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2 

referentes epistemoLóGicos, teóricos 
e conceituais dos estudos métricos da 

informação 

Em que se fundamenta e se define o escopo dos Estudos Métricos da 
Informação.

A Epistemologia é considerada o principal suporte de qualquer 
ciência, já que por meio dela se analisam seus fundamentos, as relações en-
tre teoria e prática, a partir das correntes de pensamento hegemônicas exis-
tentes nas diferentes áreas do saber. Tanto o regime conceitual da própria 
Epistemologia quanto a estrutura adaptativa de seus conceitos a uma ci-
ência específica seriam um trabalho hercúleo, e tratado em poucas laudas, 
soaria algo imprudente. Nesse sentido, cumpre aqui tão somente elucidar 
o que se entende por epistemologia e demarcar as linhas desta que figura na 
Ciência da Informação e depois, em especial, nos Estudos Métricos.

É necessária uma reflexão anterior sobre o que venha a ser Epis-
temologia antes de se estudar a Epistemologia da Ciência da Informação. 
Para tanto, buscou-se a fundamentação teórica na obra de “Introdução ao 
pensamento epistemológico”, de Japiassú (1992), que pondera, de forma 
sucinta, sobre as diversas concepções que o termo foi adquirindo na litera-
tura filosófica e científica. 

 Para o autor, “por epistemologia [...] podemos considerar o es-
tudo metódico e reflexivo do saber, de sua organização, de sua formação, 
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de seu desenvolvimento, de seu funcionamento e de seus produtos inte-
lectuais” (JAPIASSÚ, 1992, p. 16). Assim, cabe à epistemologia refletir 
tanto sobre a teoria quanto a sobre a prática das ciências, desde seu início, 
estruturação, formação e progresso, contribuindo para a consolidação do 
domínio científico. 

É importante destacar que o pensamento epistemológico busca 
aporte em quatro disciplinas, a saber: a Filosofia das Ciências, que tem a 
função de discutir “como a ciência é possível” (1992, p. 30) ou o campo da 
pesquisa filosófica que estuda os fundamentos, pressupostos e implicações 
filosóficas da ciência; a “História das Ciências, que constitui parte essencial 
para a epistemologia: ao mesmo tempo que discute a finalidade da ciência, 
analisa seu caminhar, seus processos de desenvolvimento e também sobre 
aquilo que a interessa e procura estudar, a construção do conhecimento de 
uma época dentro do seu próprio contexto “(1992, p. 33); a Psicologia das 
Ciências, que é encarregada de responder à questão de “como crescem os 
conhecimentos” (p. 33) e foi influenciada por Piaget, considerada discipli-
na nova; a Sociologia do Conhecimento, a quarta disciplina, que se propõe a 
estudar a produção do conhecimento – aqui o conhecimento considerado 
como construção social inserido em um contexto sociocultural – “tanto 
sob o ponto de vista lógico quanto linguístico, sociológico, ideológico, ou 
seja, na ótica interdisciplinar” (1992, p. 33).

 Japiassú desenvolve o conceito de epistemologia dando ênfase 
aos aportes não positivistas. Para o autor, a epistemologia deve ser compre-
endida como teoria do conhecimento, conhecimento este tratado como 
processo dinâmico, não mais como estado, como era tido pela corrente 
epistemológica do empirismo lógico. Por esta razão, o autor elege as cor-
rentes epistemológicas genéticas de Piaget, histórica de Bacherlard, racio-
nalista-crítica de Popper e arqueológica de Foucault, “como posições fi-
losóficas que se preocupam “com a história da ciência, com a história da 
inteligência, com a arqueologia das ciências e com as relações da ciência 
com a sociedade” (1992, p. 11), deixando de lado a inflexibilidade, o rigor 
metodológico, das ciências positivas, [...] reduzindo todo conteúdo do co-
nhecimento às determinações observáveis, de modo a [...] obter confirma-
ção somente pela realidade” (1992, p. 87). Essa corrente apregoa que em 
qualquer hipótese deve haver sempre uma referência à experiência. Desse 
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modo, a “linguagem metodológica torna-se [...] o instrumento fundamen-
tal da filosofia, sobretudo em sua forma válida, isto é, na forma de teoria 
da ciência” (1992, p. 88).

Em relação aos estudos sobre questões epistemológicas para a Ci-
ência da Informação, torna-se fundamental a informação, em função de 
sua recente consolidação como ciência e da complexidade do seu objeto 
de estudo. O autor Capurro (2003) destaca que algumas mudanças pa-
radigmáticas do século XX deixaram vestígios na História da Ciência da 
Informação. O autor em questão aprofunda-se em três paradigmas episte-
mológicos predominantes na Ciência da Informação, a saber: o paradigma 
físico, o cognitivo e o social, simplificando as proposições e princípios de 
cada paradigma.

Segundo Thomas Kuhn (1970), a “palavra paradigma indica — 
do grego paradeigma = exemplar, mostrar (déiknumi) uma coisa com re-
ferência (para) a outra — o paradigma é um modelo que nos permite ver 
uma coisa em analogia a outra”.

