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1 

marcos Históricos da ciência da informação

Um resgate histórico da Ciência da Informação.

Este capítulo traz um breve histórico da Ciência da Informação e 
como ela se constituiu desde seus primórdios. Evidenciam-se os principais 
momentos de sua história, desde o início da produção dos registros dos 
conhecimentos, passando pelas diferentes fases, com os primeiros movi-
mentos dos Bibliófilos, que se dedicavam à elaboração de simples listas 
dos livros existentes. Assim, a Bibliografia, a Documentação e a Bibliote-
conomia são apresentadas em sua abordagem histórica e conceitual, vindo 
depois o desenvolvimento da Arquivologia e Museologia, que acabaram 
por constituir a Ciência da Informação, alinhada à percepção da dimensão 
estratégica da informação científica para o desenvolvimento tecnológico. 
Ainda que o objeto da Ciência da Informação seja a Informação Científica, 
considera-se sua abrangência em todo e qualquer tipo de informação usada 
ou passível de uso por pessoas em suas atividades.

Entre as subáreas da Ciência da Informação, entre outras, inse-
rem-se os Estudos Métricos. Destacam-se seus principais momentos his-
tóricos, apresenta-se uma retrospectiva conceitual sobre Estudos Métricos, 
seu desenvolvimento, suas subáreas e conceituações consideradas mais re-
levantes, até os dias atuais.
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1.1 História e inserção dos estudos métricos na área de ciência da 
informação 

A Biblioteca Real de Alexandria, considerada uma das maiores bi-
bliotecas do mundo antigo, desenvolveu-se sob o patrocínio da dinastia de 
Ptolomeu, que governou o Egito, de 305 a 30 A.C., e sobreviveu até a Ida-
de Média, quando foi destruída por um incêndio de causas controversas. 

Considerada por sua quantidade de volumes, reflexo de sua po-
tência cultural, os bibliotecários da Biblioteca Real de Alexandria começam 
a contar os volumes de papiros, livros e documentos, fascinados por conhe-
cerem o número de documentos, por entenderem que a mera contagem se 
tratava de uma competência cultural. Assim, relacionava-se quantidade de 
livros com quantidade de conhecimento. 

A ato de produzir registros dos conhecimentos deu origem à cul-
tura humana. É com essa ação que surgiram os documentos, os manuscri-
tos literários, registros administrativos, selos, mapas e esculturas e institui-
ções dedicadas a salvaguardá-los, não com a preocupação de disseminação, 
mas somente como guardiões da cultura. No período do Renascimento, a 
ênfase dada à criação e às produções humanas fizeram crescer o interesse 
pela salvaguarda desses registros e surgem os primeiros tratados e manuais 
sobre os acervos de arquivos, bibliotecas e museus (ARAÚJO, 2014).

A produção de livros na Europa se fez mais intensa, desde a inven-
ção da imprensa, no séc. XV. Surgiram nessa época as primeiras bibliogra-
fias produzidas por bibliófilos. Estas eram meras listas dos livros existentes 
sobre algum tema, em bibliotecas de uma região, de um país ou de vários 
países. O principal objetivo era inventariar a produção intelectual huma-
na, expressa em diferentes livros e manuscritos existentes nas bibliotecas, 
com o único objetivo de preservação. Contudo, a tarefa de produção de 
bibliografias demandou um trabalho de descrição dos livros e, nesse sen-
tido, a Bibliografia aproximava-se da Biblioteconomia – das regras dessa 
descrição. Assim, Biblioteconomia e Bibliografia foram se desenvolvendo 
em direção às construções teóricas, ao longo dos séculos, e entre elas não se 
desenvolveu uma distinção significativa (ARAÚJO, 2014). 

Com a transição da Idade Média em direção à Modernidade, sur-
gem novos tratados e manuais voltados para as regras de condução das ins-
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tituições destinadas a guardar esses acervos. Esse processo avança e no sé-
culo XIX há uma grande ênfase na sistematização das regras de tratamento 
técnico destes acervos. Surgem as áreas de Arquivologia, Biblioteconomia 
e Museologia, como ciências relacionadas com aos procedimentos técnicos 
de tratamento dos documentos. Consolidam-se como disciplinas, encon-
trando-se nelas as nascentes da Ciência da Informação. Fica a questão: 
Qual destas três áreas – Arquivologia, Museologia ou Biblioteconomia –, 
cuja relação é mais antiga, tem a ver com Ciência da Informação? (ARAÚ-
JO, 2014).

