices e 20.093.922 arestas, onde sua componente gigante 
é responsável 99% de abrangência dessa rede.

Em continuação, para conhecer os tópicos que se constituem como os 
principais assuntos de pesquisa contidos na rede, todos os vértices (pala-
vras-chave processadas) foram ranqueados de acordo com seu número de 
grau, e, posteriormente, todas as palavras-chave processadas tiveram suas 
frequências calculadas. Para facilitar a comparação entre as palavras-cha-
ve classificadas pelas duas medidas de importâncias utilizadas, a Tabela  
apresenta as principais palavras-chave ranqueadas pela medida de frequ-
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ência e as respectivas ordens de ranqueamento considerando o grau do 
vértice referente ao conjunto histórico dos dados.

TABELA 1 - COMPARATIVO ENTRE O RANQUEAMENTO DAS PALAVRAS-CHAVE ENTRE 1962 
E 2016

1962-2016 Frequência Grau R. Frequência R. Grau

Educação 75.855 30.95  

Formação do Professor 46.032 5.923 2 3

Enfermagem 40.228 3.70 3 25

Epidemiologia 40.58 25.398 4 3

Crianças 29.048 8.047 5 9

Políticas Públicas 28.00 5.929 6 2

Amazônia 27.626 23.800 7 4

Bovinos 27.236 6.883 8 0

Idoso 26.29 .589 9 40

Ensino 25.760 4.268 0 8

Ratos 25.480 20.270  7

Brasil 24.98 28.527 2 2

Diagnóstico 24.520 22.72 3 5

Educação Ambiental 23.94 0.03 4 6

Cultura 22.23 5.026 5 5

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Como pode ser observado, apesar de existir um alto percentual de 
palavras-chave iguais entre as principais ranqueadas pela frequência e 
grau, praticamente a ordem de destaque dessas não é a mesma, exceto 
para “Educação” e “Cultura”. Diante disto, para melhor compreender 
a relação entre os resultados encontrados, uma análise de correlação foi 
realizada. Os resultados apresentam um coeficiente de correlação posi-
tivo de “0,9572” para frequência e grau. Pelo valor obtido, destaca-se a 
comprovação de uma relação direta entre a frequência das palavras-cha-
ve e medidas baseada em grau nas redes de palavras-chave, indicando 
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que a medida de grau é uma alternativa interessante para identificação 
dos principais tópicos investigados.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo contribuiu para o mapeamento do conhecimento cientí-
fico brasileiro a partir de redes de palavras-chave, e, concomitantemen-
te, para a identificação dos principais tópicos de estudados por parte 
dos doutores brasileiros.Ao comparar as palavras-chave ranqueadas 
pelas medidas de frequência e grau, foi possível constatar uma alta cor-
relação considerando todo o conjunto de análise, indicando que o grau 
pode ser uma alternativa interessante para calcular a popularidade de 
um tópico de pesquisa. Por fim, como trabalhos futuros, espera-se que 
sejam realizadas análises temporais nas redes para destacar a evolução 
dos tópicos estudados, e ainda, que sejam consideradas características 
qualitativas apropriadas ao contexto da Plataforma Lattes, como o fator 
de impacto dos periódicos. 
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1 INTRODUÇÃO

Desde 2006, na disciplina de Fundamentos da Ciência da Informação 
oferecida na Universidade Federal de Minas Gerais, é realizado por par-
te dos alunos um trabalho de pesquisa. Em 207, os alunos de biblio-
teconomia analisaram os Encontros Nacionais de Pesquisa em Ciência 
da Informação (ENANCIB), promovidos pela Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB). As 
turmas foram divididas em grupos, e cada grupo coletou dados de um 
Grupo de Trabalho (GT). Os trabalhos consistiram na coleta de dados 
sobre: autoria dos trabalhos, insituição de procedência dos autores, 
autoria dos trabalhos citados e obras mais citadas. Após as pesquisas, 
procedeu-se à unificação e consolidação dos resultados. Neste texto, 
são apresentados dados da parte relacionada aos autores citados nos 
trabalhos apresentados nos Enancibs, com uma análise preliminar dos 
resultados relativos aos 20 autores mais citados em cada GT.

2 REFERENCIAL E MÉTODO

A bibliometria é um campo do saber que possui uma história as-
sociada a distintas construções teóricas, leis e aplicações. Uma de suas 
aplicações mais relevantes é a produção de mapeamentos sobre o estado 
da arte de um determinado campo científico, que permite “medir o 
impacto e a visibilidade de determinados autores dentro de uma co-
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munidade científica, verificando quais ‘escolas’ do pensamento vigoram 
dentro das mesmas” (VANZ; CAREGNATO, 2003, p. 25). Munidos 
desse referencial, os alunos coletaram dados junto aos trabalhos apre-
sentados nos Enancibs de 202 a 206. Há que se destacar algumas 
questões. A primeira delas é que se optou pela realização da contagem 
não fracionada (MAIA; CAREGNATO, 2008). Assim, se um trabalho 
citado possuía dois autores, cada um deles recebeu a contagem de uma 
citação. Não foram eliminadas as autocitações. Por fim, é uma limitação 
do trabalho a possibilidade de que as referências não estejam totalmente 
contabilizadas para o autor correto. Isso porque há erros nas referências 
dos próprios trabalhos publicados nos anais do Enancibs, e alguns auto-
res foram identificados com outro sobrenome. 

3 RESULTADOS

Para este trabalho, se optou pela apresentação apenas dos dados de 
autores citados, pois foi até o momento o conjunto de dados com a che-
cagem e conferência já realizadas. O conjunto de autores citados revela 
um número gigantesco de autores. Para a análise relativa a todos os GT, 
são apresentados, a seguir, os 20 autores mais citados em cada GT. Os 
dados estão apresentados em duas tabelas. Na primeira, são apresenta-
dos os dados dos GT  a 5:

TABELA 1 - TRINTA AUTORES MAIS CITADOS DOS GT 1 A 5 DOS ENANCIBS DE 2012 A 2016

GT 1 GT 2 GT 3 GT 4 GT 5

González de Gó-
mez – 98

Hjorland – 28 Marteleto – 6 Choo – 84 BRASIL- 26

Capurro – 74 Campos, M. – 85 Almeida Jr – 49 Valentim- 77 González de Gó-
mez - 59

Foucault – 54 Dahlberg – 62 BRASIL – 32 Davenport – 60 Jardim – 55

Frohmann – 49 Smith - 62 Almeida – 28 Nonaka – 52 Habermas – 38

Pinheiro – 46 Fujita – 58 Wilson – 28 Prusak - 46 Braman – 3

Saracevic – 43 Guimarães, 
J. - 52

Araújo, C. – 26 Takeuchi – 44 Foucault – 28

Freire, I. – 38 Lara, M. – 5 Castells – 26 Barbosa – 37 Castells – 2
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Hjorland – 38 Almeida, C. - 47 Campello – 25 BRASIL – 37 Negri - 20

Bourdieu – 30 Gomes, H. – 40 Capurro – 24 Amaral – 35 CGU - 9

Wersig – 28 BRASIL - 37 Dudziak – 24 Gil – 30 Belo Horizonte 
- 8

Habermas - 27 Lancaster – 34 González de Gó-
mez – 20

Tarapanoff – 29 Albagli - 7

Buckland – 26 Café – 32 Hjorland – 20 Tomaél – 25 Bourdieu -6

Borko – 24 Moura, M. – 32 Pieruccini – 9 Ferreira, F. – 24 Marx – 6

Araújo, C. – 23 Ranganathan – 32 Figueiredo, N. 
– 8

Bardin – 24 Unesco - 4

BRASIL - 2 Brascher – 3 Foucault – 8 Duarte, E. – 23 Freire, I. – 3

Pombo – 2 Smit – 3 Gomes, H. – 8 Saracevic – 2 Deleuze – 2

Japiassu – 20 Kobashi – 28 Bourdieu – 7 Kotler – 7 Hardt – 2

Floridi – 9 Almeida, M. - 27 Choo – 7 Castells – 5 IBGE – 2

Rendón Rojas 
– 9

Belloto – 26 Cunha, M. – 6 Marchand – 5 Maciel – 2

Silva, A. - 9 Mai - 25 Perrotti - 6 Araújo, C. -  Perelman – 2

Silva, M. – 9 Moraes, J. – 24 Chartier – 5 Wenger – 0 Rio de Janeiro 
– 2

Smit – 9 Peirce – 22 Coelho Neto – 5 Almeida Jr. – 9 Santos, N. – 2

Le Goff – 8 Tálamo – 22 Davallon – 5 Banco C. Brasil 
– 9

Malin – 

Otlet – 8 Boccato – 2 Dervin – 5 Alcará – 8 Capurro – 0

Zins – 8 Guarino – 2 Freire, P. – 5 CAPES – 8 Frohmann – 0

Fonseca, M. – 6 Souza, R. – 2 Le Coadic – 5 Hjorland – 6 Harnad – 0

Lévy – 5 Dias, E. – 20 Saracevic – 5 Minayo – 6 Mendel – 0

Shera – 5 Garcia Gutiérrez 
– 20

Gasque – 4 Silva, E. – 6 Moulier-Boutang 
– 0

Ortega – 5 Guizzardi – 20 Savolainen – 3 Silva, H. – 6 Pinheiro, M. – 0

Saldanha – 5 Pombo - 20 Belluzzo - 3 Suaiden - 6 Silva, S. - 0

Fonte: Dados da pesquisa.
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A seguir, na TABELA 2, são apresentados os dados dos GT 6 a :

TABELA 2 - TRINTA AUTORES MAIS CITADOS DOS GT 6 A 11 DOS ENANCIBS DE 2012 A 2016.

GT 6 GT 7 GT 8 GT 9 GT 10 GT 11

BRASIL – 37 BRASIL – 60 BRASIL – 55 BRASIL – 73 Le Goff – 50 Moraes, I. - 5

Freire, I. – 28 Bourdieu – 45 Vidotti – 40 Lima, D. – 72 Azevedo Netto 
– 48

Hjorland – 2

Vitorino – 24 Mueller – 40 Santos, P. - 30 Scheiner – 45 Foucault – 47 Marteleto – 

González de 
Gómez – 24

Vanz – 29 Morville – 28 Granato – 38 Halbwachs - 45 Almeida, M. 
– 0

Valentim – 22 CAPES – 28 Berners-Lee 
– 26

Desvallés – 35 Nora – 44 BRASIL - 9

Belluzzo – 2 Mugnaini – 25 Santos, P. – 26 Pinheiro - 34 BRASIL – 39 Beale – 9

Dudziak – 20 Leta – 24 W3C – 24 Bourdieu – 29 Ricouer – 27 González de 
Gómez – 9

Campello – 9 Meadows – 24 Nielsen – 22 Cury – 27 Dodebei – 23 Guimarães, 
M. – 9

Souza, F. – 8 Glanzel – 23 Saracevic - 2 Mairesse – 26 AAB – 20 Lara, M. – 8

Bourdieu – 6 Oliveira, E. 
– 22

Sayão – 20 Schreiner – 9 Benjamin – 8 Araújo, C. – 7

Choo – 4 CNPq – 2 Souza, R. - 9 Ferrez – 8 Corte Inter. 
Der. Hum. 

– 8

Benchimol – 7

Piantola – 4 Stumpf – 2 Hendler – 8 Habermas – 8 Pollak – 8 Capurro – 7

Cunha, M. 
– 3

Bufrem – 20 Lassila – 8 UNESCO – 8 Latour – 6 Levèvre, F. – 7

Lévy – 3 Grácio – 20 Castells – 6 Gonçalves, 
J. – 6

Hjorland – 5 Marin – 7

Mueller – 2 Oddone – 9 Rosenfeld - 6 Choay – 5 Capurro – 3 Massad – 7

Morin –  Santos, R. – 9 Bizer – 4 Santos, M. – 5 Hall – 3 Meadows – 7

Lefevre –  Pinheiro – 8 ISO – 4 Carvalho, R. 
-4

Marteleto – 3 Vasconcelos, 
M. - 7

Silva, A. -  Spinak – 8 Márdero 
Arellano - 4

Davallon – 4 Oliveira, E. 
– 3

Brazil – 6

Assoc. of C. R. 
Libraries – 

Hjorland – 5 Borko – 3 González de 
Gómez – 4

Barthes – 2 Lima, C. – 6
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Crivellari - 0 Kobashi - 5 Lancaster - 3 ICOMOS - 3 Silveira, R. 
- 2

Stepan - 6

Elias – 0 Macias-Chapu-
la – 5

Gil – 3 Lévy – 3 Casa de O. 
Cruz – 

Silva, C. – 6

FNQ – 0 Caregnato – 4 Alves, R. – 2 Loureiro, M. 
– 3

Bourdieu – 0 Lima, C. – 6

Olinto – 0 Gouveia – 4 IFLA – 2 Moraes, N. 
– 3

Sup. Des. 
Nord. – 0

Le Coadic – 6

Castells – 0 Marteleto- 4 Le Coadic – 2 Nielsen, J. – 3 Belo Horizonte 
– 9

Fevèvre, A. – 6

Pinheiro – 0 Merton – 4 ABNT –  Benjamin – 2 Oliveira, B. – 8 Paim, J. – 6

Almeida Jr. - 9 Packer – 4 Café –  Borges, L. – 2 Abreu, R. – 8 Cunha, M. – 6

Baptista – 8 Vanti – 4 Cunha, M. –  Lopes, M. – 2 Paraíba – 8 Gil – 5

ALA – 8 Araújo, C. – 3 Heath –  Mensch – 2 Burke – 8 Heard – 5

Capurro – 8 Ziman – 3 Marcondes –  Rangel – 2 Fonseca, M. – 8 Ziman – 5

Abell - 6 Mostafa – 2 Silva, A. -  Chagas –  Elias - 8 Minayo - 5

Fonte: Dados da pesquisa.

4 DISCUSSÃO

Os GT do Enancib “respondem pela estrutura organizacional não 
só dos encontros, mas dos eixos temáticos razoavelmente consensuais 
que agregam os problemas e as questões consideradas mais relevantes 
para a configuração da área, respeitando as especificidades da conjun-
tura brasileira” (LARA; SMIT, 200, p. 5). Ou seja, eles funcionam 
como aglutinadores, criando uma convergência de interesses entre pes-
quisas e pesquisadores dispersos mas que, diante de um propósito/eixo 
articulador, reconhecem-se em suas diferenças e, justamente por meio 
do debate, projetar um interesse coletivo mais amplo. 