Como toda analogia, chega o momento em que seus limites são 
evidentes e ela se esgota em si mesmo, produzindo então uma crise ou, 
como no caso de teorias científicas, uma revolução científica“, na qual se 
passa da situação de “ciência normal“ a um período “revolucionário“ e, em 
seguida, a novo paradigma. De forma simples, paradigmas são modelos, 
referências, que tendem a se exaurir ao entrarem em crise, optando-se por 
novas teorias que respondam às novas indagações. 

Capurro (2003) menciona alguns paradigmas epistemológicos 
que influenciaram a ciência da informação, tais como: hermenêutica, se-
miótica, construtivismo, racionalismo crítico, entre outros. O autor desta-
ca e aprofunda três paradigmas da CI. O paradigma físico associado à área 
de Teoria Matemática da Informação, cuja principal preocupação é a trans-
missão da informação, isto é, a informação é tratada apenas como sinais 
elétricos. Verifica-se que o paradigma físico é todo baseado na perspectiva 
epistemológica do Empirismo Lógico. 

Já o paradigma cognitivo está relacionado com as interações entre 
a informação e o sujeito individual. Percebe-se aqui, a influência da Episte-
mologia genética de Piaget (cognitivista) e Epistemologia de Popper. 
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Por fim, o paradigma social, que propõe a estender os estudos 
das interações entre a informação e o indivíduo, para a informação e um 
contexto histórico e social. Aqui se observa a influência de Bachelard e 
Foucault. Antes de Capurro, Saracevic (1996) destaca que, em função das 
mudanças de contexto histórico, os conceitos passaram a focalizar as rela-
ções entre informação e sociedade, rompendo com as restritas relações que 
ocorriam no informação e processo, bem como informação e indivíduo. 
Em outras palavras, os conceitos passavam a focalizar as relações entre a 
informação antes voltada para o processo, depois para o indivíduo e por 
último para a sociedade.

O social e o contexto passam a ser no paradigma social o core 
epistêmico, em que ocorre um ponto de inflexão em relação ao paradigma 
cognitivo, vigente até então, voltado especialmente para o indivíduo.

A partir daqui pode-se situar o referencial epistemológico dos 
Estudos Métricos da Informação. À luz do paradigma social, as quantifi-
cações criticadas até então, vistas de forma isolada, como valores em si, 
sem contextualização em relação ao real de onde surgiram, se situam na 
fusão entre hermenêutica e a teoria crítica, que proporcionam um marco 
epistemológico possível para esta subárea da Ciência da informação. Os 
grupos e as comunidades que compartilham conhecimentos e objetivos 
comuns funcionam como referentes da pesquisa em Estudos Métricos da 
Informação. O caráter quantificável e experimental não anula seu precí-
puo interesse pela coletividade, mas dá segurança cognitiva para a argu-
mentação científica desta. 

A hermenêutica cuida de interpretar e explicar um texto ou dis-
curso por meio de duas vertentes: a epistemológica, com a interpretação 
de textos; e a ontológica, que se remete para a interpretação de uma rea-
lidade. A teoria crítica, inspirada na Escola de Frankfurt, reinterpretou a 
teoria marxista original, evidenciando que o conhecimento se constitui na 
realidade e não através da reprodução de conceitos. Tanto na hermenêutica 
como na teoria crítica, a ênfase é dada para a realidade, para o contexto, 
para o social. Ambas as correntes – a hermenêutica e a teoria crítica – 
proporcionam um marco epistemológico para a área de Ciência da Infor-
mação (BENOÎT, 2002) e fundamentam as questões de Estudos Métricos 
da Informação dentro da perspectiva do paradigma social e amparando-se 
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nos campos epistemológicos da Filosofia da Ciência, História da Ciência, 
Psicologia das Ciências e Sociologia do Conhecimento, tal como enuncia-
dos por Japiassú. Com essa contextualização, a atividade de pesquisa nos 
Estudos Métricos da Informação passa a fazer sentido a partir da Ciência 
da Informação, que envolve o conhecimento apurado do movimento da 
informação nas comunidades discursivas.

Doravante abreviam-se os Estudos Métricos da Informação e Ciên-
cia da Informação como: EMI e CI, respectivamente.

2.1 anáLise de domínio

Birger Hjørland desenvolveu com Hanne Albrechtsen (HJØR-
LAND, 1998; 2000; 2003; HJØRLAND; ALBRECHTSEN, 1995) um 
paradigma social epistemológico chamado “domain analysis“ no qual o 
estudo de campos cognitivos está em relação direta com as comunidades, 
ou seja, com distintos grupos sociais e de trabalho que constituem uma 
sociedade moderna. Neste paradigma, inspirado na hermenêutica e teoria 
crítica, abandona-se a busca de uma linguagem ideal para representar tex-
tos completos.

Os termos de um léxico não são algo definitivamente fixo, e a CI 
estuda as relações entre os discursos, áreas de conhecimento e documentos 
em relação às possíveis perspectivas de distintas comunidades de usuários 
(HJØRLAND, 2003). Isso significa uma integração da perspectiva indi-
vidualista e isolacionista do paradigma cognitivo, priorizando o contexto 
social no qual diferentes comunidades desenvolvem seus critérios de sele-
ção e relevância. 