Neste século, ocorreram algumas mudanças relativas às formas de 
se descrever e organizar os documentos impressos, devido ao aumento da 
quantidade e importância dos periódicos científicos e da crescente produ-
ção de livros. 

Em 1958, organizou-se a I Conferência Internacional de Bi-
bliografia. Foi criado, a seguir, o Instituto Internacional de Bibliografia 
(IIB), onde se estabeleceu, em nível mundial, uma espécie de “inventá-
rio” de toda a produção humana de conhecimento registrado. Para tanto, 
construiu-se um Repertório Bibliográfico Universal, padronizaram-se as 
formas de tratamento técnico dos registros, com as fichas catalográficas e 
a Classificação Decimal Universal, ratificando-se o diálogo intenso com 
a área de Biblioteconomia, que forneceu as principais bases e elementos 
para a Bibliografia.

Começa-se a visualizar a criação de uma nova disciplina cientí-
fica: a Documentação. Para os arquivos, os museus, os centros de cultura 
e demais instituições que guardavam registros humanos, ela seria aquilo 
que a Bibliografia tinha sido para a Biblioteconomia: prestar-se-ia às ins-
tituições que lidavam com o conhecimento registrado, cujo objetivo não 
era juntar uma coleção, mas guardar um estoque numa determinada insti-
tuição. O que a Documentação propôs foi uma outra linha de ação, uma 
outra frente de trabalho, composta por uma gigantesca rede de registros 
dos acervos guardados nas instituições. Mais do que “ter” o documento, 
interessava aos pesquisadores envolvidos com a Documentação promover 
uma listagem, um registro “onde” poderia estar cada um dos documentos 
produzidos pelos seres humanos.
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Essa mudança de perspectiva foi o ponto inicial da Ciência da In-
formação, naquilo que alguns pesquisadores dirão tratar-se de um primei-
ro traço de uma preocupação após a fase de guardiãs da cultura: deixou-se 
para trás a ideia de criação de uma instituição para guardar o saber.

A Documentação tornou-se uma disciplina científica. A contri-
buição fundamental foi a elaboração, por Otlet (1934), do conceito de 
“documento”, significando a totalidade da produção humana registrada 
das diferentes maneiras, nos mais diversos suportes, a saber: livros, manus-
critos, fotografias, pinturas, esculturas, imagens em movimento, registros 
fonográficos, selos, estampas, atas, entre outros. A legitimação teórica e 
conceitual da Documentação deu-se primeiro quando o autor, em 1934 
publicou o Traité de Documentation. 

As relações entre Documentação e Biblioteconomia consolida-
ram-se por meio de associações, cursos de graduação e de pós-graduação. 
O caso dos Estados Unidos é exemplar das relações entre as áreas. Desde 
1876, foi criada a American Library Association (ALA), havendo logo a 
cisão de seus componentes, por incompatibilidades teóricas e práticas: por 
um lado, alguns se voltavam para questões de biblioteca pública, atendi-
mento ao público em geral e o papel educativo da biblioteca; por outro 
lado, havia aqueles mais preocupados com o atendimento aos estudiosos 
de áreas específicas do conhecimento, voltadas para a diversificação dos 
procedimentos e serviços de tratamento técnicos dos documentos, aten-
dendo especialmente às necessidade dos pesquisadores destas áreas.

 Em 1908, bibliotecários da segunda tendência saíram da ALA e 
criaram a Special Libraries Association (SLA); depois, para American Docu-
mentation Institute (ADI), seguindo uma tendência internacional de con-
signar a Documentação como novo campo de atuação . Em 1968, a ADI 
mudou seu nome para American Society for Information Science (ASIS).

Os conteúdos de Documentação começaram a ser inseridos em 
currículos de cursos de Biblioteconomia, nas décadas de 1930 a 1960, e a 
partir de então os conteúdos de Ciência da Informação passaram a ser inseri-
dos nos cursos de Biblioteconomia ou de Biblioteconomia e Documentação.