A lista dos 20 autores mais citados em cada GT evidencia grande dis-
crepância de resultados, cada GT divergindo muito dos demais. Os dois 
autores com maior presença são González de Gómez e Hjorland, cada 
um presente na listagem de seis GT. A seguir vêm os autores Capurro, 
Bourdieu, Araújo, Castells e Foucault, presentes em quatro GT cada 
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um. E, depois, presentes em três GT estão Choo, Marteleto, Freire, 
Pinheiro, Saracevic e Habermas.

Sobre o percentual de autores brasileiros (nascidos ou com carreira 
no Brasil) em relação aos estrangeiros, a média foi de 0,8 autores bra-
sileiros entre os 20 mais citados em cada GT, com destaque para os GT 7 
(com 5 autores), 2 (com 4 autores), 3, 6 e  (cada um com 3 autores). 
Por outro lado, a média de autores estrangeiros foi de 9,8, com os GT , 
8 e 0 tendo, cada um, 3 autores estrangeiros entre os 20 mais citados.

Outra análise é a de autores pertencentes ao GT. A média foi de 
7,36 autores membros do GT entre os 20 mais citados – considerando-
-se “membro do GT” aquele pesquisador que tenha publicado, só em 
coautoria, pelo menos uma vez no GT no intervalo analisado. Os GT 
com maior número de autores citados membros do próprio GT são os 
GT 2, 7 e 9 (com  autores membros do GT). No extremo, os GT com 
menor quantidade de membros do GT entre os mais citados são os GT 
5 (três autores apenas),  e 0 (quatro autores).

Outro dado diz respeito a quem é ou não da área. Em média, os GT 
possuem 3,72 autores da área entre os 20 mais citados. Os GT com mais 
autores da área entre os mais citados são os GT 2 (9 autores), 3, 6 e 7 (6 
autores cada). No outro extremo, os GT com menos autores da área entre 
os mais citados são o GT 5 (seis autores) e o GT 0 (0 autores).

Os dados apresentados e discutidos até aqui já são de significati-
va relevância para se ter um mapa da ciência da informação brasilei-
ra e proporcionar uma fundamentação importante para as discussões 
epistemológicas da área. Espera-se ainda avançar na análise cotejando 
outros dados (obras mais citadas, autores mais produtivos), bem como 
confrontar os dados com os de estudos semelhantes já realizados. Deve-
se ressaltar, ainda, que, além do produto gerado, existe um valor im-
portante no processo. Com a realização de estudos bibliométricos dessa 
natureza, em disciplinas de epistemologia da ciência da informação, os 
próprios alunos têm a oportunidade de identificar quem são os autores 
mais importantes da áres, quais as obras mais citadas, e assim tomar um 
contato mais efetivo e rico com o campo.
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1 INTRODUÇÃO

A questão ambiental tem estado presente na pauta dos principais 
fabricantes aeronáuticos nos últimos 0 anos, que publicam relatórios e 
inventários anuais sobre suas ações voltadas para a sustentabilidade, além 
de guias para o desenvolvimento dos produtos e processos (AIRBUS, 
208; AIRBUS ACADEMY, 208; BOEING, 208). Agências gover-
namentais em países como Estados Unidos, Europa e Brasil também 
têm orientado ações e financiado pesquisas nesta temática (EUROPEAN 
COMMISSION, 208; FAPESP, 208; NASA, 208).

As ações da indústria aeronáutica indicadas nestes relatórios e 
inventários são principalmente relacionadas ao desenvolvimento de 
aeronaves com menor consumo de combustível e para alternativas ao 
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combustível fóssil. Entretanto, a complexidade envolvida na produção 
de aeronaves pode resultar em outros impactos relacionados ao uso de 
recursos naturais, a produção de resíduos, e ao uso de materiais tóxicos 
e danosos à saúde das pessoas e ao meio ambiente.

Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo identificar a con-
tribuição da comunidade científica para minimização dos impactos am-
bientais nas aeronaves, e seus fatores motivadores, e como está alinhada 
com a pauta da indústria aeronáutica. Dessa forma seria possível obser-
var a relação entre os fabricantes e meio acadêmico no desenvolvimento 
de tecnologias, indicando os principais temas e atores.

2 METODOLOGIA

O procedimento para identificação das tecnologias sustentáveis para 
aeronaves, e para a elaboração da rede de colaboração científica, iniciou 
com a recuperação de 963 registros bibliográficos disponíveis na Coleção 
Principal da base de dados Web of Science, empregando-se expressão de 
busca desenvolvida em trabalhos anteriores (FARIAS; SANTOS, 206). 
Os dados foram importados para o software de análise bibliométrica 
VantagePoint, onde os registros foram agrupados por temas tecnológicos 
utilizando o campo “palavras-chave do autor”. A rede de colaboração 
entre instituições foi construída nos programas Ucinet e Netdraw.

Expressão de busca: “Tópico=((sustainab* OR eco-friend*) OR (“low 
environment* impact”) OR (environment* near/ (friend* OR good))) 
AND Tópico=(aircraft* or aviation* or airplane* or aeroplane* or 
aeronau* or helicopter* or rotorcraft* or gyroplane or gyrocopter or 
rotaplane)”
Data da coleta:   de agosto de 207
Período: 996 a 206

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Publicações científicas abordando tecnologias sustentáveis para ae-
ronaves surgem de forma moderada a partir de 996, com, em média, 
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2 publicações por ano até 2006. Elas tratam principalmente de mo-
tores mais eficientes e silenciosos, de químicos alternativos aos fosfatos 
e cromatos em processos de tratamento de superfícies, de combustíveis 
alternativos como biodiesel e o hidrogênio, e do incremento no uso 
de materiais compostos (BRANDT; DRECHSLER; SCHMIDTKE, 
2004; BUCHI; GOWERS, 2000; CORCHERO; MONTANES, 2005; 
PATERSON, 2000; PELLISCHEK, 998; WARDLE, 2003). 

A intensificação das pesquisas no período pós 2007 ocorre pelo inves-
timento em sustentabilidade pelas duas maiores indústrias aeronáuticas, 
Boeing e Airbus, com incentivos governamentais. O objetivo é adaptar 
indústria em função das mudanças climáticas pela redução do consu-
mo de combustíveis fósseis nas aeronaves (AIRBUS, 208; BOEING, 
208; BRANDT; DRECHSLER; SCHMIDTKE, 2004; EUROPEAN 
COMMISSION, 208; NASA, 208). Destacam-se pesquisas em bio-
combustíveis, eficiência de motores, operações de aeroporto, e mate-
riais compostos, como mostrado na Figura . Paralelamente, Boeing e 
Airbus também passam a financiar grupos de trabalho para estudos sobre 
reciclagem das aeronaves no final do ciclo de vida (AIRCRAFT FLEET 
RECYCLING ASSOCIATION,208; PAMELA, 208), motivadas por 
regulamentações em diversos países, inclusive Brasil, para descarte de 
resíduos sólidos (BRASIL,200).



738

FIGURA 1 - EVOLUÇÃO DO NÚMERO DE PUBLICAÇÕES POR TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS 
PARA AERONAVES 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Coleção principal da Web of 
Science.

Na colaboração científica para estudos sobre tecnologias sustentá-
veis para aeronaves destacam-se três redes principais, duas formadas 
predominantemente por instituições européias, mostradas no centro 
da Figura 2, e outra formada majoritariamente por instituições norte-
-americanas, no canto superior esquerdo da mesma figura. 

A rede europeia mais central é constituída principalmente por países 
do centro europeu, com destaque para a Airbus, o Centro Aeroespacial 
Alemão e a Universidade de Cranfield. Na rede europeia mais abaixo es-
tão os países do norte, onde está sediada a empresa Saab. As duas redes 
europeias estão interligadas entre si pela Universidade Técnica de Delft, 
e têm enfoque de pesquisa bastante distribuído, com destaque para bio-
combustíveis, operações de aeroporto, eficiência de motores, materiais 
compostos e reciclagem de alumínio. A rede norte-americana tem a NASA 
como instituição de maior expressividade e presença da empresa Boeing, 
com pesquisas em motores, biocombustíveis e operações de aeroporto.

Logo abaixo da rede americana na Figura 2, há uma rede bastante 
coesa com instituições japonesas, americanas e chinesas, onde desta-
cam-se pesquisas sobre motores e biocombustíveis. No canto inferior 
esquerdo, há uma rede constituída apenas por instituições turcas,com 



739

a Universidade de Anadolu no centro. Essa rede possui grande número 
de publicações em motores para aeronaves.

FIGURA 2 - COLABORAÇÃO PARA PESQUISAS SOBRE TECNOLOGIAS SUSTENTÁVEIS PARA 
AERONAVES

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados da Coleção principal da Web of 
Science.

As demais redes mostradas na Figura 2 são pequenas e mostram a 
colaboração de duas a três instituições, como a rede onde está o Brasil, 
com a Universidade de São Paulo colaborando com a Universidade 
Técnica de Portugal, com estudos sobre reciclagem de ligas de alumínio 
e materiais compostos.

4 CONCLUSÕES

Pesquisas sobre tecnologias sustentáveis para aeronaves estão dire-
cionadas principalmente para uso de biocombustíveis, e para a redução 
no consumo de combustíveis através de melhoria no desempenho dos 
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motores, do uso de materiais estruturais leves como os compósitos, e 
melhorias na operação dos aeroportos. Também estão direcionadas para 
a reciclagem de aeronaves e matérias-primas, principalmente o alumí-
nio. A motivação para estes desenvolvimentos são as convenções sobre 
mudanças climáticas, além de normas e regulamentações para descarte 
de resíduos sólidos. Nas redes de colaboração em pesquisas nestes temas 
identificam-se duas grandes redes, uma prioritariamente americana 
e outra européia, onde estão as duas maiores indústrias aeronáuticas, 
Boeing e Airbus, respectivamente. Outras redes menores têm como paí-
ses centrais Turquia, Japão e Brasil. Estas redes não são conectadas entre 
si, embora possuam temas de pesquisa em comum.
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1 INTRODUÇÃO

Em uma entrevista da Universidade Estadual Paulista (UNIVESP TV) 
disponibilizada em 202, o professor Paulo Mourão da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) aponta uma queda drástica e pro-
gressiva do número de médicos atuantes na carreira acadêmica. Como 
exemplo, foi dito que na UFRJ, assim como similarmente ocorre em 
outras universidades, cerca de 45% dos docentes dos institutos de bio-
química e biofísica, até a década de 80, eram médicos, 0 anos depois o 
percentual caiu para 25% e mais recentemente, menos de 5% do corpo 
docente é formado por médicos. 

Essa constatação expõe uma situação problemática para a academia 
médica brasileira, e como alternativa algumas universidades imple-
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mentaram na pós-graduação um modelo de titulação diferenciado, o 
chamado MD-PhD. Essa metodologia de formação consiste na capa-
citação simultânea na graduação e no doutorado através de atividades 
de pesquisa e produção científica realizadas ao largo da graduação. Ao 
final dessa jornada “o estudante recebe uma dupla titulação: de medical 
doctor; do latim Medicinæ Doctor (MD) e de doctor of philosophy; do latim 
Philosophiæ Doctor (PhD)” (OLIVEIRA, 2009).

Corroborando com o professor Samir Rasslan (999) do depar-
tamento de cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa 
de São Paulo, que afirma que “a perspectiva do médico-cientista de-
pende da existência de um programa de fundos”, a Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) começa a 
apoiar o MD-PhD em 2008 por meio do Programa de Bolsa Especial 
de Doutorado em Pesquisa Médica (PBE-DPM).

O Programa de Bolsa Especial de Doutorado em Pesquisa 
Médica tem como objetivo fomentar o desenvolvimento para 
a formação em pesquisa médica, com a finalidade de estimular 
a produção acadêmica e a formação de pesquisadores, em nível 
de doutorado, por meio de financiamento específico, conso-
lidando e ampliando o pensamento crítico estratégico para o 
desenvolvimento científico do País. (CAPES, 2008, p.2).

Esse programa é mais uma iniciativa da CAPES no âmbito do apoio 
e fomento à produção científica e ao desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia no país. O PBE-DPM consiste em uma estrutura inovadora 
para a formação de médicos doutores. Até a presente data foram lançados 
dois editais, Edital 4/2008 e Edital n.º 62/204, com oferta de bolsas 
de doutorado e taxas escolares e cujo público-alvo são discentes de gra-
duação em Medicina que ingressarem em Programa de Pós-Graduação 
(PPG) stricto sensu a nível de doutorado.

Dentre as condições para recebimento de apoio para realização 
desse doutorado em pesquisa médica, exige-se que o PPG seja de uma 
das áreas da Medicina ou áreas afins, e que possua conceito CAPES 
igual ou superior a cinco. Quanto ao candidato a bolsa, exige-se: es-
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tar regularmente matriculado no 3º, 4º, 5º ou 6º ano do curso de 
graduação em Medicina, estar regularmente matriculado no Programa 
de Pós-Graduação (nível Doutorado) e possuir desempenho acadêmico 
diferenciado, dentre outras condições técnicas.

Observando-se que uma das finalidades do PBE-DPM é estimular 
a produção acadêmica no Brasil, este trabalho, que é um fragmento de 
uma pesquisa mais complexa que visa verificar como foi estruturado e 
difundido o programa MD-PhD a nível nacional e o fomento do PBE-
DPM, traz resultados preliminares sobre a produção científica de parte 
dos beneficiários do PBE-DPM, os beneficiários já titulados.