Formalizada em 1962, nos Estados Unidos, a Ciência da Infor-
mação (CI) surgiu com o objetivo de atender a crescente informação espe-
cializada que aconteceu no pós-guerra, decorrente, em parte, do confronto 
entre as grandes potências mundiais, além do acelerado desenvolvimento 
das tecnologias informacionais. De 1945 ao início dos anos de 1970, ca-
racterizou-se pela construção de conceitos com características positivistas, 
empiristas e pragmáticas (CAPURRO, 2003), já referenciado, em que as 
abordagens quantitativas dominaram as pesquisas e as investigações nos 
diferentes campos das ciências. 
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A partir de então, novos paradigmas, partindo de outros pres-
supostos, passaram a contestar a pesquisa experimental e quantitativa em 
todas as áreas científicas como único padrão metodológico para construção 
e legitimação do conhecimento, especialmente nas áreas de ciências huma-
nas e sociais, trazendo novos enfoques e novas abordagens. O “modismo” 
dos números, vigente até os anos de 1970, foi dando lugar à hegemonia 
fenomenológica e interpretativa, e a perspectiva cognitivista começa a do-
minar os espaços informacionais. 

A onipresença dos cognitivistas passa a ser questionada, no início 
dos anos de 1990, em virtude da ausência ou até exclusão dos entornos 
culturais e sociais dos quais o indivíduo participava. Nas diversas teorias 
da ciência, registrava-se um forte chamado para embasamento e incorpora-
ção, nas investigações, de uma perspectiva social, cultural e histórica mais 
ampla. Nos últimos anos do século XX, novas correntes teóricas da Ciência 
da Informação caracterizaram-se, fundamentalmente, pela relevância e vi-
sibilidade que o social, o cultural e o contextual passaram a ter.

No âmbito da “Ciência da Informação, Birger Hjørland foi o pri-
meiro a usar esse conceito em parceria com Hanne Albrechtsen, fundamen-
tando sua teoria e metodologia” (HJØRLAND, 2002b, p.259), com ênfase 
no contexto, sob uma perspectiva sociológica, e não no indivíduo, como se 
fez na perspectiva cognitivista (HJØRLAND; ALBRECHTSEN, 1995).

Na perspectiva de Análise de Domínio (A.D.), o objeto da CI é o 
estudo das relações entre os discursos, áreas de conhecimento e documen-
tos em relação às diferentes perspectivas ou pontos de vista de distintas 
comunidades de usuários (HJØRLAND, 2002a, 2002b). Isso significa 
uma integração da perspectiva individualista e isolacionista do paradigma 
cognitivo para um contexto social no qual as diferentes comunidades de-
senvolvem seus critérios de seleção e relevância. É um procedimento pelo 
qual se pode verificar o que é relevante ou significativo em algum campo 
do esforço humano, apontando elementos que permitem analisar um con-
texto científico, tais como tendências, padrões, objetos (pessoas), processos 
e relações existentes. 

Pode ser compreendido como uma área de estudos em suas dife-
rentes especialidades, um conjunto da literatura sobre determinado assunto 
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ou um grupo de pessoas que trabalha em uma organização, compreenden-
do o estudo de uma comunidade discursiva e do papel que ela desempe-
nha na ciência (MAI, 2005; HJØRLAND; ALBRECHTSEN, 1995). Um 
domínio pode ser uma disciplina científica, uma área do conhecimento 
científico ou uma comunidade discursiva, que pode estar relacionada a um 
partido político, a uma religião ou a um grupo qualquer. 

Sob o ponto de vista desta pesquisa, o domínio é uma área de co-
nhecimento, atividade, interesse, em que se demarca algum conhecimento 
com limites definidos, com profissionais ou grupos articulados em pensa-
mento e em linguagem. Dentro da Análise de Domínio, procura-se uma 
integração do indivíduo, extrapolando as abordagens cognitivistas para o 
contexto social das comunidades nas quais aquele indivíduo se insere. As-
sim, os conceitos de informação passam a ter sentido dentro no comparti-
lhamento das diversas comunidades e seus membros. 

Capurro (2003) destaca o estudo das conexões, ligações e associa-
ções que ocorrem na comunidade discursiva, em suas diferentes perspecti-
vas, pontos de vista, aproximações ou polêmicas, ou nas comunidades de 
usuários nas diferentes áreas do conhecimento. Enfatiza também os pontos 
em comum da Análise de Domínio, vinculando-os à interpretação das pa-
lavras, leis ou textos de diferente natureza hermenêutica, bem como aos 
conceitos advindos da compreensão prévia do discurso.