Alguns pesquisadores de outras áreas – químicos, físicos, enge-
nheiros e outros cientistas – começaram a se dedicar ao trabalho de ela-
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borar índices, resumos, promover canais de disseminação, de forma a oti-
mizar e facilitar as pesquisas de seus pares. Depois de algum tempo, eles 
começaram a designar a si mesmos cientistas da informação, oriundos de 
uma nascente pragmática. Embora tenha nascido de uma atividade práti-
ca, ao longo dos anos, essa iniciativa foi se direcionando para uma impor-
tante institucionalização, primeiro na Inglaterra, com a realização da Royal 
Society Scientific Information Conference, em 1948, e a criação,em 1958, 
do Institute of Information Scientist. Pouco depois, na União Soviética, foi 
criado o Viniti1, vinculado à Academia de Ciências (ARAÚJO, 2014). 

Ainda em 1958, ocorreu nos Estados Unidos a International 
Conference on Scientific Information. Nesse processo de institucionalização, 
foi-se firmando a ideia de que a Ciência da Informação era uma ciência 
dedicada à informação em ciência e tecnologia. Igualmente importante, 
contudo, foi a preocupação de base dessas ações: não mais a necessidade de 
se ter a posse dos documentos, mas a prioridade dada à sua circulação, ao 
seu fluxo e ao atendimento das necessidades dos estudiosos e pesquisadores 
em sua frente de trabalho.

A partir de então, várias subáreas evoluíram dentro da Ciência da 
Informação, tais como o estudo da “informação científica e tecnológica” 
(ICT), estudos em “gestão da informação e do conhecimento” (GIC), “po-
lítica e economia da informação”, os estudos sobre “representação da infor-
mação”, “estudos de usuários da informação”, de “estudos métricos da In-
formação”. Estes útimos, os Estudos Métricos da Informação ( EMI), que 
se apresentam, neste livro, como uma subárea da Ciência da Informação. 

Os EMI são subsídios para diferentes áreas dos conhecimento, na 
medida em que se avizinham com elas, ao oferecer conceitos, metodolo-
gia, procedimentos e recursos técnicos. Possuem sua identidade e nascente 
dentro da área de Ciência da Informação (CI), com as três leis clássicas da 
Bibliometria originando-se dentro dessa área. 

Ao longo dos anos, construíram-se duas tradições diferentes para 
a CI, que se distanciaram cada vez mais. Nos Estados Unidos, ela foi se 
aproximando da área de tecnologia da informação. Assim, a ASIS mudou 

1 VINITI é um banco de dados de informação científica e técnica, da Academia Russa de Ciências (RAS). Em 
geral, é indexada para as ciências naturais, ciências exatas e ciências técnicas. 
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sua denominação para ASIS&T, incorporando o termo “Technology”. Na 
Europa, a CI buscou maior aproximação com a área de cultura, estreitando 
laços, em alguns casos, com a História, como ocorreu em Portugal, e, em 
outros, como na França, com a Comunicação Social. No Brasil, a vincula-
ção entre Ciência da Informação e Documentação também está na origem 
do campo, como já apontado, com a mudança de nome do Instituto Bra-
sileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD) para Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT). 

1.2 retrospectiva conceituaL sobre estudos métricos 

Conforme Glänzel (2003), a análise estatística da literatura cien-
tífica começou há mais de 50 anos antes que o termo “Bibliometria” tivesse 
sido cunhado2. Alfred J. Lotka, em 1926, publicou um estudo pioneiro so-
bre a distribuição de frequência de produtividade científica de autores pro-
dutivos, entre 1909 e 1916, no qual destacava que uma grande proporção 
da literatura científica é produzida por um pequeno número de autores, e 
um número bem grande de pequenos produtores se iguala, em produção, 
ao reduzido número de grandes produtores. Até hoje, 90 anos após sua 
publicação, essa relação é notória. Esta lei chama-se Lei da produtividade 
científica de autores, e ganhou maior força quando, em 1934, Bradford 
enunciou a Lei da Dispersão Bibliográfica. 