2 OBJETVO

Seguindo o conceito exposto por Garrido e Rodrigues (2005), “a 
avaliação da performance científica ... pode ser feita em termos dos 
trabalhos publicados, por meio da observação dos seus índices ciencio-
métricos”, este trabalho tem o objetivo de apresentar um breve estudo 
sobre a produção científica dos beneficiários já titulados do PBE-DPM, 
haja vista a relevância desse quesito na avaliação da CAPES:

A produção científica será pontuada, tanto para os docentes 
como para os discentes, mediante a multiplicação do número 
de artigos publicados pelo valor atribuído para cada estrato 
do Qualis Periódicos [...] particularmente nos programas que 
oferecem doutorado; (CAPES, 207, p.8)

3 METODOLOGIA

Utilizando a base de dados da CAPES, foi realizado o levantamento 
sobre todos os contemplados do PBE-DPM. Buscando a estruturação 
e organização de uma pesquisa maior, houve a fragmentação do roll de 
contemplados observando concomitantemente os seguintes critérios: 
º encerramento ou cancelamento do pagamento da bolsa de douto-
rado e 2º obtenção do título de doutor. Dessa forma, o recorte dessa 
pesquisa fica restrito ao grupo de médicos doutores titulados com o 
apoio do PBE-DPM.
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Com base em um relatório do Sistema de Acompanhamento de 
Bolsas (SAC), em setembro de 207 o conjunto de beneficiários que 
atendiam o primeiro critério totalizou 37 ex-bolsistas. Em uma segunda 
análise, para garantir o cumprimento do 2º critério de definição do 
nosso universo de pesquisa, confirmamos as titulações e coletamos os 
Currículos Lattes dos 37 ex-bolsistas, nesse momento foram excluídos: 
 ex-bolsista que não possui currículo Lattes,  ex-bolsista que não ti-
tulou porque veio a óbito, 4 ex-bolsistas desistentes e 3 ex-bolsistas que 
ainda estão com o doutorado em andamento, mas sem o recebimento de 
bolsas. O que definiu um universo de 28 currículos.

Para análise da produção científica dos doutores titulados com o 
apoio do PBE-DPM, consideramos estritamente as informações do 
Lattes, dando destaque para os artigos completos publicados em peri-
ódicos científicos, conforme colocado com relevância nos documentos 
área da Medicina e das Ciências Biológicas.

4 RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao analisar os dados sobre os ex-bolsistas titulados do programa, iden-
tificamos que, como previsto no edital, não são apenas PPGs nas áreas de 
medicina que formam médicos doutores, nesse caso foram sete PPGs com 
a seguinte distribuição nas áreas das Ciências Biológicas e da Medicina: 
Medicina II (50%), Ciências Biológicas I (25%), Ciências Biológicas II 
(2%), Medicina I (4%), sendo que nas áreas das ciências biológicas fo-
ram PPG’s voltados para genética, medicina molecular e bioquímica.

Tanto para as áreas da Medicina como para as áreas das Ciências 
Biológicas a publicação de artigos em periódicos é muito relevante. O 
documento de área da Medicina I coloca que “A produção intelectual 
dos programas na área de Medicina I é avaliada, essencialmente, por 
meio de artigos completos publicados em periódicos científicos com po-
lítica editorial de revisão por pares”, e o documento de área das Ciências 
Biológicas I diz que “A área das Ciências Biológicas I utiliza uma série de 
veículos para divulgar sua produção intelectual, sendo que os periódicos 
compõem a maior fração desta produção”.
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Seguindo os parâmetros estabelecidos nos documentos de área, a pro-
dução científica dos doutores titulados com apoio do PBE-DPM foi ana-
lisada considerando as informações do Currículo Lattes sobre os artigos 
completos publicados em periódicos científicos e mais alguns veículos de 
divulgação científica como anais de congressos, capítulos de livros e livros. 

Ao observar as publicações de artigo como primeiro autor, é possível 
elencar as quatro principais revistas de cada área, exceto pela Medicina 
II que titulou apenas um doutor com apenas uma publicação em peró-
dico, no Plos One em 206. 

Quanto à distribuição de publicações por áreas, faz-se importante 
salientar que nas Ciências Biológicas II foram seis titulados, e desses, 
dois doutores não indicaram primeira autoria de nenhum artigo no 
currículo Lattes, portanto o roll de periódicos está limitado às publica-
ções dos demais titulados nessa área.

TABELA 1 - PERIÓDICOS COM MAIOR NÚMERO DE PUBLICAÇÃO

ÁREA PRINCIPAIS REVISTAS QUALIS

CB I

REVISTA PARENSE DE MEDICINA C

PLOS ONE B

JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY (PRINT) B

GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY (IMPRESSO) B

CB II

EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY B

JOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH B

EXPERIMENTAL NEUROLOGY A

MOLECULAR NEUROBIOLOGY A

MED I

REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA C

REVISTA BRASILEIRA DE TERAPIA INTENSIVA 
(IMPRESSO)

B3

PLOS ONE B

RB. RADIOLOGIA BRASILEIRA B2

Fonte: Elaborado pelos autores.

É possível observar a predominância de periódicos internacionais 
nas Ciências Biológicas I, com Qualis B e Qualis C, já na Medicina I a 
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predominância é de periódicos nacionais. No total foram contabilizadas 
88 publicações como º autor, uma média de aproximadamente três 
artigos por doutor, sendo que 24% das publicações foram realizadas em 
periódicos científicos nacionais. 

Já com relação aos artigos publicados em coautoria, o número de 
trabalhos descritos no Currículo Lattes aumenta significativamente em 
todas as áreas, alcançando um total de 289 publicações.  Essa infor-
mação é importante ao considerar que “A coautoria é um indicador 
relevante para a rede de colaboração nas publicações dos artigos em 
periódicos científicos, como destacam Cronin, 2005; Katz e Martin, 
997; Newman, 2004” (NOGUEIRA; CARELLI; TOMAEL, 205).

GRÁFICO 1 - QUANTITATIVO DE ARTIGOS COMPLETOS PUBLICADOS EM PERIÓDICOS

   
Fonte: Elaborado pelos autores.

As outras formas de publicação também estão presentes nos 
Currículos Lattes analisados. Algumas com incidências mais discretas, 
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como publicação de capítulos de livros e de livros, e outras com maior 
expressão, como resumos publicados em anais de congresso e apresenta-
ção de trabalhos. Na Tabela 2 abaixo é notória que a principal forma de 
divulgação dos trabalhos científicos produzidos pelos doutores titulados 
com o apoio do PBE-DPM é através da participação em congressos e 
eventos científicos.

TABELA 2 - PRINCIPAIS VEÍCULOS DE PUBLICAÇÃO DOS DOUTORES TITULADOS COM O 
APOIO DO PBE-DPM

 

ARTIGOS COMPLE-
TOS PUBLICADOS 
EM PERIÓDICOS

RESUMOS PUBLICA-
DOS EM ANAIS DE 

CONGRESSOS

APRESENTAÇÃO DE 
TRABALHO

º 
AUTOR

COAUTOR
º 

AUTOR
COAUTOR

º 
AUTOR

COAUTOR

N.º DE 
PUBLICAÇÕES

88 289 283 524 260 254

MÉDIA 3, 0,3 0, 8,7 9,3 9,

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para as publicações de ª autoria, tanto os resumos aceitos quanto 
as apresentações, denotam números absolutos e médias robustamente 
maiores do que o total de artigos publicados em periódicos. Já na coau-
toria a discrepância de valores não é tão acentuada, mesmo assim aponta 
a relevância dessas formas de publicação.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse trabalho foi realizado considerando as informações disponíveis 
no Currículo Lattes, portanto, a veracidade e exatidão dos dados são de 
inteira responsabilidade dos doutores aqui delimitados. Por esse moti-
vo, cabe informar que alguns currículos estavam desatualizados, outros 
preenchidos erroneamente ou com descaso. Por exemplo, apenas 57% 
dos doutores declararam ser bolsista CAPES durante a realização do 
Doutorado, e apenas 4% fizeram alguma menção sobre o programa de 
doutorado em pesquisa médica.
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As informações aqui apresentadas são resultados preliminares que 
serão trabalhados e aprofundados em futuros estudos. Para informações 
mais consistentes pretende-se consultar outras plataformas de infor-
mações acadêmicas, abordar com maior afinco a questão da coautoria 
e aplicar conceitos e indicativos cientométricos. Mesmo assim, as in-
formações apresentadas nos resultados apontam para o êxito do PBE-
DPM, haja vista que a média de artigos publicados, como ª autoria ou 
não, atingiu 3 trabalhos por doutor, cumprindo o objetivo do progra-
ma: “estimular a produção acadêmica e a formação de pesquisadores” 
(CAPES – Edital 64/204).
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1 INTRODUÇÃO

Em 29 de dezembro de 2008, foi sancionada a Lei nº .892, que 
dispõe da criação dos Institutos Federais, os quais selaram o compromisso 
de orientar suas ações a partir dos princípios da indissociabilidade entre 
ensino-pesquisa-extensão (BRASIL, 2008), sendo que “A extensão é o 
processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pes-
quisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora entre 
a universidade e a sociedade”. (FORPROEX, 987 apud NOGUEIRA, 
2000, p. -2). Para Galiazzi et al. (200, p. 47-48), “a pesquisa não 
é o único caminho para o desenvolvimento profissional, mas é essencial 
para a construção da competência em qualquer prática profissional”.

Assim, a relevância deste estudo decorre da importância de se iden-
tificar a produção científica do Instituto Federal de Educação Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), por meio da comparação de 
produções científicas de dois grupos gestores: o de Pesquisa, Inovação 
e Pós-Graduação e o de Extensão. Optou-se por denominar o grupo 
populacional analisado de gestores, pois, como o IFRS é uma institui-
ção multicampi, entre as unidades organizacionais, conforme Regimento 
Complementar de cada campi, existem denominações diferentes para es-
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tes. A análise de produções científicas dos gestores de Pesquisa, Inovação, 
Pós-Graduação e de Extensão do IFRS, em cada unidade da instituição, 
se deu pela quantificação das publicações e perfil dos gestores.

A cientometria é considerada o estudo dos aspectos quantitativos, a 
ciência enquanto disciplina ou atividade econômica. Para que tais indi-
cadores e estudos se fortaleçam, torna-se imprescindível a divulgação dos 
resultados de pesquisas através de livros, capítulos de livros, artigos cien-
tíficos, dissertações, teses e eventos científicos, que são de fundamental 
relevância na avaliação da atividade científica (OKUBO, 997). É possí-
vel, por meio da cientometria, desenvolver indicadores com o objetivo de 
avaliar a produção científica de indivíduos, grupos, instituições, áreas do 
conhecimento e países. Esses indicadores da atividade científica estão no 
centro dos debates e se constituem como elementos essenciais ao desen-
volvimento de políticas públicas (BERTI, 203).

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para a realização da investigação, optou-se por desenvolver um 
estudo descritivo de abordagem quantitativa. Gil (2002) descreve que 
a pesquisa descritiva tem como objetivo a descrição das características 
de determinadas populações ou fenômenos, com utilização de técnicas 
padronizadas de coleta de dados. Neste estudo, a pesquisa descritiva 
apresenta características do grupo de gestores e do cenário institucio-
nal. Ao todo, 32 gestores do IFRS foram analisados, sendo dezesseis 
gestores de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação e dezesseis gestores de 
Extensão. Foram analisados os currículos cadastrados na Plataforma 
Lattes do CNPQ de cada gestor proveniente dos dezesseis campi do IFRS 
entre os dias nove e vinte de abril de 207, em que se buscou quantificar 
e identificar a produção científica de cada um destes. Os dados foram 
organizados e analisados utilizando o software Excel, e as produções divi-
didas em categorias, sendo elas: artigos científicos; capítulos de livros, 
livros; resumos completos, expandidos; trabalhos completos em anais. 
Fez-se a análise da produção científica desses gestores ao longo de suas 
vidas científicas, dentro e fora do IFRS.
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2.1 PERFIL DOS GESTORES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO

Com os dados extraídos dos currículos cadastrados na Plataforma 
Lattes do CNPQ dos gestores, se obtiveram as seguintes informações. 
O Quadro  retrata o quantitativo de gestores doutores, bem como o 
gênero e a origem da instituição de seu doutoramento.

QUADRO 1 - PERFIL DOS DOUTORES GESTORES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO 
DO IFRS

Gestores Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Extensão

Doutores 87,5% 37,5%

Gênero Feminino (%) Masculino (%) Feminino (%) Masculino (%)

Doutores 50% 50% 33,3% 66,6%

IES de Doutoramento

Pública (%) 00% 83,3%

Privada (%) 0% 6,6%

Fonte: As autoras (207).

O quantitativo de gestores de Extensão com doutorado é de 37,5% 
em relação aos gestores de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, que é de 
87,5%. Observa-se que, em relação à titulação dos gestores de Pesquisa, 
Inovação e Pós-Graduação, do total de doutores, 50% são do gênero 
feminino e os outros 50% do gênero masculino, sendo que, dos 37,5% 
dos gestores de Extensão com doutorado, é marcada a predominância de 
doutores do gênero masculino (66,6%), sendo 33,3% do gênero femi-
nino. Um dado que chama atenção é que, do total de gestores doutores 
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, todos realizaram seu douto-
ramento em instituição de ensino pública, já dos gestores de Extensão 
doutores, 6,6% realizaram o doutoramento em instituição privada de 
ensino e outros 83,3% em instituições públicas.
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2.2 PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Fez-se a análise da produção científica (publicação de artigos científi-
cos; capítulos de livros; livros; resumos completos, expandidos; trabalhos 
completos em anais) desses gestores ao longo de suas vidas científicas. 

GRÁFICO 1: PRODUÇÃO CIENTÍFICA

Fonte: As autoras (207).

Em relação às produções científicas, os gestores de Pesquisa, Inovação 
e Pós-Graduação publicaram 22 artigos científicos. Já os gestores de 
Extensão publicaram 58 artigos científicos. Quanto à publicação de 
capítulos de livros, os gestores de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação 
somam um quantitativo de publicações de 33 capítulos, já os gestores 
de Extensão, 2 capítulos publicados. Nos livros publicados, os gesto-
res de extensão possuem juntos seis livros publicados; já os gestores de 
pesquisa totalizam  livros publicados. Observa-se que é marcante a 
diferença da produção científica entre os dois grupos de gestores ana-
lisados. Nas informações coletadas referentes à produção de resumos 
completos, expandidos, trabalhos completos em anais, os gestores de 
Pesquisa contabilizam um total de 290; e os gestores de Extensão, 8. A 
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produção dos gestores de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação é maior 
que o triplo da produção dos gestores de Extensão.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mapeamento do perfil dos gestores de Extensão e Pesquisa, 
Inovação e Pós-Graduação do IFRS se faz relevante, pois, em sua con-
cepção, enquanto instituição de ensino, pesquisa e extensão, afirma-se 
que a “indissociabilidade” tem igual importância no processo formativo 
ofertado pela instituição. Tal estudo, além de apresentar a importância 
da “indissociabilidade” – missão da instituição –, retrata o perfil dos ges-
tores que, na prática de cada campus, zelam pelas políticas institucionais 
voltadas para a pesquisa e a extensão. Podemos concluir que os gestores 
de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação possuem titulação maior que os 
gestores de Extensão e, em consequência desse fator, o número de pu-
blicações dos gestores de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação é maior 
que os de Extensão. 
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1 INTRODUÇÃO

Este trabalho tem por objetivo apresentar o percurso metodológico 
e as análises preliminares de uma investigação em curso que busca ca-
racterizar a produção científica brasileira da área das humanidades. A 
produção científica brasileira da área de Humanidades é um profícuo 
campo de investigação bibliométrica em razão de carente caracteriza-
ção detalhada e atualizada da mesma. Do ponto de vista da gestão em 
Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), tal caracterização serviria como 
um contributo para proposições que pudessem minimizar as assimetrias 
nos processos avaliativos nas instâncias das políticas científicas, das quais 
as Humanidades têm sido penalizadas. As assimetrias sobressaem-se em 
princípios avaliativos balizados por índices gerados por bases de dados 
internacionais como Web of Science (WoS) e Scopus. Assim, identificar e 
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ressaltar as particularidades da produção das humanidades é também 
uma questão de equilíbrio de forças.