Sob o olhar brasileiro, os estudos na perspectiva de A.D. (ARAÚ-
JO, 2009) procuram somar esforços e todas as correntes de pensamento 
que trabalham o conceito de informação. Ao identificarem diferentes con-
ceitos e compreensões sobre as correntes teóricas de informação, dentro de 
determinado grupo de pesquisadores, esses estudos resgatam a questão de 
intersubjetividade e apontam, ainda, para o caráter construído de infor-
mação. Sinalizam a relevância das dimensões históricas, culturais e sociais 
em que os fluxos informacionais se apresentam e recuperam a dimensão 
aplicada da Ciência da Informação, isto é, o contexto em que a informação 
ocorre, contexto este concreto, específico, peculiar, que precisa ser con-
templado nos estudos. Segundo Araújo (2009), a A.D. acaba por andar 
na contramão dos originais e clássicos estudos que explicavam as questões 
informacionais por meio de “leis e generalizações”, em geral, estáticas.
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Hjørland (2002a) destaca 11 abordagens pelas quais se analisa 
um domínio: os estudos bibliométricos, estudos históricos, estudos de docu-
mentos e gêneros, estudos epistemológicos e críticos, estudos terminológi-
cos e conhecimento e inteligência artificial, entre outras.

Os EMI, constituem uma área com grande impulso a partir de 
1995, tanto no que se refere à sua aplicação nas diferentes áreas do conhe-
cimento quanto ao crescimento da própria área, seara própria dos biblio-
metristas. Prestam-se ao mapeamento da ciência e às visualizações das dife-
rentes áreas científicas, no âmbito de pesquisadores, instituições ou países, 
revelando correntes teóricas dominantes, seja por meio de colaborações 
científicas, seja por meio das análises de citações ou de cocitações e, ainda, 
no que diz respeito aos periódicos que devem ser incluídos em um banco 
de dados ou em um estudo específico relativo à sua visibilidade. As análises 
são relativisadas dentro de um determinado contexto, podendo sofrer alte-
rações de acordo com o mesmo contexto.

Hjørland (2002a) destaca que a combinação de mais de uma 
das 11 abordagens propostas enriquece as análises do domínio: os estu-
dos bibliométricos, por exemplo, quando associados aos estudos episte-
mológicos ou aos estudos históricos, produzem uma interação fértil de 
ideias e análises. 

Os estudos bibliométricos não devem prescindir da historização 
e contextualização da área onde são aplicados e poderão ser relizados com 
uma ou mais das outras abordagens, de forma a combiná-las, sob pena 
de se retroceder na história e na epistemologia da ciência. Será possível 
entender os EMI, no momento atual do Brasil, sem recorrer à sua his-
toriografia, isto é, sem recorrer aos métodos usados em sua perspectiva 
histórica e social? 

Tennis (2003), pesquisador americano, em seus estudos sobre 
domínio, enfoca mais as questões metodológicas do que as questões con-
ceituais, isto é, seu objeto são os procedimentos que, operacionalizados, 
definem domínios. Sua concepção metodológica busca a construção de 
um percurso metodológico que possa ser transferido e compreendido por 
outros analistas de domínio, em suas diferentes lateralidades, entendidas 
aqui como extensões, áreas próximas ou de intersecções. 
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Procurando especificar melhor as proposições de Hjørland com 
o objetivo de torná-las mais aplicáveis, Tennis (2003) propõe mecanismos 
ou dois eixos a partir dos quais a A. D. pode ser abordada: a Área da Modu-
lação, eixo 1, que determina a extensão de um domínio, e os Graus de espe-
cialização, eixo 2, que determinam a profundidade e intensão do mesmo.

O primeiro eixo estabelece parâmetros sobre os nomes e exten-
são do domínio, ou seja, seu escopo total, sua amplitude. Nesta pesquisa, 
entende-se a abrangência do domínio como “os EMI  no universo dos pes-
quisadores brasileiros”, tendo-se um contorno inicialmente geográfico, que 
se estende à internacionalização das pesquisas e às áreas de Bibliometria, 
Cientometria, Webometria, Patentometria, Altmetria e Informetria. Esta 
última, a mais abrangente de todas, com as demais áreas se interseccionam. 

Na presente pesquisa, “tem-se, como Área de Modulação, a busca 
por uma melhor compreensão do processo de natureza eminentemente 
epistemológica” (GUIMARÃES, 2012 ), dos diferentes desdobramentos 
e das diferentes abordagens apresentadas pelos autores em sua produção, 
visibilidade e impacto, em âmbito nacional e internacional, destacando-se 
os pesquisadores de “vanguarda” advindos de diferentes áreas do conheci-
mento e que constroem o novo conhecimento na área dos EMI e dão os 
limites e a amplitude dos mesmos. 

O segundo eixo refere-se aos Graus de Especialização (TENNIS, 
2003), estabelece a intensidade e profundidade de um domínio. Os dois 
eixos são flexíveis: às vezes aumenta-se a extensão e diminui-se a profun-
didade. Assim, as Áreas de Modulação e os Graus de Especialização devem 
estar definidos, observando-se a possível ocorrência da intersecção com 
outro domínio, que pode ser entendido como um novo domínio, ou não, 
em virtude da aproximação dos diversos campos científicos.