Bradford em 1934, oito anos depois de Lotka ter enunciado a pri-
meira lei, publicou um estudo sobre a distribuição de frequência de trabalhos 
em periódicos, conhecida como a lei da dispersão bibliográfica de periódicos, 
cujo ponto de partida foi um fato que ele considerava “inquietante”: docu-
mentos científicos úteis são publicados em periódicos secundários e a maioria 
das novas descobertas e invenções é registrada apenas para permanecer sem 
utilização e despercebida nas estantes da biblioteca (BRADFORD, 1961).

2 Segundo Macias Chápula (1998, p.2), o termo Bibliometria foi usado pela primeira vez por Pritchard, em 
1969. No entanto, Edson Nery da Fonseca, em seu livro “Bibliografia Estatística e Bibliometria: Uma reivindicação 
de Prioridades”, contesta essa afirmativa. Este autor, observa que, tradicionalmente, atribui-se a Pritchard a 
criação do termo “Bibliometria”, utilizado para descrever todos os estudos que buscam quantificar os processos 
de comunicação escrita e que, já em l934, Paul Otlet aborda aspectos da mensuração de livros, num capítulo 
do seu livro Traité de Documentacion, intitulado ”Le livre et la mesure: Bibliometrie”, sendo então o primeiro a 
usar a palavra, que corresponde a “Bibliometrics” de Pritchard. Qualquer que seja o primeiro autor da palavra, 
Pritchard ou Otlet, seu significado é único: são os estudos estatísticos aplicados ao campo biblioteconômico.
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Sua preocupação inicial relacionava-se com os serviços de índices 
e resumos, que apresentavam falhas por dispersão, duplicação de referên-
cias bibliográficas e omissão de determinados tipos de documentos.

Como diretor da biblioteca do Museu de Ciências, em Londres, 
Bradford estava interessado em descobrir a extensão que os artigos de um 
assunto específico apresentavam em periódicos dedicados a outros assun-
tos. Descobriu que a distribuição de artigos seguia certo modelo que pode 
ser deduzido, teoricamente, pelo conceito de unidade das ciências e, empi-
ricamente, pela análise da literatura. Bradford partiu da premissa que todos 
os assuntos científicos eram relacionados em graus variáveis de proximida-
de ou de afastamento. Segundo Bradford, 

se periódicos científicos forem ordenados em ordem de produtividade de-
crescente de artigos pertinentes a um determinado assunto, estes periódi-
cos poderão ser distribuídos num núcleo mais particularmente devotado 
a este assunto e em vários grupos ou zonas contendo o mesmo número de 
artigos que o núcleo, sempre que o número de periódicos do núcleo e das 
zonas sucessivas for igual a 1: n: n2: n3... (BRADFORD, 1961, p.209). 

Inicialmente, Bradford dividiu os periódicos em três zonas ou grupos. 
Houve reformulações de outros autores, propondo maior número de zonas. 

A terceira lei bibliométrica clássica, formulada em 1949, é a Lei 
de Zipf, que relaciona a frequência das palavras em um texto e a ordem de 
série destas palavras. Situa-se tanto no campo da Bibliometria quanto na 
área de Estatística Linguística.

Autores como Robredo e Vilan Filho (2010), no capítulo deno-
minado “Metrias da informação: história e tendências”, traçam de forma 
detalhada as grandes correntes da historiografia da Bibliometria, mostram 
as diferentes vertentes que existem sobre esses estudos e destacam alguns 
pesquisadores que fizeram e fazem “história” na Bibliometria. 

Apesar da existência de conceitos diversos de Bibliometria e 
Cientometria, há um consenso entre eles. Segundo Bufrem e Prates (2005, 
p. 9), o “termo Bibliometria, em virtude do radical, sugere relações semân-
ticas com o suporte livro e, por associação, com o termo biblioteca”. Os 
outros termos – Cientometria, Webometria e, mais atualmente, a Patento-
metria e a Altmetria, todas elas subáreas dos EMI – representam práticas de 
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mensuração da informação em suas diferentes modalidades, na web ou nas 
invenções tecnológicas, porém tendo em comum o uso de quantificações, 
diferenciando-se especialmente em seus objetos de estudo, sendo a infor-
metria e/ou infometria a mais ampla delas.