Destarte, o projeto buscará avaliar as particularidades da produção 
brasileira em humanidades a partir de dois prismas: um de caráter mais 
universal, permitindo que o estudo não se distancie dos modelos mun-
dialmente aceitos, por isso a adoção de dados da base WoS e o outro 
adotando uma base brasileira, a Plataforma Lattes, um rico banco de 
dados de currículos. As áreas das Humanidades, não raro, são equivo-
cadamente tratadas como secundárias áreas do saber, dada as particula-
ridades dessas que o separa de um modelo de ciência mais pragmático. 
Entretanto, essa é uma percepção limitada e errônea, pois as singulari-
dades dessas áreas é que as permite à Ciência se distanciar um pouco do 
mundo das coisas e aproximar-se do mundo das emoções.  

No que tange a produção científica, Sanz-Casado, Lascurain-
Sánchez e Iribarren-Maestro (2007) explicam que nas Humanidades, 
proporcionalmente, se publicam muito mais monografias e capítulos de 
obras coletivas que outras áreas. Quando optam por revistas, preferem 
as nacionais e utilizam com maior intensidade a língua vernácula (en-
quanto outras áreas é crescente a convergência para a língua inglesa). 
Esse problema é agravado pelo fato de os documentos em língua inglesa 
serem preteridos pelas grandes bases de dados internacionais. Por fim, 
do ponto de vista bibliométrico, são recorrentes as dificuldades para 
avaliar a produtividade, visibilidade, impacto, colaboração entre esses 
investigadores. Além de ser bastante dificultosa a tarefa de comparar os 
dados entre países.

2 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS E ANÁLISES PRELIMINARES

A seguir são apresentados encaminhamentos preliminares da pes-
quisa no que se refere às estratégias metodológicas bem como alguns 
resultados parciais. 
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2.1 PRIMEIRAS ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

A WoS, tradicional fonte de dados para estudos bibliométricos, 
foi eleita como uma primeira opção devido a sua amplitude global e 
também por possibilitar a identificação da produção por nacionalidade 
(contudo, a base Scopus não foi excluída como opção futura). No en-
tanto, ainda que reconhecida a magnitude dessa base, a participação 
das sociais e humanidades em bases internacionais é sempre reduzida 
(ARCHAMBAULT; LARIVIÈRE, 200).

Para atenuar a baixa incidência da produção brasileira em 
Humanidades, considerou-se o uso da Plataforma Lattes (http://lat-
tes.cnpq.br). A Plataforma Lattes apresenta as seguintes vantagens: 
primeiro, a produção dos pesquisadores brasileiros está massivamente 
representada nesta base; e, além de dados produção bibliográfica (ar-
tigos, livros, capítulos, blogs, trabalhos de congresso, entre outros), 
constam dados de projetos, produção artística, patentes, orientações, 
participação em comissões julgadoras, que possibilitam futuras análises 
multidimensionais. 

Extraiu-se em 207, a partir das bases da coleção principal da WoS 
(SCI-Expanded, SSCIy A&HCI), a produção brasileira, considerando 
a década de 2007 a 206, seguindo a estratégia de busca (CU= Brazil). 
Como a WoS adota uma categorização própria para as áreas do co-
nhecimento bastante diversificada, fez-se uso da proposta de Glanzel 
e Schubert (2003, p. 359-360) para delimitar o que se consideraria 
como Humanidades dentre as categorias da WoS: Art, Dance, Ethics, History, 
Humanities multidisciplinary, Language & Linguistics, Linguistics, Literary Reviews, Literary 
Theory & Criticism, Literature, Music, Philosophy, Religion, Theater. 

Já para a Plataforma Lattes, primeiro foram identificados os pes-
quisadores das humanidades (Filosofia, História, Teologia (Grande área 
Ciências Humanas), Museologia (Grande área Ciências Sociais) e Artes, Letras e 
Linguística (Grande área Linguística, Letras e Artes). Em seguida, restringiu-se 
a: Doutor(a), Brasileiro(a), atuando no Brasil, integrado em Grupos 
de pesquisa, currículo atualizado nos últimos 2 meses. Assim alcança-
ram-se os seguintes números de pesquisadores: Artes (7.030), Filosofia 
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(6.060), História (8.243), Letras (0.538), Linguística (6.604), 
Museologia (453), Teologia (.30). 

Para proceder a extração dos dados, utilizou-se a ferramenta Scriptlattes 
v. 8.3 (http://scriptlattes.sourceforge.net/). Os dados foram coletados 
e compilados em outubro de 207 com a produção dos pesquisadores de 
uma década correspondente aos anos de 2007 a 206. Após a extração, 
iniciou-se o processo para tratamento dos dados (limpeza, organização 
e uniformização), ainda não finalizado. O próximo passo será a extração 
de dados referentes a projetos de pesquisa, dos quais se almeja, a partir 
do agrupamento textual da descrição dos projetos, aplicar técnicas de 
Mineração de dados como Topic Model, visando identificar associações 
semânticas entre eles.

2.2 ANÁLISES PRELIMINARES

As análises apontam linhas de investigação a serem amadurecidas ao 
longo da pesquisa, que por hora são postas como interpretações prévias. 
Com base nos dados da WoS, nota-se que os autores brasileiros da área 
de Humanidades são “pouco sociáveis” quando publicam seus artigos, 
tendo um percentual de colaboratividade de apenas 28% do total, e des-
ses, somente 3% eram internacionais.

Em uma análise da qual se confrontou dados da base Wos com uma 
parte já “limpa” da Plataforma Lattes, verificou-se quais artigos identi-
ficados nos currículos dos pesquisadores da área da Filosofia constavam 
na WoS. Dos 42.77 artigos do Lattes, somente .627 foram indexados 
no WoS, o equivalente a 3,8%. Esses artigos foram publicados em 726 
revistas, das quais apenas 0 artigos estão categorizados na WoS em áreas 
das Humanidades. 

Dos dados extraídos da Plataforma Lattes,verificou-se a predomi-
nância de artigos de revistas como o principal veículo de comunicação 
para quase todas as áreas, excetuando-se as Artes. Nas Artes prefere-se 
expressar o saber de forma distinta dos produtos bibliográficos. A pre-
ferência está na produção artística, que equivale a 30% do valor total 
absoluto da produção de uma década, todavia, percebe-se um acentuado 
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declive nas produções artísticas a partir do ano de 20. Seria razoável 
pressupor interferências institucionais em micro e macro nível, que de 
alguma forma estejam induzindo os cientistas das artes para um modelo 
avaliativo comum as demais áreas do saber. 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao tornar público as etapas primordiais da pesquisa, na qual al-
gumas estratégias metodológicas se encontram em plano experimental, 
naturalmente aguarda-se que futuros resultados apresentem supressões, 
revisões e acréscimos de novos elementos. Maiores ocorrerão quando 
suplantadas as barreiras de tratamento dos dados, em particular da 
Plataforma Lattes, cujas soluções operacionais demandam considerável 
esforço se comparadas a bases comerciais. 
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1 INTRODUÇÃO

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) criou em 2004 o Programa de Excelência Acadêmica (PROEX), 
com o objetivo de manter o nível de excelência acadêmica alcançado 
pelos Programas de Pós-Graduação (PPGs) avaliados com notas 6 e 7, 
as mais altas da Capes (Regulamento PROEX).

O PROEX foi estruturado para propiciar aos PPGs autonomia 
acadêmica, por meio da gestão direta dos recursos financeiros destina-
dos às atividades dos PPGs. Isto contrasta com o modelo praticado no 
Programa de Apoio à Pós-graduação (PROAP) e no extinto Programa 
de Fomento à Pós-Graduação (PROF), nos quais a gestão dos recursos 
disponibilizados pela CAPES aos PPGs ocorre de forma centralizada 
nas Instituições de Ensino Superior (IES), por meio das pró-reitorias 
de pós-graduação (Regulamentos PROAP, PROF).
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2 OBJETIVO

Este estudo busca identificar potenciais parâmetros que possam identi-
ficar o PROEX como estratégia de melhoria de política pública da CAPES 
na área da pós-graduação. Para tanto, qualificamos a produção dos PPGs 
em Física/Astronomia, de acordo com o Fator de Impacto (FI) atribuídos às 
revistas nas quais os pesquisadores publicaram suas contribuições.

3 METODOLOGIA E RESULTADOS

Como o PROEX foi criado em 2004, foram selecionados os triê-
nios avaliativos 200-2003 (pré) e 2004-2006 (pós) como base para 
este estudo, a fim de identificar como se alterou a produção de artigos 
científicos por PPGs com a criação do PROEX. Na análise dos artigos 
publicados em 200-2003 foi tomado o FI de 2004 (avaliação deste 
triênio); para o triênio 2004-2006, foi tomado o FI de 2007 (avalia-
ção deste triênio).

Foi analisada a produção de artigos dos 48 PPGs da área Astronomia/
Física existentes entre 200 e 2006, agrupados por nota da avaliaçãoda 
Capes nos anos 2004 e 2007. Esta é uma das áreas de avaliação com 
maior número de PPGs apoiados pelo PROEX e sua avaliação é pautada 
com especial ênfase em indicadores de produção de artigos científicos, 
que é o tema central deste trabalho.

Os documentos de área da Astronomia/Física dos anos de 200 
a 2006 (CAPES, 200 - 2006) evidencia o destacado pesodo item 
“Produção Intelectual” entre os 6 itens avaliados: 30%; Foram atri-
buídos 20% ao item “Teses e Dissertações”, 5% a cada um dos itens 
“Corpo Docente” e “Atividade de Formação” e 0% a cada um dos itens 
“Atividade de Pesquisa” e “Corpo Discente”.

Usou-se a Web of Science (WoS) como base para identificar os artigos 
publicados pela área, (foram excluídos ,3% e 3,8% dos artigos publi-
cados, sem indexação na referida base).
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3.1 FATOR DE IMPACTO

A qualidade da produção intelectual dos PPGs foi medida a partir do 
Fator de Impacto (FI) estabelecido pelo Journal Citation Reports (JCR) dos 
periódicos nos quais os artigos foram publicados (JCR, 2004 e 2007).

Conforme documentos de área 200-2004 (BRASIL, 200-
2004), os parâmetros para a classificação do Qualis possuíam intrínseca 
relação com o Fator de Impacto (FI) do periódico pelo Journal Citation 
Reports (JCR), segundo os critérios a seguir: Qualis C – FI < 0.5; Qualis 
B – FI entre 0.5-.0; Qualis A – FI > .0. A partir de 2005, aumen-
tou-se o rigor na classificação dos periódicos: Qualis C < FI menor que 
.0; Qualis B – FI entre .0-.5; Qualis A – FI >.5.

O agrupamento dos periódicos em apenas três grupos (A, B ou C) 
pode ser insuficiente para avaliar a qualidade dos artigos, especialmente 
no que se refere ao Qualis A, onde houve grande amplitude de valores 
de FI: de ,00 até 32,82 no triênio 200-2003 e de ,508 até 28,75 
no triênio 2004-2006.

Ademais, uma parcela dominante dos artigos publicados nos triê-
nios 200-2003 e 2004-2006 pertencem a periódicos Qualis A pela 
área: 74,63% e 58,08%, respectivamente, do total de artigos publicados 
em cada período.

3.2 AGRUPAMENTO DOS FATORES DE IMPACTO POR QUARTIS

Conforme Barata (206), as notas que os PPGs recebem da Capes 
são atribuídas pela posição relativa de cada PPG em relação aos demais 
da mesma área.  Assim, para uma análise da produção dos PPGs, po-
de-se adotar olhar semelhante sobre o FI das revistas utilizadas pelos 
PPGs, distribuindo-se os FI dos periódicos em quartis, onde cada Pi 
(quartil) refere-se ao i-ésimo percentil (BARATA, 206), obtendo-se 
a distribuição da produção média por PPGs em cada nota (de 3-7) em 
cada triênio, conforme a Figura .
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FIGURA 1 - MÉDIA DE ARTIGOS PUBLICADOS DE 2001 A 2003 E DE 2004 A 2006 POR PPG, 
AGRUPADOS POR NOTA, DISTRIBUÍDOS EM QUARTIS DOS FATORES DE IMPACTO JCR DOS 
PERIÓDICOS

 
Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da pesquisa.

No triênio 200-2003 (Figura ), observa-se a superioridade da 
produção de artigos dos PPGs com nota 7 em todos os quartis. Na faixa 
P75-P00, a superioridade dos PPGs 6 e 7 é mais marcante, especial-
mente no último decil deste quartil (P90-P00): produção média de 
52,75 e 6,50 artigos pelos PPGs de notas 6 e 7, frente à produção 
média de 0,89,4,7 e 3,78 artigos pelos PPGs de notas 3, 4 e 5, 
respectivamente.

No triênio 2004-2006 (Figura ), a partir do qual os PPGs ava-
liados com notas 6 e 7 passaram a receber o apoio do PROEX, nota-se 
similar predominância dos PPGs de nota 6 e 7 com publicações localiza-
das no último quartil (os mais altos fatores de impacto), em particular, 
no último decil deste quartil.

A comparação da produção dos PPGs nos triênios 200-2003/20-
4-206 (Figura 2), mostra que os PPGs de nota 7 tiveram predo-
minância sobre os demais em todos os quartis, e em todas as notas. 
Entretanto, os PPGs de nota 6 apresentaram crescimento somente no 
último decil do quartil P75-P90 (2,80%); neste decil o crescimento 
dos PPGs 7 foi ,85%).
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FIGURA 2 - VARIAÇÃO DE 2001-2003 A 2004-2006 DA MÉDIA DE ARTIGOS PUBLICADOS 
POR PPG, AGRUPADOS POR NOTA, DISTRIBUÍDOS EM QUARTIS DOS FATORES DE IMPACTO 
JCR DOS PERIÓDICOS

Crescimento relativo
de 200-2003 a 2004-2007

Fonte: Elaboração dos autores com base nos dados da pesquisa.