Os Graus de Especialização qualificam e estabelecem a especifici-
dade de um domínio, seja a partir de seu foco (parâmetro usado para qua-
lificar um dado domínio), seja por meio da vizinhança e intersecção com 
outros domínios, criando ou não novos domínios e outros graus de espe-
cialização. Aqui, se busca a especificidade de uma área científica a partir dos 
resultados de um estudo bibliométrico que se faz dentro da própria área 
EMI, por meio das abordagens metodológicas realizadas nas três instâncias 
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e com os diversos indicadores utilizados. Na medida em que se aprofunda 
na análise de um indicador-por exemplo, de impacto-, restringe-se a am-
plitude, e a extensão do domínio é diminuída, mas sua intensão (especiali-
zação) é aprofundada. É essa a compreensão que se tem do pensamento de 
Tennis, quando utilizado como referente teórico neste trabalho. 

Para Smiraglia (2011a), pesquisador americano, a análise de do-
mínio é uma forma de gerar novos conhecimentos, na medida em que há 
interação de diferentes comunidades, quer em âmbito local, nacional ou 
internacional e “ traz a promessa da compreensão de como as pessoas inte-
ragem com a informação em diferentes lugares, considerando as fronteiras 
culturais” (SMIRAGLIA, 2011a, p. 1).

O autor citado destaca, especialmente na Organização do Co-
nhecimento, a importância do conjunto de pessoas interagindo teorica-
mente através de fronteiras geopolíticas e culturais. Por meio da Análise de 
Domínio, é possível avaliar o que é efetivamente importante ou significa-
tivo em um dado campo, de tal modo que aspectos como tendências, pa-
drões, processos, pensamentos dominantes e seus relacionamentos possam 
ser identificados e analisados. 

Neste livro, ao se estudar os aspectos teóricos de um entorno re-
presentado por uma literatura ou comunidade de pesquisadores, nos dois 
eventos nacionais analisados e estendendo-se à comunidade internacional, 
podem-se extrair recursos e meios para se avaliar como esse novo conheci-
mento é processado e absorvido pelas comunidades de diferentes países1. 

Sintetizando, no  âmbito internacional da Ciência da Informação, 
a Análise de Domínio (A.D.) vem sendo tradicionalmente trabalhada em 
termos teóricos e aplicada por Hjørland e Albrechtsen (1995), Hjørland 
(2002a, 2004), Tennis (2003), Smiraglia (2011a), Capurro (2003), dentre 
outros. Constitui relevante abordagem para caracterização e avaliação da 
ciência, especialmente os EMI, na medida em que permite identificar as 
condições pelas quais o conhecimento científico se constrói, se dissemina 
e se socializa.

A teoria desenvolvida por Hjørland não se consolidou como um 
paradigma na Ciência da Informação, no entanto tem se destacado como 

1 Este trabalho não analisa a questão em foco.
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um dos mais abrangentes por suas diversas abordagens, que, combinadas 
entre si, conduzem à visão real e consistente do domínio de uma área. 
A avaliação da produção científica por meio de estudos bibliométricos é 
uma abordagem que vem ganhando espaço em estudos de diferentes áreas, 
sendo utilizada para fundamentar os diversos tipos de avaliação de traba-
lhos científicos e constituindo um dos critérios utilizados pelos governos 
e órgãos multinacionais, como a Unesco ou a Organização Mundial da 
Saúde, para decidir como direcionar os recursos destinados à pesquisa e ao 
desenvolvimento. 

2.2 indicadores de produção e coLaboração científica

As análises e avaliações que auxiliam o mapeamento e a visualiza-
ção das atividades e produções científicas de um grupo, campo de conheci-
mento ou país vêm aumentando progressivamente. Esse incremento decor-
re do interesse de pesquisadores, órgãos governamentais e multinacionais 
por estudos que possam subsidiar tomadas de decisões para o direciona-
mento de recursos para a pesquisa, de forma a traçar políticas públicas ou 
institucionais de desenvolvimento científico e tecnológico (OLIVEIRA; 
GRÁCIO, 2009b).

A produção científica vem sendo cada vez mais analisada, espe-
cialmente nas últimas décadas. Entretanto os estudos de produção cientí-
fica enfrentam desafios, considerando que a produção científica participa 
do sistema social que é a ciência, cuja função é disseminar conhecimentos 
e reconhecer autores de trabalhos relevantes para o desenvolvimento de 
novas idéias em diferentes campos (MACIAS-CHAPULA, 1998, p.136).

A produção científica indexada em bases de dados reconhecidas 
mundialmente, como a Web of Science, tem sido exaustivamente avaliada 
por pesquisadores de diversos países, em especial pelas nações mainstre-
am, uma vez que as principais ferramentas disponíveis para a maioria 
dos estudos de produção científica procedem dessas bases. No entanto 
Oliveira e Grácio (2009a) ressaltam que é mais difícil delinear a situação 
da produção científica de países considerados periféricos, como o Brasil, 
devido à predominância de revistas internacionais indexadas nestas ba-
ses,quer na WoS ou Scopus. 
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Ratificando as questões apontadas pela Análise de Domínio 
(A.D.), Spinak (1998) observa que a atividade científica deve ser analisada 
e interpretada no próprio contexto, uma vez que as avaliações de produção 
científica são sensíveis ao contexto social, econômico e histórico da socie-
dade que a produz. 