Para Pritchard (1969, p. 349), 
a bibliometria é a aplicação de métodos matemáticos e estatísticos para 
livros e outros meios de comunicação. Uma busca intensiva da litera-
tura não revelou qualquer uso anterior deste prazo e não se conseguiu 
identificar que o termo tenha sido usado antes. 

O termo Cientometria surgiu na URSS e na Europa Ocidental e 
foi usado também na Hungria. Segundo Milkilov et al. (1984) apud Spi-
nak (1996, p. 49) é “a disciplina científica que estuda a estrutura e as pro-
priedades da informação científica e as leis do processo de comunicação”.

Segundo essas interpretações, a especialidade da cientometria é a 
mensuração da comunicação científica em suas diferentes áreas do conhe-
cimento. As fronteiras entre uma ou outra subárea são difusas, ocorrendo 
até polêmicas em virtude dessa intersecção. Nos últimos anos e nos dias 
atuais, os dois termos são usados como sinônimos. 

O termo informetria3, segundo Glänzel (2003), adotado por 
VINITI e introduzido em 1979, representa um subcampo mais geral da 
Ciência da Informação e trabalha de forma ampla com os processos de 
comunicação em ciência e com a mídia eletrônica. Esse subcampo inclui 
temas como a análise estatística do texto (científico) e os sistemas de hi-
pertexto, biblioteca, circulações, medidas de informação em bibliotecas 
eletrônicas, bem como processos e aspectos quantitativos de recuperação 
de informação, com principal preocupação de descrever e analisar os fenô-
menos e as leis implicadas na própria informação.

A partir da década de 1980, o fenômeno da informatização toma 
conta, em âmbito mundial, das atividades e dos ambientes informacionais, e 
começa a surgir nova subárea em EMI. De acordo com Almind e Ingwersen 

3 O termo informetria surgiu em 1987, cunhado e adaptado pela FID – Federação Internacional de 
Documentação – para designar ‘o conjunto de atividades métricas relativas à informação, cobrindo também 
a Bibliometria e a Cientometria” (EGGHE; ROUSSEAU, 1990). A Informetria cobre toda e qualquer 
informação, inclusive a jornalística.
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(1997), nasce uma nova área de interesse dentro da informetria: a webometri-
cs. Esta expressão se incorpora à linguagem, como Webmetria ou Webome-
tria, e consiste no uso e aplicações dos métodos da Informetria, agora aplica-
dos em novo ambiente World Wide Web (WWW). Neste contexto, Cronin e 
McKim (1996) destacam que a Web, importante meio de comunicação para 
a academia, ciência e pesquisa, exige que os estudos analíticos e quantitativos 
se estendam também àquele ambiente. 

A Patentometria é a penúltima a se desenvolver. Os estudos desta 
subárea são recentes, especialmente no Brasil, constituindo-se como uma 
subárea da Informetria, que analisa as patentes e utiliza as abordagens da Bi-
bliometria. Em 2013, aparece da literatura de Ciência da Informação brasi-
leira, pela primeira vez, o termo Altmetria, com o artigo de Gouveia (2013). 
O autor define altmetria como “o uso de dados webométricos e cibermétri-
cos em estudos cientométricos” (GOUVEIA, 2013, p. 219)4. 

Segundo Glänzel (2003), esses diferentes subcampos ou subáreas do 
conhecimento, às vezes usados como sinônimos, guardam muita sobreposição 
em relação aos objetos de estudos e suas análises, o que torna os limites e as 
fronteiras entre eles frágeis e tênues. Assim, define-se o escopo dos EMI com-
preendendo a grande área da Informetria com suas subáreas, representadas na 
Figura 1, em uma relação de inclusão e intersecção entre conjuntos. 

Figura 1 –Relação entre as subáreas em EMI
Fonte: Adaptado pela autora a partir do diagrama de Sanz Casado e Garcia 

Zorita (2014) 

4 A Cibermetria é um campo recente e, ainda, de baixa utilização (GOUVEIA, 2013), cuja aplicação auxilia na 
compreensão dos aspectos comunicacionais dos emergentes ambientes virtuais de interação.
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Por ocasião do 1° EBBC-Encontro Brasileiro de Bibliometria e 
Cientometria-, Velho (2008) apresentou internacionalmente duas gera-
ções da Bibliometria. A primeira, de 1960 até 1975, incentivada pelos es-
tudos de Price e Garfield, criou os conceitos, tais como produção, citações 
e os métodos para medir conceitos, como contagem, mapeamento, grupos 
sociais, redes, clusters, áreas e subáreas. A segunda geração da Bibliometria, 
após 1975, caracterizou-se pelo aparecimento dos indicadores científicos, 
especialmente pelo reconhecimento que a Bibliometria é útil na tomada de 
decisões em políticas científicas, aumentando a racionalidade de tomadas 
de decisões em Planejamento, Ciência e Tecnologia. 