Por adequação da escala do gráfico, foram suprimidos da Figura 2 
os dados do crescimento de produção nos PPGs nota 3, que são: 7,95% 
(P0-25); -28,95% (P25-50); -20,36% (P50-P75); 240,36% (P75-
P00). Apesar do acentuado crescimento da produção desses PPGs no 
último quartil, o número de publicações nessa faixa é muito inferior ao 
dos PPGs das demais notas (ver Figura ).

4 COMENTÁRIOS GERAIS

Sumarizando, a inclusão de PPGs com notas 6 e 7 no PROEX em 
2004 foi acompanhada de um crescimento na proporção publicada 
em periódicos com maiores índices de fator de impacto. Avaliações do 
impacto do PROEX em outras variáveis dos PPGs com notas 6 e 7, tais 
como participação discente em publicações científicas e cooperações 
internacionais que se refletem em publicações, estão em andamento no 
nosso grupo de pesquisa.
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1 INTRODUÇÃO

A acessibilidade é um direito universal a qualquer pessoa com de-
ficiência, incluindo o acesso à informação e sua compreensão. Pessoas 
com Deficiência (PcD) podem sofrer de estigma, ter seus direitos civis 
cerceados e, por isso mesmo, podem se sentir tolidos para gozar de sua 
plena cidadania. Não é incomum que os indivíduos ditos normais des-
conheçam tais direitos, e a legislação que os ampara.

Dentre esses direitos, a legislação brasileira tem avançado na busca 
de garantia do direito à acessibilidade pelas PcD, culminando com a 
promulgação da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(BRASIL, 205). Não causa surpresa, portanto, que pouco se conhe-
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ça e discuta sobre a capacidade instalada de pesquisa desenvolvida na 
temática no país.

A organização da pesquisa na temática é um indicador importante 
para situar o esforço de pesquisa e produção de conhecimento que o 
país dedica ao tema acessibilidade, em particular à luz das políticas pú-
blicas. Mais, é um indicador que as políticas públicas, na lógica da inte-
gralidade, apoiem também a produção de conhecimento sobre o tema. 
Este trabalho propõe-se a mapear, identificar e analisar os Grupos de 
Pesquisa (GP) brasileiros que trabalhem na temática acessibilidade para 
pessoas com deficiência.

Os resultados do estudo podem contribuir com a avaliação e o 
fomento da pesquisa na temática, tanto na medida em que podem 
contribuir para dar contornos às dimensões da acessibilidade tomadas 
como mais importantes pelos pesquisadores, o que, teoricamente, 
deveria ser representativo do que é tomado como “problema” de aces-
sibilidade pela ciência. 

2 METODOLOGIA

A fim de ilustrar as diferentes apropriações e nuances linguísticas do 
termo acessibilidade, pode-se citar que na área de ciências da saúde, no 
Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), só há um termo registrado 
e que remete para a seguinte nota de escopo: “Possibilidade dos indiví-
duos adentrarem e utilizarem os serviços de atenção à saúde, com vistas 
à resolução de problemas que afetem a saúde. Dentre os fatores que 
influem nesta possibilidade incluem considerações geográficas, arquite-
tônicas, de transporte, financeiras entre outras” (CENTRO LATINO-
AMERICANO E DO CARIBE DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIAS 
DA SAÚDE, 207). Já na área de Biblioteconomia, uma das descrições 
do termo acessibilidade é a “possibilidade de o usuário obter, rápida e 
corretamente, a informação que procura”, que pode se relacionar a: 
“dificuldade ou o não acesso das pessoas aos recursos da internet, da 
informática ou dos sistemas de telecomunicaçôes” ou  a “capacidade 
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de acessar um recurso independentemente do sitem a de acesso a ele.” 
(CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 2). 

Para fins deste estudo, a definição de acessibilidade adotada é a cons-
tante na Lei n° 0.080 (BRASIL, 2000): “possibilidade e condição de 
alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mo-
biliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e dos 
sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência 
ou com mobilidade reduzida”, mas as diferentes definições aqui apresen-
tadas podem sinalizar que a ambiguidade conceitual pode ser um bom 
indicador do potencial de interdisciplinaridade de uma temática.

Para a identificação dos Grupos de Pesquisa foi realizada busca com 
o termo acessibilidade no Diretório de Grupos de Pesquisa (DGP) do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq), 
nos campos nome do grupo e palavras-chave. Na busca optou-se por res-
tringir pela recuperação somente dos grupos certificados e atualizados.

O resultado da busca foi exportado para uma planilha do Excel, orga-
nizando os dados em relação aos campos: Grupo de Pesquisa; Instituição; 
Líderes; Área e Ano de formação.

A análise da pertinência do grupo ao objetivo do estudo foi feita a 
partir de leitura dos títulos e linhas de pesquisa de cada grupo identifi-
cado no DGP. Foram excluídos os grupos considerados não pertinentes 
na temática, ou seja, que não focassem suas pesquisas em acessibilidade 
para pessoas com deficiência. Os resultados encontrados serão apresen-
tados na próxima seção. 

3 RESULTADOS 

Foram identificados e coletados no DGP 420 grupos de pesquisa. 
Após a análise do perfil de cada grupo identificado, foram excluídos 
329 grupos, obtendo-se, ao final, um total de 9 grupos de pesqui-
sa selecionados na amostra, o que aponta para a amplitude e o caráter 
interdisciplinar do termo acessibilidade e sua apropriação nas diversas 
áreas do conhecimento e deverá ser levado em consideração na análise da 
produção científica em andamento. Os 9 grupos resultantes da busca 
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estão distribuídos em 60 instituições distintas, das quais 50 (83%) são 
instituições públicas e 0 (7%) instituições privadas o que testemunha, 
novamente, o perfil de financiamento público da pesquisa brasileira. 
A Tabela , a seguir, mostra as  instituições que possuem mais de um 
grupo de pesquisa, totalizando 3 grupos. As outras 49 instituições pos-
suem um grupo de pesquisa cada. A Tabela  evidencia concentração em 
poucas instituições. A maioria das instituições está localizada na região 
Sudeste: são 2 (35%), seguida da região Nordeste, com 9 instituições 
(cerca de 32%), da região Sul com 2 instituições (20%) e das regiões 
Norte e Centro-Oeste, com quatro instituições cada (l7% cada). Esses 
números fortalecem o perfil de concentração da pesquisa nacional no 
eixo Sul-Sudeste.

TABELA 1 – RANKING DAS INSTITUIÇÕES POR NÚMERO DE GRUPOS DE PESQUISA, NATUREZA 
DA INSTITUIÇÃO E REGIÃO GEOGRÁFICA

INSTITUIÇÃO QUANTIDADE NATUREZA REGIÃO

UNESP 4  Pública SUL

UTFPR 4  Pública SUL

IFSC 3  Pública SUL

UFPB 3  Pública NORDESTE

UFPEL 3  Pública SUL

UFRJ 3  Pública SUDESTE

UFSM 3  Pública SUL

CEFET 2  Pública SUDESTE

IFPB 2  Pública NORDESTE

IFSUL 2  Pública SUL

UCB 2  Privada CENTRO-OESTE

Fonte: Elaboração própria a partir do Diretório de Grupos de Pesquisa CNPq.

Em relação à área de conhecimento, a maioria dos grupos de pes-
quisa está inserida na área de Educação, com 22 GP (24%), seguida 
da Ciência da Computação com oito grupos (9%), Fisioterapia/Terapia 
Ocupacional e Arquitetura/Urbanismo com seis grupos cada (7% cada), 
Engenharia de Produção e Desenho Industrial com cinco grupos cada 
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(5% cada); Linguística, Engenharia Elétrica, Engenharia Biomédica e 
Educação Física com quatro grupos cada (4% cada). Os demais 23 GP 
(25%) estão dispersos em 4 diferentes áreas. Esse panorama parece 
confirmar a tradição de pesquisa em acessibilidade relacionada à área de 
Educação. De fato, numa referência aos atores acadêmicos pioneiros na 
luta da pessoa com deficiência, Lanna Junior (200) ressalta o interesse 
pelo tema de áreas como a Educação, a Psicologia e a Saúde, predomi-
nância essa desde a década de 70.

O Gráfico  abaixo mostra a distribuição dos grupos de pesquisa e a 
produção científica sobre acessibilidade ao longo do tempo.

GRÁFICO 1 - GRUPOS DE PESQUISA E PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE ACESSIBILIDADE

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Diretório de Grupos de Pesquisa 
CNPq e Scopus (207).

Os dados mostram grupos de pesquisa ativos desde 993, com um cres-
cimento significativo do número de grupos de pesquisa a partir de 20.

A dinâmica de criação de novos GP nos anos recentes é crescente. 
O aumento do interesse no tema e os avanços na legislação brasileira 
podem ter contribuído para o desenvolvimento das pesquisas e para o 
crescimento dos grupos e da produção científica.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta é uma primeira aproximação com a temática acessibilidade e 
pessoas com deficiência no Brasil que considerou principalmente a aná-
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lise dos grupos de pesquisa existentes no país. Um ponto apresentado 
que merece aprofundamento é a questão da interdisciplinaridade do 
tema, que será analisada também com a partir dos dados da busca reali-
zada na base de dados Scopus.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa permeia três construtos: Cientometria, Web de Dados e 
Mineração de Dados. A Cientometria é a base conceitual para os estudos 
que utilizam os registros de documentos científicos (resumos, artigos, 
livros, patentes, dentre outros) como dados primários para responder às 
questões que mensuram a informação científica/tecnológica (STOCK; 
STOCK, 205). Instrumentalmente, pressupõe-se que os conjuntos 
de dados primários são capturados a partir da Web de Dados. Neste 
enredo, a Web de Dados desempenha o papel de uma fonte global de 
recursos de informação, em que dados são inter-relacionados e dispo-
nibilizados abertamente para o reuso (W3C, 207), inclusive para com 
as pesquisas cientométricas. Por exemplo, os conjuntos de dados sobre 
autores de comunicações científicas, periódicos, fatores de impacto, são 
compartilhados abertamente na Web de Dados (RAUTENBERG et al., 
207a; RAUTENBERG et al., 207b), permitindo o desenvolvimento 
de pesquisas no campo da Ciência da Informação.

Entretanto, em face do elevado volume de dados disponível na Web 
de Dados, explorar os recursos disponibilizados em busca de informa-
ção relevante não é uma atividade trivial. Nesta perspectiva, Wolfram 
(207) pontua que pesquisadores da Ciência da Informação podem 
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utilizar técnicas da Mineração de Dados. A Mineração de Dados envol-
ve a aplicação de processos computacionais sobre bases de dados para, 
automaticamente, obter informações relevantes e que, a priori, são des-
conhecidas (FLYNN, 2002, p. 233).

Diante os construtos resumidamente apresentados e consideran-
do o domínio de uma universidade pública brasileira, este trabalho 
investiga algumas tecnologias computacionais aderentes à obtenção 
automatizada de informações científicas relevantes a partir de dados 
oriundos da Web de Dados.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Na Web de Dados, quatro conjuntos de dados primários são disponi-
bilizados para pesquisas cientométricas, conforme metodologicamente 
discutido em Rautenberg et al. (207a) e Rautenberg et al. (207b). 
Neste sentido, são utilizados: i) QualisBrasil – o histórico do índice 
Qualis (período 2005-206); ii) SJR – o histórico do fator de impacto 
SJR (período 2005-206); iii) SNIP – o histórico do fator de impacto 
SNIP (período 2005-206); e iv) LattesProduction – o conjunto dos 
registros de artigos publicados em revistas de uma universidade pública 
brasileira (período 2005-206).

FIGURA 1 - PROCEDIMENTO METODOLÓGICO ESTABELECIDO

Fonte: Dados da pesquisa.

O procedimento metodológico adotado é representado na Figura . 
Inicialmente, os conjuntos de dados primários são capturados da Web 
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de Dados mediante consultas SPARQL. Os dados devem ser automatica-
mente armazenados em arquivos CSV (Comma Separated Value). Os arquivos 
CSV são importados em um projeto de análise de dados na ferramenta 
Rapidminer1. Uma vez realizada a importação, os dados são relacionados 
(considerando o ano e o ISSN da revista dos artigos publicados). Por 
fim, os cenários de exploração dos dados devem ser estabelecidos para 
obter informações cientométricas relevantes.

3 RESULTADOS PARCIAIS

Perante o procedimento metodológico adotado, têm-se como resul-
tados parciais alcançados: i) as consultas SPARQL foram desenvolvidas 
e executadas, adquirindo os dados primários da Web de Dados; ii) os 
dados foram importados para um projeto de mineração de dados na fer-
ramenta Rapidminer; e iii) em um workflow, os conjuntos de dados estão 
relacionados mediante os anos de avaliação e os ISSNs dos periódicos.

FIGURA 2 - EXEMPLO DE CENÁRIO DE EXPLORAÇÃO INFORMACIONAL

Fonte: Dados da pesquisa.

Como esforço atual, alguns estudos dirigidos são realizados, prin-
cipalmente, privilegiando o aprendizado da utilização da Rapidminer. 
Neste sentido, como um exemplo de exploração, na Figura 2 é repre-

1 Rapidminer é uma plataforma de software voltada a cientistas de dados. Em 
aplicações de mineração de dados, é usada desde o tratamento dos dados primários, 
até a identificação de padrões de comportamento nos dados. Disponível em: 
<https://rapidminer.com/pricing/>. Acesso em: 9 dez. 207. 
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sentado um estudo preliminar. Neste cenário objetiva-se mensurar a 
evolução da qualidade das publicações realizadas pelos professores de 
um centro de conhecimento em uma universidade pública, organizados 
segundo seus departamentos de origem. Para tanto, os fatores de im-
pacto atrelados às publicações são sumarizados, anualmente. No exem-
plo, destaca-se a evolução da qualidade de publicações do subgrupo dos 
professores do Departamento de Química da Universidade Estadual do 
Centro-Oeste – UNICENTRO (o escore SJR acumulado representa-
do em azul – DEQ_G). Considerando a área plotada, admite-se uma 
tendência de crescimento na disseminação das pesquisas. Ressalta-se 
que a referida tendência é enfatizada a partir do ano de 2008, quando 
da instauração do curso de Pós-Graduação em nível de Doutorado em 
Química em conjunto às Universidade Estadual de Londrina (UEL) e 
Universidade Estadual de Ponta-Grossa (UEPG).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atualmente, a Web de Dados constitui-se em uma fonte de infor-
mação de escala global. Para explorar a capacidade informacional desta 
infraestrutura, pode-se recorrer às técnicas e ferramentas de Mineração 
de Dados para obter informação relevante nos mais variados domínios. 
Considerando essas assertivas, neste trabalho pressupôs-se que a Web 
de Dados é uma importante fonte de dados para pesquisas no campo da 
Ciência da Informação. 