Destaque-se que não há uma escala absoluta de mensuração da 
produção científica ou da utilização de indicadores de impacto, estando es-
tes indicadores bibliométricos articulados com todos os outros indicadores 
dos organismos sociais, nacionais e locais. Os índices sociais e econômicos, 
tais como o PIB (Per capita), é considerado por muitos estudiosos como o 
mais importante de todos os indicadores econômicos, na medida em que 
expressa numericamente as condições do comportamento da economia de 
uma determinada localidade. O IDH (índice de desenvolvimento huma-
no) também se destaca como outro índice.

 A análise da produção científica de um país, de uma região ou 
instituição científica envolve um amplo conjunto de indicadores bibliomé-
tricos, que se agrupam em indicadores de produção, indicadores de citação 
e indicadores de ligação (OKUBO, 1997; SPINAK, 1998; NARIN; OLI-
VASTRO; STEVENS, 1994; CALLON; COURTIAL; PENAN,1993). 
Entre os diversos aspectos analisados, os indicadores evidenciam os pesqui-
sadores, as instituições, as temáticas, as áreas do conhecimento, os países 
mais férteis ou mais produtivos, assim como a frente de pesquisa de um 
campo de conhecimento, as redes de colaboração entre cientistas, grupos, 
instituições ou países e as redes de citação ou cocitação.

Neste livro, são analisadas, em âmbito nacional: a produção 
científica da ANCIB no grupo de trabalho GT7 dos ENANCIBs, de-
nominado Produção e Comunicação da Informação em CT&I, no período 
de 2003 até 2011; a produção científica nos Encontros Brasileiros de 
Bibliometria e Cientometria (EBBCs), no período de 2008 até 2012. 
Em âmbito internacional, são analisados os artigos com autorias e/ou 
coautorias de pesquisadores brasileiros, encontradas na base de dados 
Scopus, na temática EMI, de 2003 até 2011. Para tanto, utilizam-se os 
indicadores bibliométricos de produção, de ligação e citação (FAPESP, 
2005), a partir dos quais se sinaliza o que é mais importante ou significa-
tivo dentro de um campo ou contexto científico, por meio da análise das 
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tendências. Evidencia-se o referencial teórico-epistemológico dominante 
na área, as relações existentes, de modo que os EMI constituem um dos 
instrumentos metodológicos consistentes para a visualização do compor-
tamento da ciência em um dado campo. 

Os indicadores básicos de produção são constituídos pela conta-
gem do número de publicações do pesquisador, grupo de pesquisadores, 
instituição ou país e objetivam refletir seu impacto junto à comunidade 
científica à qual pertencem, dando visibilidade àqueles mais produtivos e 
às temáticas mais destacadas de uma área do conhecimento.

Os indicadores de ligação2, baseados na coocorrência de au-
toria ou de citações ou de palavras, são utilizados para mapeamento 
e construção da rede de colaboração científica entre os pesquisadores, 
instituições ou países.

As temáticas apresentadas, tanto nos eventos nacionais quanto 
nas pesquisas das bases de dados Scopus, refletem os temas relevantes abor-
dados. Sob a luz da A.D., o conjunto das temáticas da literatura de deter-
minada área, originário do grupo de pesquisadores que participam da área 
em questão, proporciona o estudo da comunidade discursiva e do papel 
que ela desempenha na ciência e reflete o universo conceitual quanto à 
linguagem e pensamento da comunidade em questão.

A colaboração científica acontece por meio da interlocução efe-
tivada entre autores ou instituições, supõe uma consociação de hipóteses 
e objetivos centrais de um projeto, o estabelecimento de uma divisão 
de trabalho, a interação entre os investigadores, o compartilhamento 
de informações e a coordenação destas diferentes relações do investi-
mento conjunto (OLMEDA GÓMEZ; PERIANEZ-RODRIGUEZ; 
OVALLE-PERANDONES, 2008). Neste contexto, a análise de cola-
boração científica é empregada para identificar e mapear a cooperação 
regional, nacional ou internacional.

Segundo Balancieri et al. (2005, p.2), “a colaboração científica 
oferece uma fonte de apoio para melhorar o resultado e maximizar o po-
tencial da produção científica”, uma vez que amplia as possibilidades de 

2 Esses indicadores podem se referir à ligações de coautorias, de autor/temática, de autor citante/citado, de 
autor/periódico, entre outras. 
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abordagens e ferramentas, promovendo uma rede na qual os colaboradores 
se relacionam. 

Katz e Martin (1997) apontam a coautoria como indicador da 
atividade de colaboração científica e apresentam algumas de suas vanta-
gens: constitui-se de dados objetivos, podendo ser ratificada por estudos 
de outros pesquisadores e representa uma metodologia acessível e amigável 
para quantificar a colaboração. As pesquisas indicam que a coautoria in-
crementa a produção científica e a visibilidade do país, que consequente-
mente ocasionou um acréscimo de iniciativas governamentais, no sentido 
de incentivar o comportamento colaborativo dos pesquisadores. 