Como área de pesquisa, a Bibliometria institucionaliza-se, com 
especial destaque para: a International Conference on Science and Techno-
logy Indicators (bienal desde 1988); a International Conference on Scien-
tometrics and Informetrics, desde 1987; a criação da Sociedade Científica, 
International Society of Scientometrics and Informetrics (ISSI), em Berlim, 
em 1993. Todas elas bienalmente promovem conferências5 e são res-
ponsáveis pela criação de revistas de excelência, tais como Scientometrics 
(1978) e Research Evaluation (1998). 

Com os avanços tecnológicos, alinham-se e ampliam-se os cam-
pos da Bibliometria, não só em relação às subáreas que se instituciona-
lizaram como também em relação ao aprofundamento dos estudos em 
cada uma delas. Confirmam-se nestas abordagens os estudos de Tennis 
(2003), em Análise de Domínio (A.D.), no que se refere às Áreas de Mo-
dulação (amplitude) e aos Graus de Especialização (intensidade e profun-
didade) (TENNIS, 2003).

No Brasil, os primórdios dos EMI da Informação devem-se a Te-
fko Saracevic e Gilda Maria Braga, no início da década de 1970, com a 
implantação do curso de Mestrado em Ciência da Informação pelo extinto 
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), hoje Insti-
tuto Brasileiro em Ciência e Tecnologia (IBICT), que recebeu renomados 
cientistas internacionais especializados  no assunto, os quais, por alguns 
anos, compuseram o quadro de docentes da instituição.

5 Em 2009, o ISSI aconteceu o Brasil, no Rio de Janeiro; em 2011, na África do Sul; e em 2013 aconteceu em 
Viena, na Áustria; em 2015 aconteceu em Istambul, na Turquia; e em 2017 a 16th International Conference on 
Scientometrics & Informetrics foi em Whan University Wuhan, na China.
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Gráfico 1- Evolução do percentual de teses e dissertações, em Biblioteconomia, 
que utilizavam tratamentos quantitativos e tratamentos bibliométricos, de 1974 

até 1994.
Fonte: Oliveira (1996).

Nessa pesquisa, Oliveira (1996), analisou as teses e dissertações na 
área de Ciência da Informação, no Brasil, que utilizavam tratamentos quanti-
tativos, incluindo os bibliométricos, de 1974 a 1994, obtendo-se o Gráfico 1. 

A análise do referido gráfico mostra, no início dos anos de 1970, 
um acentuado incremento na utilização das pesquisas em tratamentos 
quantitativos e Bibliometria, para entrar em declínio no final da década 
de 1970 e se estabilizar até meados dos anos de 1990. A partir da metade 
dos anos de 1990, como demonstra o gráfico e ratifica Araújo (2006), ve-
rifica-se um crescimento contínuo dos estudos que utilizam metodologias 
quantitativas e/ou tratamentos bibliométricos. O autor citado também 
destaca em seu artigo o crescimento dos novos recursos tecnológicos dis-
poníveis, que facilitou a coleta dos dados e seu tratamento pela criação dos 
softwares específicos. 

Nas décadas mais recentes, especialmente após 1995, os EMI se 
disseminaram pelo Brasil e ganharam novas dimensões, passando a contri-
buir inclusive para a gestão e política em C&T, atraindo especialistas de 
outras áreas do conhecimento. Incrementaram-se os EMI, que passam a 
se articular com outras áreas até então inexploradas, tais como Medicina, 
Biologia, Física, Informática e demais áreas do conhecimento, via Informe-
tria, especialmente a Cientometria. 
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O campo se consolida no Brasil e no mundo, não apenas como 
um campo investigativo onde se colocam questões de procedimentos e téc-
nicas, como era conhecido em seus primórdios, mas agora com uma nova 
dimensão, com questões e reflexões próprias em âmbito teórico, sem deixar 
de lado a forte tendência para a dimensão aplicada. É importante aqui 
assinalar que a articulação entre teoria e suas aplicações traz divergências e 
contrapontos entre elas, que merece um processo de ajuste e reajuste entre 
o “fazer” e o teórico. O primeiro entrega para a teoria novos elementos e 
subsídios, e vice-versa, em um processo de retroalimentação e sustentação 
mútua, em complementaridade constante.