Neste sentido, pontualmente, verificou-se o potencial supracitado 
na formalização de uma abordagem metodológica para realização de 
pesquisas cientométricas mais robustas com recursos provenientes da 
Web de Dados. Entretanto, dada a infância deste trabalho, novos en-
saios cientométricos necessitam ser conduzidos para refinar a aborda-
gem proposta ou obter informações cientométricas relevantes. Em face 
a isso, como trabalhos futuros, pretende-se traçar novos cenários junto 
à universidade em investigação para contextualizar e fomentar o conhe-
cimento científico institucional. 
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1 INTRODUÇÃO

Após a escolha do método para a coleta de dados nos estudos mé-
tricos, na etapa de tratamento destes, independente do tipo de base, 
há uma etapa essencial para a certificação da qualidade dos mesmos: a 
revisão e limpeza das informações coletadas, através de eliminação de 
registros duplos ou uniformização das autoridades, sejam institucionais 
ou autorais. Esta etapa despende até os dias atuais um desafio para os 
pesquisadores, como observado por Mugnaini (2006), bem como para 
a estratégia metodológica adotada no estudo, visando sempre minimizar 
os limites da pesquisa.

A padronização do nome de autores e entidades também demanda 
pesquisa e atenção na etapa de descrição dos autores na editoração dos 
artigos de periódicos, uma vez que os próprios autores podem se iden-
tificar de maneira incompleta ou diferente em algumas ocasiões, bem 
como pode haver acréscimo ou retirada de nomes do meio, alterações 
no sobrenome de autoras após mudança de estado civil, sobrenomes 
latinos (por vezes os sobrenomes espanhois são confundidos com os 
brasileiros) e ambiguidades, em especial nos sobrenomes orientais, 
conforme pesquisa de Youtie et al. (207), e finalmente os homônimos. 
Consequentemente, no trabalho cotidiano das bibliotecas e indexação 
das bases de dados essa inconsistência de autoridades gera recuperação 
da informação ineficiente ou equivocada. Assim, este trabalho busca 
identificar as principais características dos códigos padronizadores de 
nomes e como eles podem contribuir para os estudos métricos.
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2 CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO DE AUTORES

Os identificadores de pesquisadores através de códigos são uma ini-
ciativa similar ao Digital Object Identifier (DOI®), serviço da Crossref, 
porém visam identificar o produtor da informação (autor) e não o 
produto (artigo, livro, capítulo, entre outros objetos digitais). A per-
sistência do número e ser único são características em comum. Porém, 
os identificadores de autores são gratuitos quando obtidos de maneira 
individual, enquanto o DOI é obtido através de assinatura.

Os mais conhecidos, difundidos e utilizados pela comunidade 
acadêmica são o Open Researcher and Contributor ID (ORCID) (ht-
tps://orcid.org/content/about-orcid?locale_v3=pt), empresa sem fins 
lucrativos, e o ResearcherID (https://clarivate.com/products/resear-
cherid/), da Clarivate Analytics. Pode-se inferir que o ORCID é o pa-
drão mais utilizado no Brasil, visto que além de estar integrado com o 
ResearcherID e com o Currículo Lattes, foi adotado pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como um dos 
pré-requisitos para a inscrição em programas internacionais (CAPES, 
207), visando aperfeiçoar a avaliação e seleção destes. 

3 METODOLOGIA

Estudo exploratório, tendo como método a busca de autores de 
diferentes maneiras e comparação dos resultados a fim de avaliar a fun-
cionalidade dos identificadores e padronização das informações na base 
selecionada. Será utilizada a base de dados Web of Science (WoS) para 
a busca por autor por esta interagir com os identificadores de autores e 
por ser amplamente utilizada nos estudos métricos. Não pela sua cober-
tura de áreas ou regional, já que não inclui totalmente algumas áreas do 
conhecimento e também não abrange as regiões da mesma forma, mas 
pelos recursos oferecidos. O padronizador definido foi o ORCID, pois 
este agrega também o ResearcherID e está presente em um maior núme-
ro de recursos no Brasil atualmente, além de ser uma iniciativa gratuita 
quando realizada a adesão do pesquisador de maneira individual. 
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As estratégias de buscas foram: primeira etapa, identificar os cinco 
autores mais produtivos em artigos científicos da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS) na WoS através da busca avançada, pre-
enchendo o campo da seguinte maneira: OG=Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul e pela sigla UFRGS. Em seguida, (a) o nome com-
pleto do autor em ordem indireta, de acordo com o Currículo Lattes, 
(b) os sobrenomes e prenomes abreviados conforme o padrão WoS e, (c) 
finalmente pelo ORCID, preenchendo o campo de busca avançada com 
AI=0000-0000-0000-0000, substituindo os zeros pelo respectivo 
identificador do pesquisador. A coleta foi realizada em 5 janeiro de 
208, sem delimitador de período temporal (ou seja, na base os anos de 
945 até 208) e incluindo todos os idiomas. Foi recuperado e infor-
mado também o número de trabalhos registrados na base do ORCID, 
após consulta pelo ID do pesquisador. Por fim, os resultados foram 
organizados em um quadro para melhor visualização.

4 RESULTADOS

O número total de artigos com a busca pelo nome completo da insti-
tuição foi de 33.365 artigos. Porém, quando é utilizada a sigla, o número 
diminui consideravelmente para 2.04 artigos. Dessa forma, essa busca 
foi desconsiderada das análises, uma vez que não traz resultados fidedignos 
como os da primeira alternativa, provavelmente a forma mais utilizada. 
Os cinco autores mais produtivos são, nessa ordem: Moacir Wajner, Diogo 
Onofre de Souza, David Driemeier, Francisco Mauro Salzano e Ivan 
Izquierdo. Os resultados estão organizados no Quadro .
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QUADRO 1 – AUTORES MAIS PRODUTIVOS DA UFRGS EM ARTIGOS NA WOS E OS RESULTADOS 
PELA BUSCA COM DIFERENTES ESTRATÉGIAS DE BUSCAS

Busca WoS 1 Busca WoS 2 Busca WoS 3
Artigos na Base

WoS ORCID

WAJNER M 387 Wajner Moacir 87 0000-000-6372-807 0 387 0

SOUZA DO 346
Souza Diogo 

Onofre 84 0000-0002-4322-0404 34 346 37

DRIEMEIER D 320 Driemeier David 226 0000-0003-3766-0654 35 320 

SALZANO FM 35
Salzano Francisco 

Mauro 7
0000-0002-4753-384 0

35 0

IZQUIERDO I 278 Izquierdo Ivan 22 0000-0002-7208-0869 0 277 0

Fonte: Dados da pesquisa.

O ORCID, como alternativa de busca na WoS, ainda não é um 
campo eficiente na base, porém apresenta potencial para tanto. Já os 
resultados no banco de dados da ORCID demandam o preenchimento 
da maioria das informações pelos próprios pesquisadores, assim como o 
Currículo Lattes. Somente assim a base poderá estar integrada a outros 
sistemas de maneira mais eficiente. O resultado na WoS é sempre sig-
nificativamente menor quando é realizada a pesquisa fora do padrão da 
base. A consistência se manteve nos demais quatro autores, com apenas 
um item a mais no último autor, quando utilizado o padrão WoS (Busca 
Wos e artigos na Wos). Nas buscas 2 e 3, bem como nos artigos na base 
do ORCID, é possível observar a divergência dos resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foi um estudo inicial, com objetivo de testar as funcionalidades e 
interações do ORCID com a WoS. A proposta do uso de identificadores 
é válida pelas vantagens já apresentadas e, uma vez consolidado no meio 
acadêmico, como tem acontecido nos últimos anos, a médio e curto prazo 
poderá proporcionar melhorias nos resultados das buscas por autor nas 
revistas científicas e bases de dados. O Open Journal Systems (OJS) em 
versões atualizadas possui metadados para preenchimento do ORCID, em-
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bora não obrigatório, e os periódicos nacionais já começam a recomendar 
a inserção do identificador de autor no momento da submissão de artigos. 

Na Scientific Eletronic Library Online (SciELO), o ORCID também 
já é o identificador de autores utilizado em parte das revistas indexadas na 
biblioteca, sendo que o uso será obrigatório a partir de 209 (PACKER et 
al., 208). Nas bases de dados em geral, a padronização de autores através 
de identificadores poderá ampliar as alternativas de buscas, a exemplo da 
WoS, e padronizar as autoridades no seu catálogo. A persistência do núme-
ro permite que as ambiguidades, omissões ou alterações de nome na busca 
de algum dado não afete os resultados.

Embora pareça trivial apresentar a consistência da recuperação da in-
formação de uma base de dados amplamente utilizada nos estudos métricos, 
os resultados reforçaram a importância da credibilidade de um catálogo de 
autoridades com políticas bem definidas. Ao realizar a pesquisa por autor 
com um padrão diferente da WoS, os resultados foram muito diferentes, 
com baixa recuperação de itens, e a busca com o ORCID se mostrou inefi-
ciente. Sugere-se, assim, o uso de analíticas de autores ou outro recurso que 
possibilite melhorar a recuperação e integrar as informações.

Um benefício do uso dos identificadores que pode-se inferir é o 
auxílio na elaboração de rankings institucionais e na avaliação indivi-
dual de pesquisadores e de departamentos, dado que uma base de dados 
consistente fornecerá dados mais aproximados da realidade, com menos 
vieses. Ainda poderá minimizar as possibilidades de erros ou equívocos 
na recuperação da informação, sendo este um dos intuitos dos padro-
nizadores de autores de uma forma em geral, com pouca ou nenhuma 
necessidade de limpeza de dados nas pesquisas. 
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1 INTRODUÇÃO

A Plataforma Lattes é um sistema de informação curricular, disponi-
bilizado pelo CNPq, que permite o registro curricular dos pesquisadores 
brasileiros. Atualmente, a plataforma conta com mais de cinco milhões 
de currículos cadastrados1. Por sua riqueza de informações e sua crescente 
confiabilidade e abrangência, o Currículo Lattes (CV Lattes) se tornou 
elemento indispensável e compulsório à análise de mérito e competência 
dos pleitos de financiamentos na área de ciência e tecnologia.

No entanto, os CVs Lattes foram projetados para mostrar infor-
mação pública e individual de cada usuário. Muitas vezes, realizar uma 
compilação ou sumarização de produções bibliográficas para um grupo 
de usuários cadastrados de médio ou grande porte (e.g. grupo de pro-
fessores, departamento de pós-graduação) requer um grande esforço 
mecânico que muitas vezes é suscetível a falhas (MENA-CHALCO; 
CESAR JUNIOR, 2009).

A fim de superar esta limitação, um número de ferramentas de mi-
neração de dados tem sido propostas a fim de prover a extração e visuali-

1 A Plataforma Lattes está disponível em: <http://lattes.cnpq.br>. Acesso em: fev. 208.
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zação de conhecimento a partir de CVs cadastrados na Plataforma Lattes 
(ALVES; YANASSE; SOMA, 20; MENA-CHALCO; CESAR JUNIOR, 
2009). Entretanto, aquelas disponíveis na linguagem de programação R 
(CAMPELO, 207; PERLIN, 207), apesar de boas ferramentas, elas são 
incompletas, lidando somente com publicações científicas. A linguagem 
R possui ótimo suporte para análises estatística e gráficos o que torna a 
linguagem potencialmente ideal para tarefas de mineração de dados. Aqui 
é apresentado um novo ferramental computacional, em forma de pacote 
R, para apoiar a exploração de dados curriculares da plataforma Lattes. 
Nós descrevemos os elementos inovadores que compõe a ferramenta e 
apresentamos como estudo de caso a sua aplicação considerando os pes-
quisadores da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ).

2 SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

O e-Lattes é composto por cinco módulos. A Figura  ilustra os 
relacionamentos entre eles. Cada módulo é responsável por uma fun-
cionalidade do pacote R e produz resultados intermediários que são 
insumos para outros módulos.

FIGURA 1 - MÓDULOS IMPLEMENTADOS NO ARCABOUÇO E-LATTES.

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.
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O módulo de Extração de dados tem como funcionalidade a extração de 
dados dos CVs dos pesquisadores, em formato XML, e a sua representação 
no computador. O módulo extrai os dados gerais (e.g., nome, endereço 
profissional, resumo), além de toda a produção bibliográfica e acadêmica 
dos CVs. A estrutura de dados contendo estas informações é utilizada no 
módulo de Seleção de dados, mas pode ser utilizada por outros módulos. 
O módulo de Seleção de dados permite filtrar, por período, as publi-
cações científicas e orientações acadêmicas. A separação por ano e tipo 
(e.g., periódicos, eventos, orientações concluídas) é feito pelo módulo 
de Separação. O módulo de Eliminação de redundâncias usa o algoritmo 
de casamento de strings (Levenshtein) para eliminação de duplicatas. Por 
exemplo, artigos científicos com títulos aproximados que são encontra-
dos nos CVs analisados são considerados apenas diferentes instâncias de 
um artigo. Por fim, as publicações e orientações únicas, separadas por 
ano e tipo, servem como entrada para o módulo de Geração de dados 
consolidados. Atualmente, com esses dados pode-se gerar diversos indi-
cadores bibliométricos, entre eles o perfil acadêmico dos pesquisadores, 
a interseção de áreas, a senioridade acadêmica, a produção bibliográfica e 
orientações acadêmicas do grupo, por exemplo.

O e-Lattes está sendo projetado para tratar arquivos em formato 
JSON tanto para a entrada de parâmetros de execução quanto para a 
saída de dados. Esse formato permite uma ampla utilização desses dados 
em diferentes plataformas de programação atual.