Atualmente, alguns estudos voltam-se para as relações exis-
tentes entre produtividade científica e coautoria científica. Entre eles, 
destaquem-se os estudos de Eaton et al. (1999), que apontam a forte 
relação entre o número de coautores e a produtividade científica, si-
nalizando que os grupos produtores com maior número de coautores 
tendem a publicar mais artigos.

Neste contexto, a análise de coautoria reflete um rol possível de 
intercâmbios e trocas entre os pesquisadores e constitui um procedimento 
significativo, sendo medida pelo número de publicações em colaboração 
entre autores, instituições ou países e empregada para identificar e mapear 
a cooperação regional, nacional ou internacional, além de identificar a cir-
culação do conhecimento e das novas ideias dentro do grupo.

Price (1965) comprovou empiricamente que a década de 1960 
marca o início dos estudos de coautoria como medida de colaboração entre 
grupos de pesquisadores, instituições ou países. Nesse período, observou-
-se que a colaboração científica se inicia nas relações entre orientador e 
orientando e, especialmente, no âmbito dos “colégios invisíveis”.

A colaboração na ciência desperta interesse em âmbito interna-
cional: em janeiro de 2000, foi instituída em Berlin a rede mundial de 
pesquisa sobre esta temática denominada “Collaboration in Science and in 
Technology-COLLNET (VANZ; STUMPF, 2010a). 

Para Capurro (2003), na perspectiva de Análise de Domínio 
(A.D.), adquire especial destaque o estudo das conexões, ligações e asso-
ciações que ocorrem na comunidade discursiva, em suas diferentes pers-
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pectivas, pontos de vista, aproximações ou polêmicas, ou nas comunidades 
de usuários nas diferentes áreas do conhecimento. Assim, as redes de co-
autorias apresentadas mostram as comunidades que se formam em função 
das temáticas similares e próximas trabalhadas pelos pesquisadores, nos 
dois eventos nacionais estudados e na base Scopus, por meio das ligações e 
associações entre os grupos. Em síntese, a análise de coautorias possibilita 
descrever e retratar a estrutura de um grupo, que pode ser representada por 
uma rede colaborativa.

Entre os diferentes procedimentos usados para análise de rede 
de colaboração, Hannemann e Riddle (2005) apresentam a rede ego-
cêntrica (“ego”) e a rede “ego” com conexões amigas. A rede egocêntrica 
parte de um “nó” específico, ou “conjuto de nós”, e, a partir das conexões 
deste, ela é traçada. Tanto a rede “ego” quanto a rede “ego com cone-
xões amigas” consistem em selecionar os atores e identificar a totalidade 
daqueles que pertencem à rede. No primeiro caso, não se estabelecem 
as conexões entre os demais pares, mas na rede “ego com conexões ami-
gas” se identificam todas as conexões existentes entre os atores. Estas são 
chamadas também redes egocêntricas interconectadas. As sub-redes, seja 
com conexões amigas ou simplesmente “ego”, determinam as comunida-
des que se formam em função de referentes teóricos comuns, temáticas 
próximas ou relações de coautorias. 

2.3 indicadores de impacto e visibiLidade 

Hjørland (2002a, p.432) destaca a “contribuição dos estudos de 
citação e cocitação”, especialmente no que se refere à construção de mape-
amentos bibliométricos ou para a visualização das áreas do conhecimento 
científico. Constituem os indicadores de citação.

O conjunto de referências3 dos trabalhos científicos pode ser ana-
lisado como reflexo de uma comunidade discursiva, de modo a constituir 
um domínio. Seu estudo baseia-se em análises das frequências de citações, 
quer sejam de autores ou documentos, e das frequências de coocorrência 
(cocitação) entre as mesmas. 

3 Alguns autores basilares da Bibliometria, a exemplo de Price, distinguem “referência” de “citação”, expressões 
hoje tomadas como sinônimos.
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Uma citação é tomada como indicador objetivo e claro da co-
municação científica. Ela permite a identificação de grupos de cientistas e 
suas publicações, com a finalidade de evidenciar os pesquisadores de maior 
impacto4 de uma área, apontando seus paradigmas, procedimentos me-
todológicos pertinentes e os pesquisadores de vanguarda que constroem 
o novo conhecimento na área. Desse modo, a análise de citação contri-
bui para o entendimento de uma comunidade 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 (GRACIO; 
OLIVEIRA; MATOS, 2009). 

Em síntese, a “análise de citações mapeia a comunicação cientí-
fica” (VANZ; CAREGNATO, 2003, p.248), dá indicadores de como está 
ocorrendo a comunicação de uma área do conhecimento, contribuindo 
para a construção da rede de relações, e explicita a comunicação e o rela-
cionamento entre os pesquisadores. 

Glänzel (2003) destaca que as citações apontam os paradigmas 
das comunidades formadas, seus procedimentos metodológicos, identifi-
cam os grupos de cientistas e evidenciam os pesquisadores de maior im-
pacto de uma área. 

