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apresentação

“Retornando à gênese da Universidade: extensão, ensino e pesquisa...”

Aos pesquisadores e estudiosos, ofereço este livro, resultante de 
minha vivência acadêmica junto à Universidade Estadual Paulista “Jú-
lio de Mesquita Filho”, UNESP/campus de Marília, como docente do 
Departamento de Ciência da Informação. Atualmente, exerço minhas 
funções junto ao Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação 
(PPGCI), respondendo por disciplina na temática deste livro; lidero o 
Grupo de Pesquisa denominado Estudos Métricos em Informação e sou 
pesquisadora do CNPq.

Para a titulação de Livre-Docência em Estudos Bibliométricos em 
Produção e Organização da Informação, desenvolvi uma tese, ora apresen-
tada em formato de livro, denominada ESTUDOS MÉTRICOS DA 
INFORMAÇÃO NO BRASIL: INDICADORES DE PRODUÇÃO, 
COLABORAÇÃO, IMPACTO e VISIBILIDADE, com o objetivo de 
mostrar a amplitude, profundidade e aplicações do tema nos aspectos que 
considero relevantes, no contexto brasileiro.

Na introdução do livro, apresento o assunto, levanto questões 
que serão respondidas no desenvolvimento, descrevo os fundamentos 
epistemológicos e delineio a historiografia da área Estudos Métricos da 
Informação, suas principais subáreas, as primeiras e clássicas leis biblio-
métricas, os conceitos e objetos de estudo, as questões teóricas e con-
ceituais que surgiram com o desenvolvimento das tecnologias e novos 
softwares. Ainda, apresento a Bibliometria, que renasceu nos meados da 
década de 1990, com nova roupagem proporcionada pelo desenvolvi-
mento das novas tecnologias, os procedimentos utilizados e os caminhos 
percorridos, aspectos esses de destacada relevância, na medida em que a 
própria temática − ESTUDOS MÉTRICOS DA INFORMAÇÃO – é o 
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objeto teórico do trabalho e constitui o procedimento de pesquisa para a 
mensuração da produção brasileira sobre o tema.

O livro constitui um estudo teórico-conceitual-metodológico, 
analítico e aplicado. Para levantamento dos dados, focalizei três instâncias: 
Encontro Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciência da Infor-
mação (ENANCIBs), Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria 
(EBBC) e Produção Científica Brasileira indexada na base Scopus. Consi-
dero que a impossibilidade de atualização dos dados foi compensada pelo 
percurso metodológico apresentado, passível de ser recriado em qualquer 
outra área que se utiliza a Cientometria. Os dados possíveis foram atuali-
zados, com as devidas observações.

Agrupo o conjunto final de pesquisadores segundo produção e 
impacto, nas três ambiências estudadas, mostrando os grandes produtores 
do conhecimento e aqueles que mais impactam nesta área, no Brasil. As 
conclusões e considerações finais fecham a pesquisa.

Pretendo que esta pesquisa atenda ao estudioso da subárea Estu-
dos Métricos da Informação, área de Ciência da Informação - pertencente a 
grande área de Ciências Sociais Aplicadas -, de forma a aproximar o teórico 
do aplicado, o “saber” do “saber fazer”, e subsidiar políticas públicas de 
avaliação e incentivo ao desenvolvimento científico e tecnológico.
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