3 EXPERIMENTO DE USO DA FERRAMENTA

O universo de CVs Lattes, objeto do presente estudo, foi o de fun-
cionários concursados da FIOCRUZ, conforme dados disponibilizados 
pela própria instituição. A Tabela  mostra indicadores bibliométricos 
selecionados do grupo FIOCRUZ e das cinco maiores unidades. Todos 
os processamentos foram realizados em um computador com sistema 
operacional Linux / Ubuntu com quatro unidades de processamento 
Pentium 4, frequência 3 GHz e 80GB de RAM.
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TABELA 1 - INFORMAÇÕES PARA O GRUPO FIOCRUZ E CINCO MAIORES UNIDADES GERADAS 
PELO E-LATTES

Número total 
de CVs

Unidade
Número de 
publicações

Número de 
orientações

Tempo estimado de
processamento 
computacional

4.454 FIOCRUZ 40.624 4.647 20 horas

678 IOC 2.322 3.477 40 minutos

67 ENSP 7.6 3.36 20 minutos

66 IFF 2.458 889 2 minutos

299 INI 2.624 737 4 minutos

228 BIO 45 20  minuto

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

Os dados apresentados na Tabela  estão relacionados a toda a 
FIOCRUZ, que é composta por 22 unidades técnico-científicas, e mais 
cinco dessas unidades, sendo elas o Instituto Oswaldo Cruz (IOC), 
a Escola Nacional de Saúde Pública (ENSP), o Instituto Nacional 
Fernandes Figueira (IFF), o Instituto Nacional de Infectologia Evandro 
Chagas (INI) e o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-
Manguinhos ou BIO). A análise foi realizada para o período 962-207 
incluindo a produção de todos os funcionários com CV Lattes calculan-
do a sua produção a partir da data de entrada na instituição. As publi-
cações contabilizadas correspondem a artigos em revistas científicas e as 
orientações concluídas no nível de mestrado e doutorado.

O tempo estimado de processamento para a FIOCRUZ foi de 20 
horas. No entanto, esse tempo pode ser reduzido para menos da metade 
(7 horas) se calcularmos o mesmo universo mas com a data de início 
da análise em 20. Para o IOC, maior unidade técnico científica da 
instituição, o tempo de processamento foi de 40 minutos e o de BIO 
menor instituição em número de publicações apresentada na Tabela , 
foi de  minuto. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O e-Lattes é uma ferramenta que está em desenvolvimento (http://
elattes.com.br). A Figura 2 apresenta a tela com dados descritivos da 
análise da Fiocruz. Planejamos considerar nas próximas versões: (i) 
redes de coautoria científica, (ii) medidas de multidisciplinaridade de 
pesquisadores, e (iii) informações de geolocalização. A solução proposta 
e de acesso aos gestores e pesquisadores em geral está disponível em am-
biente WEB de acesso aberto e de fácil manuseio dos CVs Lattes.

FIGURA 2 - TELA INICIAL DE ANÁLISE DO E-LATTES

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

http://elattes.com.br
http://elattes.com.br
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1 INTRODUÇÃO

No início da ciência moderna, em meados do século XVI, as des-
cobertas eram compartilhadas entre os pesquisadores através de cartas. 
A partir da segunda metade do século XVII foram criados os primeiros 
periódicos, que formalizaram o processo de comunicação no meio cien-
tífico (AQUINO, 2002). Desde então, com o aumento do número de 
pesquisadores e, consequentemente, da produção científica, foi sendo 
notada a importância da preservação e armazenamento de documentos 
notáveis para a ciência.

De acordo com Borko (968), a ciência da informação é a disciplina 
que investiga as propriedades e o comportamento informacional e se pre-
ocupa com a origem, coleção, organização, armazenamento, recuperação, 
interpretação, transmissão, transformação e utilização da informação. 

Um dos aspectos que podem ser analisados dentro da ciência da 
informação é a colaboração entre os pesquisadores. Essa análise é inte-
ressante, pois segundo Nudelman e Landers (972), artigos publicados 
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com autoria conjunta têm maior credibilidade junto à comunidade 
científica do que artigos de autoria única.

Entretanto, as informações necessárias para tal análise não estão 
acessíveis de forma simples. Elas precisam ser encontradas em meio às 
publicações. Uma forma de extrair informações relevantes em grandes 
bases de dados textuais é através da mineração de texto. 

Na obra de Dias et al. (206), os autores utilizam técnicas de mine-
ração de texto para analisar as redes de colaboração científica entre os 
currículos cadastrados na Plataforma Lattes. Já na obra de Mattos e Job 
(2008), as autoras analisaram manualmente a participação dos autores 
brasileiros nas publicações da revista Scientometrics. Neste trabalho, uti-
lizou-se técnicas de mineração de texto para extrair e processar dados 
de toda a base de artigos da revista Scientometrics e em seguida, gerou-se 
grafos que facilitam a visualização e análise das redes de colaboração 
científica entre as instituições que nela publicaram.

2 DESENVOLVIMENTO

Inicialmente foi realizada a extração dos dados no site do periódico 
Scientometrics. Foram extraídos de cada artigo o código identificador da 
publicação (Digital Object Identifier), os nomes dos autores, os nomes das 
instituições vinculadas, a cidade e o país de cada instituição. 

Um dificultador identificado está relacionado aos nomes das insti-
tuições em cada artigo não vêm de uma fonte unificada, acarretando em 
uma mesma instituição sendo referenciada de formas diferentes, como 
por exemplo, a instituição “UFSCar - Universidade Federal de São Carlos” é a 
mesma que “Universidade Federal de São Carlos”.

Como cada nome de instituição diferente gera um nó na rede de 
colaboração, se fossem feitas comparações simples entre as cadeias de 
caracteres, seriam gerados mais de um nó representando a mesma ins-
tituição. Para evitar este problema, foi feito um processo de desambi-
guação, utilizando a função SequenceMatcher, do módulo difflib disponível 
de forma nativa na linguagem Python. Segundo Hellmann (20), a fun-
ção SequenceMatcher utiliza o algoritmo proposto por Ratcliff e Metzener 
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(988) para retornar um valor entre 0 e  que representa o quão seme-
lhante uma sequência é de outra, sendo , o resultado da comparação de 
sequências exatamente iguais.

Para o trabalho proposto, foram consideradas iguais as instituições 
cujos nomes tinham 90% ou mais de semelhança, ou seja, comparações 
em que a função SequenceMatcher retornou 0,9 ou mais. Os casos em que 
as semelhanças entre os nomes das instituições eram acima de 85% fo-
ram re-comparados. Nestes casos, as instituições em que a sequência de 
caracteres composta pelo nome, a cidade e o país da instituição juntos 
apresentavam semelhança acima de 90% também foram consideradas as 
mesmas instituições. Esses números foram definidos após a realização 
de testes por amostragem.

Já para a geração de arestas, foi considerada a vinculação de diferentes 
instituições em um mesmo artigo, ou seja, para cada publicação onde ha-
via colaboração entre instituições, foi armazenado no arquivo de arestas. 

3 RESULTADOS

Foram extraídos do site da revista, dados referentes a todos os 5.036 
artigos disponíveis no site até 8 de outubro de 207, data em que os 
dados foram extraídos. O processamento gerou o número de 3.339 nós 
(instituições) e 5.07 arestas (colaborações). Como nem todos os arti-
gos publicados possuem colaboração, foram encontrados 77 nós que 
não tinham arestas, esse número equivale a 2,47% do total de nós. 
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FIGURA 1 - GRAFO APRESENTANDO TODOS OS NÓS E ARESTAS ENCONTRADOS

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

A Figura  apresenta todos os nós e arestas encontrados. Os Estados 
Unidos da América foi a nação com o maior número de instituições 
vinculadas, foram 365 no país, representando 0,93% do total. O se-
gundo país com maior número de instituições foi a China, com 223 
elementos, representando 6,68%.

Aplicando alguns filtros, foi possível visualizar as redes de colabo-
rações de forma mais clara. A rede apresentada na Figura 2 foi gerada 
utilizando o filtro de intervalo de grau, onde são exibidas todas as insti-
tuições com mais de 20 arestas, ou seja, 20 colaborações. 
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FIGURA 2 - GRAFO APRESENTANDO A REDE FORMADA ENTRE OS NÓS COM MAIS DE 20 
COLABORAÇÕES

Fonte: Elaborado pelos autores, 208.

4 CONCLUSÃO

Através do uso de técnicas de mineração de texto foi possível obter 
e padronizar informações contidas em todo o repositório de artigos da 
revista Scientometrics. Com o sucesso desse processo, foi possível visualizar, 
através da representação por grafos, as redes de colaboração entre as ins-
tituições com publicações na revista, conforme proposto pelo trabalho. 
Além disso, pode-se concluir que as colaborações tendem a ocorrer com 
maior frequência entre instituições que são geograficamente próximas.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa lança mão de técnicas bibliométricas de coocor-
rência temática e da Análise de Redes Sociais (ARS) com o objetivo de 
entender a proximidade da produção científica de um grupo de profes-
sores. Apoia-se na Organização da Informação e na Teoria dos Grafos 
e propõe uma metodologia para identificação de categorias temáticas 
e a análise de suas coocorrências, a partir de artigos publicados por 
professores/pesquisadores. Tem com isso o intuito de contribuir para a 
definição de áreas de concentração e linhas de pesquisa em programas 
de pós-graduação.

Maricato e Noronha (203) utilizaram coclassificação de artigos e 
patentes para identificar relações temáticas entre ciência e tecnologia. 
Lucas (204) estudou coocorrência de palavras-chave e grupos temá-
ticos em organização do conhecimento. Morillo, Bordons e Gómez 
(200) analisaram cocategorias para estudar relações interdisciplinares 
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em química. Ding, Chowdhury e Foo (200) utilizaram coocorrência 
de palavras-chave para entender a estrutura intelectual da área de re-
cuperação da informação. Os estudos dessa natureza são considerados 
complexos e a construção de mapas lexicais da ciência ainda encontra 
muitos obstáculos (MARSHAKOVA-SHAIKEVICH, 2005).

Emirbayer e Goodwin (994) defendem que a ARS não é uma 
teoria formal ou unitária, mas uma ampla estratégia de investigação de 
estruturas sociais. Newman (2003) define uma rede como sendo “um 
conjunto de vértices ou nós conectados por arestas”. Essas permitem 
estudar estruturas e sistemas cuja descrição, sem conceitos relacionais, 
se tornaria praticamente impossível. Podem-se utilizar técnicas de ARS 
a pessoas, organizações, países ou temáticas.

A proposta metodológica foi testada em um grupo de professores/
pesquisadores vinculados à Faculdade de Ciência da Informação (FCI) 
da Universidade de Brasília (UnB), mas pode ser adaptada às necessida-
des de outros programas de pós-graduação.

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para testar a metodologia, utilizaram-se dados da produção científi-
ca dos professores/pesquisadores vinculados à FCI da UnB. Foram con-
siderados somente vinculados aos cursos de graduação e pós-graduação, 
pesquisadores colaboradores, voluntários e aposentados com algum 
vínculo efetivo com a faculdade, que possuíssem ao menos um artigo 
científico em periódicos brasileiros da área de Ciência da Informação 
ou publicação de trabalhos nos anais do Encontro Nacional de Pesquisa 
e Pós-graduação em Ciência da Informação (ENANCIB), entre 200 e 
206. Não foi realizada delimitação de pesquisadores em virtude da sua 
titulação. Os dados que subsidiaram as análises foram extraídos da base 
de dados ABCDM. A busca foi realizada a partir da afiliação institucional 
dos professores/pesquisadores. Os dados foram complementados a par-
tir da consulta aos currículos na Plataforma Lattes/CNPq <lattes.cnpq.
br/>. Foram identificados 39 professores/pesquisadores, 232 artigos e 
.332 palavras-chave.
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As palavras-chave dos artigos foram distribuídas em cada uma das 
60 categorias, em razão de sua proximidade de significado. Cada artigo 
passou a ser descrito por no mínimo uma e no máximo cinco categorias 
temáticas. Palavras-chave com o mesmo significado e redundantes foram 
consideradas uma única vez. O processo de indexação dos 232 artigos nas 
60 categorias temáticas resultou em 935 coocorrências temáticas. Para 
tratamento e análise dos dados foram utilizados os softwares OpenRefine, 
Microsoft Excel e, para métricas e visualização de redes, os softwares 
NETDRAW e UCINET.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a realização de uma série de testes, constatou-se não ser adequada 
a definição de linhas de pesquisa de programas de pós-graduação focando 
nos nós temáticos centrais e tampouco nos nós temáticos periféricos. Os 
temas com maior Grau de Centralidade, que se aglutinam no centro de 
uma rede, são transversais e presentes nas pesquisas de uma grande parte 
dos professores/pesquisadores selecionados. Os periféricos são aborda-
dos por um conjunto muito pequeno de indivíduos. Desse modo, ana-
lisaram-se as categorias temáticas intermediárias da rede que conectam 
as categorias nucleares às categorias periféricas. Partiu-se da premissa de 
que os subgrupos temáticos não tão densos quanto os do núcleo e não tão 
dispersos quanto os periféricos poderiam trazer um mapa temático mais 
pertinente. Assim, a estratégica metodológica considerou os critérios: ) 
identificar categorias temáticas com graus de centralidade entre 6 e 50 
(de 0 a 00); 2) o número de ocorrências deveria ser no máximo 2 
categorias temáticas (das 60); e 3) as categorias com os maiores Graus de 
Intermediação deveriam ser maiores ou iguais a 23 (onde 0 é ausência de 
Grau de Intermediação). A partir desses critérios, foram identificadas e 
estudadas detalhadamente 8 categorias temáticas.

Ao se analisar graficamente os dados das 8 categorias selecionadas, 
chegou-se à Figura . Os nós em vermelho representam as 8 categorias 
temáticas selecionadas (intermediárias) e os em azul as demais temáti-
cas (centrais e periféricas). Tabém foram calculados os coeficientes de 
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identidade das categorias temáticas selecionadas (Figura ). A Tabela  
apresenta, para fins de exemplificação, três das 8 categorias temáticas 
selecionadas; os respectivos graus de centralidade e de intermediação; o 
número de ocorrências das categorias temáticas; as categorias temáticas 
com maior coeficiente de identidade, com os respectivos coeficientes 
(cinco categorias com maiores coeficientes).

FIGURA 1 - CATEGORIAS TEMÁTICAS COM MAIOR GRAU DE INTERMEDIAÇÃO

Fonte: Dados da pesquisa.