Assim, constituiu-se a Bibliometria ou EMI - termo atual -, de 
modo que alguns procedimentos, antes tomados como meramente téc-
nicos, passem a adquirir caráter teórico-conceitual e contextualizado à 
luz, nesta pesquisa, da Análise de Domínio (A.D.), objeto de estudo no 
próximo capítulo.

Fundamentados em recursos quantitativos como método de aná-
lise, os EMI constituem o conjunto de conhecimentos relacionados à ava-
liação da informação produzida e são alicerçados na sociologia da ciência, 
na ciência da informação, matemática, estatística e computação. Referem-
-se a estudos de natureza teórico-conceitual quando contribuem para o 
avanço do conhecimento da própria temática, propondo novos conceitos e 
indicadores, bem como reflexões e análises relativas à área. São de natureza 
metodológica quando se propõem a dar sustentação aos trabalhos de cará-
ter teórico da área onde estão aplicados (OLIVEIRA; GRÁCIO, 2011a).

Esses argumentos alinham-se ao de Glänzel (2003, p.9) por con-
siderar que a pesquisa bibliométrica atual é destinada a três grupos-alvo 
principais, que determinam tópicos e subáreas da Bibliometria contempo-
rânea, a saber:

- Bibliometria para profissionais da bibliometria (G1)
6: esse é o domínio 

da pesquisa bibliométrica “de base”, que busca desenvolver e debater a 
bibliometria como metodologia, isto é, está preocupada com o próprio 
desenvolvimento conceitual-teórico-metodológico. 

- Bibliometria aplicada às disciplinas científicas (G2): esse é o domínio de 
pesquisa bibliométrica “aplicada” e forma o maior e mais diversificado 

6 G1 significa Grupo 1.
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grupo de interesse na bibliometria. Em virtude da sua principal orien-
tação científica, os seus interesses estão fortemente relacionados com a 
sua especialidade.

- Bibliometria para a política científica e gestão (G3): esse é o domí-
nio da avaliação da pesquisa com fins de orientar políticas científicas. 
Aqui, a estrutura institucional, regional e nacional da ciência e sua 
apresentação comparativa estão em primeiro plano. Esse grupo-alvo 
é considerado por Glänzel o tópico mais importante da bibliometria 
contemporânea.

A partir dos grupos-alvo de Glänzel (2003), a avaliação e a men-
suração da produção científica em um tema ou área constituem ativida-
des de pesquisa necessárias e constantes, qualquer que seja o tema ou 
área. Seu resultado não é em si mesmo pesquisa científica própria da 
área em foco (G2), isto é, tais atividades não constroem a ciência na área 
em questão (G1 e G3), mas contribuem com subsídios relevantes para o 
desenvolvimento da área.

Outro fenômeno a ser destacado foi a disseminação dos meios 
para veicular a ciência gerada. Em anos recentes, esses estudos passaram 
a contar com mais de duas dezenas de periódicos, disseminando o novo 
conhecimento (MENEGHINI; PACKER, 2010). Entre eles, destaca-se a 
revista Scientometrics, primeiro periódico especializado no assunto, criado 
em 1978, considerado pela comunidade científica como um dos mais rele-
vantes veículos de comunicação e disseminação sobre o tema, com índice 
h igual a 78 e pertencente ao primeiro quartil (Q1) dos periódicos da área 
Library Information Science.7

7 O valor do índice h e o quartil (Q1) foram retirados em consulta ao SJR- SCImago Journal & Country Rank, 
na seleção Journal Ranking –e, em seguida em Subject área: Social Sciences, em Subject Category: Library and 
Information Sciences, em 12 de agosto de 2016.