Realizou-se ainda a análise individualizada de cada uma das 8 cate-
gorias temáticas selecionadas em redes egocêntricas, ou seja, focando em 
cada um dos 8 nós e suas ligações diretas. A partir dos resultados, reali-
zou-se o agrupamento dos professores/pesquisadores em três conjuntos 
de temas, buscando-se fazer o enquadramento destes em três linhas de 
pesquisa. Considerando o exposto, apresenta-se a Figura 2, que traz a 
rede temática do PPGCINF/UnB em três linhas de pesquisa possíveis.

A Linha 1, representada na cor verde, possui relação forte com as 
seguintes categorias temáticas: Teoria, história e epistemologia em in-
formação e comunicação; Universidades, instituições de ensino, cursos 



802

e currículos; Preservação e conservação de documentos físicos e digitais; 
Museu, documento e memória; e Museologia.

TABELA 1 - CATEGORIAS TEMÁTICAS SELECIONADAS (TRÊS DAS 18) E SUAS RESPECTIVAS 
CINCO CATEGORIAS COM MAIOR COEFICIENTE DE IDENTIDADE

Categorias 
temáticas 

selecionadas 

Grau 
Centralidade 

Ocorrência 
de categoria 

Grau de 
Intermediação 

Categorias temáticas com maior Coeficiente de Identidade Coeficiente 
de 

Identidade 
Informação e 
memória 

34 19 88 Teoria, história e epistemologia em informação e comunicação 64% 
   Documentos, diplomática, obras e documentação 60% 
   Organização da informação e do conhecimento 60% 
   Mediação, circulação, divulgação e disseminação da informação 58% 
   Ciências e conhecimento científico 55% 
   Grupos, projetos e dinâmicas de pesquisa 49% 
   Ensino-aprendizagem 39% 
   Interação humano-computador, usabilidade e arquitetura da informação 37% 
   Ontologia, tesauros, terminologia, folksonomia 24% 

Política 
científica e 
tecnológica 

33 18 42 Documentos, diplomática, obras e documentação 59% 
   Ciência, tecnologia e inovação 58% 
   Universidades, instituições de ensino, cursos e currículos de graduação e pós-

graduação 
58% 

   Ciências e conhecimento científico 53% 
   Grupos, projetos e dinâmicas de pesquisa 49% 

Representação 
da informação e 
do 
conhecimento 

24 14 24 Organização da informação e do conhecimento 60% 
   Ontologia, tesauros, terminologia, folksonomia 47% 
   Representação temática da informação 41% 
   Mediação, circulação, divulgação e disseminação da informação 36% 
   Organização temática da informação 36% 

 Fonte: Dados da pesquisa.

A Linha 2, em azul, possui relação forte com as seguintes categorias/
temas: Produção e comunicação científica; Profissionais da área de in-
formação; Política científica e tecnológica; Periódicos, revistas e eventos 
científicos. Por fim, a Linha 3, representada em amarelo, possui relação 
forte com as seguintes categorias/temas: Redes, mídias, teorias e tecno-
logias sociais; Redes, sistemas e padrões de informação; Recuperação da 
informação; Representação temática da informação. Como todos esses 
temas perpassam aspectos relacionados à comunicação, acredita-se que 
a Área de concentração do programa em análise poderia ser denomi-
nada: “Comunicação e Gestão da Informação”.
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FIGURA 2 - REDE TEMÁTICA E PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO EM 3 LINHAS DE PESQUISA NO 
PPGCINF/UNB

Fonte: Dados da pesquisa.

A partir da análise dos três aglomerados de categorias temáticas e 
professores, conclui-se que um programa de pós-graduação que tenha 
as características de produção científica apresentada pelo grupo de pro-
fessores da FCI poderia ser dividido em três linhas de pesquisa, a saber: 
) “Gestão, organização e tecnologias da informação”; 2) “Produção, 
comunicação e mediação científica”; e, 3) “Política, história e cultura 
informacional”.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a metodologia proposta e sua aplicaçãono caso do PPGCINF/
UnB, os resultados fundamentam aproposição de uma área de concentra-
ção do programa denominada “Comunicação e Gestão da Informação”e 
três linhas de pesquisa: ) “Gestão, organização e tecnologias da informa-
ção”; 2) “Produção, comunicação e mediação científica”; e, 3)“Política, 
história e cultura informacional”.

Com relação à proposta metodológica, alguns aspectos merecem ser 
discutidos. A seleção dos professores/pesquisadores deve ser cuidadosa-
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mente realizada para se propor linhas de pesquisa coerentes. Quanto me-
nor clareza sobre potenciais participantes do programa e suas produções, 
maiores os riscos de se tomar decisões equivocadas. Destaca-se que as de-
cisões não podem ser pautadas apenas em critérios quantitativos. Outras 
opções de seleção de professores/pesquisadores, definição de categorias e 
de um número mínimo de artigos por professor poderiam ser conside-
radas. Portanto, outros estudos e abordagens devem ser realizados, com 
vistas a minimizar as limitações, tanto do ponto de vista da proposta me-
todológica, quanto da sua aplicação nos casos concretos.
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SCIENCE IN A GLOBAL SOCIETY: 
opportunities and disparities

Dra. Cassidy R. Sugimoto
Universidade de Indiana, EUA.

Science is acknowledged as an increasingly collaborative and inter-
national activity. However, little is known about how labor is distributed 
and rewarded in a global scientific system. To examine this, the talk will 
focus on two underlying mechanisms for knowledge exchange: collabo-
ration and mobility. We will discuss the ways in which these mechanisms 
facilitate the exchange of knowledge, but also how this creates inequality 
in the global system both for personnel (e.g., by gender, leadership) 
and in topic (e.g., regional interests and specialization). We will also 
examine the ways in which collaboration and mobility lead to scienti-
fic rewards (i.e., citations) for countries and for individual scholars. 
A nuanced understanding of these relationships is necessary to inform 
robust science policy for a global scientific world.



MESA REDONDA – Ciência em rede: 
cientistas e o impacto das mídias 
sociais
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NETWORK ENABLED RESEARCH: Breaking 
it down and building it back up

Dr. Cameron Neylon
Curtin University, Austrália.

We talk about “research networks” for projects. Our measures of 
research quality are often based on networks of citations. Social media 
networks are increasingly important in internal and external commu-
nications of research. Usually we think about these things as external 
technologies that have affected how we do things. Social technologies 
of funding intended to drive collaboration, data collection technolo-
gies that let us think about not just one link between articles but the 
characteristics of the whole system, communications technologies with 
new possibilities. But to think of these as external effects is to miss the 
fact that the networks have always been there. What has changed is their 
density and interconnection. We can actually turn the question around. 
Rather than ask what impact social media networks have had on resear-
ch, we should ask what changes were occurring that required something 
like social media to be developed? For science to continue growing, it 
needs more complex and larger networks to be formed. What are the 
characteristics of systems that support that? How do we design science as 
networks so that it can continue to grow?
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HOW, WHEN AND WHAT DOES THE TWITTER 
SPHERE TWEET ABOUT SCIENCE?

Dra. Stefanie Haustein
School for Information Studies, University of Ottawa, Canada and Centre interuniversitaire 

de recherché sur la science et la technologie (CIRST) - Université du Québec à Montréal, 
Canada.

Tweets linking to scholarly publications have been heralded as 
both early indicators of citations as well as measures of societal impact. 
Enjoying high uptake by the general public and considerable coverage 
of scientific journal articles, scholarly Twitter metrics are among the 
most popular altmetrics. Even though the Twitter sphere provides rich 
networked data of follower-followee relationships, tweets, hashtags, ge-
olocation and co-tweeted publications, altmetric indicators are mostly 
reduced to plain numbers without distinguishing between various levels 
of user types and engagement. Based on an analysis of 24 million tweets 
linking to scholarly documents, the talk will address how, when, and by 
whom scientific articles are discussed on Twitter to provide some insight 
into the meaning of Twitter-based altmetrics. Social network analyses 
of tweet and user networks will demonstrate how current metrics can be 
enriched to allow a deeper understanding of how scientific publications 
are diffused on Twitter.



MESA REDONDA – Ciência em rede 
nos países periféricos
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UMA DÉCADA DE COLABORAÇÃO ACADÊMICA 
DOS LÍDERES EM PESQUISA NO BRASIL

Dr. Jesus Mena Chalco
Universidade Federal do ABC, São Paulo, Brasil

Nesta palestra serão apresentadas as principais características das re-
des de coautoria acadêmica entre todos os doutores e atuais bolsistas de 
produtividade em pesquisa do CNPq.  A visão corresponde ao período 
dos últimos 0 anos (2008-207), onde todas as informações biblio-
gráficas foram extraídas dos mais de 4 mil currículos da Plataforma 
Lattes associados a doutores bolsistas.

Acreditamos que os padrões de colaboração identificados em todas 
as áreas e grandes áreas possam ser insumos importantes para estu-
do, caracterização e análise da formação de redes de pesquisadores na 
periferia.
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PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM REDE

Dra. Rita Barradas Barata
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Brasil

Programas de pós-graduação em rede podem representar alternati-
vas interessantes para a solução de diferentes necessidades no Sistema 
Nacional de Pós-Graduação. Serão apresentadas as principais caracte-
rísticas desses programas, bem como sua produção científica, tecnoló-
gica e artística no período de 203-206. Complementarmente, apre-
sentaremos para cada uma das áreas de avaliação do SNPG a proporção 
de artigos científicos desenvolvidos em cooperação com pesquisadores 
de outros programas ou instituições, o número mediano e o número 
máximo de colaboradores externos nesses artigos. Desse modo, tere-
mos uma ideia do perfil de cooperação existente nas diferentes áreas de 
conhecimento.



FÓRUM DOUTORAL
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Nome: Andréia Cristina Galina
Instituição: Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Méis/UFRJ
Orientador/a: Jacqueline Leta
Titulo (provisório) da tese: Impressão 3D: estado da arte e o impacto na 
ciência

Nome: Carlos Alexandre de Oliveira 
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais 
Orientador/a: Marlene Oliveira T. Melo 
Título (provisório) da tese: Genealogia acadêmica: um estudo da ori-
gem, evolução e disseminação da Ciência da Informação brasileira 

Nome: Felipe Ferreira Barros Carneiro
Instituição: Universidade Federal do Espírito Santo
Orientador/a: Amarílio Ferreira Neto
Titulo (provisório) da tese: Sob o “Fio da Navalha”: Perfis das Ciências 
praticadas na Educação Física Brasileira

Nome: Marcos César Chaves da Fonseca 
Instituição: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Orientadora: Angela Terezinha de Souza Wyse – Co-orientador: Ricardo 
Barros Sampaio 
Título (provisório) da tese: Avaliação da produtividade da ciência e tec-
nologia pelas políticas de fomento à educação científica do CNPq 



WORKSHOPS
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DEZ EXPERIMENTOS DE COLETA DE DADOS DA 
PLATAFORMA LATTES USANDO O SCRIPTLATTES

Responsável: Dr. Jesús P. Mena-Chalco
Docente da Universidade Federal do ABC, São Paulo, Brasil

Resumo: Diferentes instituições acadêmicas, grupos e pesquisadores no 
Brasil utilizam dados curriculares da Plataforma Lattes na elaboração 
de relatórios e prospecção da produção científica, orientações, projetos 
de pesquisa e de redes de coautoria. Nesse contexto, o scriptLattes, um 
software livre, tem sido utilizado para auxiliar a coleta automática dos 
dados curriculares. Neste workshop serão apresentados: (i) os detalhes 
por trás da concepção do scriptLattes, e (ii) dez experimentos de utilização 
para a prospecção de dados acadêmicos de currículos Lattes.
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EXTRAÇÃO DE DADOS ALTMÉTRICOS DAS MÍDIAS SOCIAIS

Responsável: Marcelo Alves dos Santos Junior
Docente da Escola Superior de Propaganda e Marketing, São Paulo, Brasil

Resumo: Leitura e compreensão de APIs públicas de coleta de dados. 
Elaboração e execução de queries. Técnicas de amostragem e de monta-
gem de listas. Práticas de extração de dados do Facebook, Twitter e Youtube. 
Básico da limpeza e consolidação de dados. Operação do software de 
extração Facepager. 

REFERÊNCIAS:

ALVES, M. Coleta de dados em Mídias Sociais. In SILVA, T.; STABILE, M. 
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PATENTES COMO FONTES DE INFORMAÇÃO PARA 
PESQUISA: características e métodos de recuperação

Responsável: Dra. Fabrícia Pimenta
Pesquisadora do Centro de Desenvolvimento Tecnológico em Saúde, Fiocruz

Resumo: O acelerado avanço das pesquisas científicas tem produzido 
uma intensa quantidade de dados, por vezes, não acessados eficiente-
mente pela comunidade científica. Nesse contexto, a patente se apresen-
ta como uma excepcional fonte de informação científica e tecnológica, 
por trazer a informação mais recente sobre o estado da arte, e ainda 
disponibilizar informações de caráter legal e comercial. Apesar de todo 
potencial, seu uso tem sido ignorado pela maioria dos pesquisadores 
e docentes. O presente workshop busca trazer conhecimentos básicos 
para a compreensão desta tipologia documental com suas peculiaridades 
e idiossincrasias. E ainda, oferecer dados sobre os sistemas de patente-
amento, nacional e estrangeiros, para que o usuário, pesquisador ou 
profissional da informação, possa assimilar e utilizar as diferentes bases 
de dados, de acesso público ou comerciais, de abrangência nacional ou 
mundiais, compreendendo suas limitações de uso e coberturas. E, para 
tal, serão apresentados exemplos de estudos de viabilidade patentária, de 
monitoramento tecnológico e de prospecção tecnológica, em bases tais 
como do INPI, EPO, USPTO e WIPO e outras bases comerciais. Assim, 
ao compreender a importância e o potencial dessa tipologia documen-
tal, o usuário poderá delinear a melhor estratégia para recuperação de 
dados em bases de patentes.
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VISUALIZAÇÃO DE DADOS COM AS 
FERRAMENTAS VOSVIEWER E GEPHI

Responsável: Fábio Castro Gouveia
Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz

Resumo: Neste workshop falaremos sobre os recursos e diferentes formas 
de usar duas ferramentas de visualização de dados gratuitas. O VOSviewer, 
desenvolvido pela Universidade de Leiden e voltado especificamente 
para estudos bibliométricos, e o Gephi, uma ferramenta genérica para 
geração de grafos com diversos layouts e plugins disponíveis. Recomenda-
se que os participantes venham com ambos os softwares instalados e 
que tenham uma amostra de dados para experimentar no dia, além da 
amostra didática que será oferecida. 
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