Segundo Smiraglia (2011b, p.181), as “citações definem o domí-
nio”. Para o autor, a listagem dos autores mais citados constitui o conjunto 
da frente de pesquisadores, considerando um período recente de tempo.

Associada à análise de citações, a Análise de Cocitações de Au-
tores (ACA) trata da frequência com que dois autores ou documentos 
são citados de forma conjunta na produção científica de uma área. Ela é 
um indicador da proximidade teórica ou metodológica de documentos 
ou de autores, que permite identificar como os pesquisadores de uma 
área reconhecem e visualizam o conhecimento em sua área (OLIVEIRA; 
GRACIO; SILVA, 2010). 

Henry Small, um dos primeiros estudiosos em análise de cocita-
ção, trata da frequência conjunta de documentos citados em uma literatura 
posterior. Cocitação é definido por Small (1973, p. 265) “como a frequên-

4 Impacto significa aqui o “efeito de uma ação”, por exemplo o número de citações que um artigo recebe. https://
www.priberam.pt/dlpo/impacto [consultado em 06-08-2017].
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cia com que dois documentos citados estão juntos em um artigo”. A força 
da cocitação entre dois autores citados pode ser facilmente determinada a 
partir do número de vezes que os autores foram citados juntos.

O autor citado afirma: “quando os cientistas concordam quanto 
ao que constitui a literatura relevante a priori, incluindo o que é signifi-
cante naquela literatura, eles estão de fato definindo as estruturas de suas 
comunidades” (SMALL, 2004, p.72). E prossegue: a “estrutura da ciência 
é gerada por padrões de co-reconhecimento” (SMALL, 2004, p.71). As-
sim, “quando documentos são cocitados, autores citantes estão atribuindo 
co-reconhecimento bem como criando uma associação de significados” 
(SMALL, 2004, p.76). O autor observa, ainda, que a cocitação pode ser 
usada para estabelecer o núcleo da literatura dentro de determinado tema 
ou área em particular, e serve, especialmente, como instrumento para a 
visibilidade de pesquisadores em determinado tema.

Um aprofundamento da análise de cocitação de autores (ACA) 
foi introduzido pela primeira vez por White e Griffith, em 1981. Segundo 
McCain (1990), ela tem como princípio analisar a estrutura intelectual de 
uma determinada área, mostrando sua estrutura social e cognitiva e um 
domínio de investigação. 

A partir da construção das redes da ACA, é possível identificar: o 
grupo de autores mais cocitados; sua localização nas respectivas escolas de 
pesquisa e linha de pensamento; o grau de centralidade dos autores ou os 
autores centrais e/ou aqueles que ocupam posições mais periféricas dentro 
deste mapeamento; a proximidade entre os autores e suas inter-relações; o 
grupo de autores que aparecem interligados, nas diferentes áreas de pesqui-
sa; a posição estrutural dos autores, que revela quem são os pesquisadores 
que causam maior impacto: os mais citados ou aqueles autores que mais 
recebem citações (WHITE; GRIFFITH, 1981). 

Segundo McCain (1990), o princípio dos estudos de cocitação é 
analisar a estrutura intelectual de um determinado campo científico, pres-
supondo-se que pesquisadores com problemas de pesquisa semelhantes 
citam fontes informacionais similares e próximas, e a análise de cocitacão 
de autores (ACA) mostra a estrutura social e cognitiva de um domínio em 
investigação (DIAS; MATTOS, 2010). Nesse sentido, a ACA pode ser 
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definida como análise de um conjunto de autores ou pesquisadores organi-
zados estruturalmente em rede (social e/ou cognitiva) de uma determinada 
comunidade científica.

Os autores Miguel, Moya-Anegón e Herrero-Solana (2008), des-
tacam que a análise de cocitação, seja de documentos, autores, jornais, 
especialidades ou campos de conhecimento, produz representações válidas 
da estrutura intelectual de um domínio científico. Segundo os autores, há 
uma premissa fundamental na análise de cocitação: quando dois ou mais 
documentos, autores ou periódicos são citados juntos em um terceiro tra-
balho, existe uma similaridade de assunto entre os citados; e quanto maior 
a frequência de cocitação, mais próxima a relação entre os mesmos. A simi-
laridade e a contraposição de ideias são detectadas por meio da cocitação. 

Ainda, segundo Gmür (2003), a frequência de cocitação entre 
dois autores determina como a estrutura de conhecimento de uma área é 
percebida por seus pesquisadores. 

Os estudos de análise de cocitação começam pela seleção dos ob-
jetos cocitados a serem estudados, que podem ser documentos, autores, 
palavras ou periódicos, entre outras possibilidades. Spinak (1996) registra 
que a análise de cocitação é uma ferramenta limitada pela seleção inicial 
dos autores, que deverá ser adequada e representativa, observando que os 
autores mais citados em maior número de trabalhos, isto é, os “clássicos”, 
fazem parte, em geral, desta seleção. 

Segundo Spinak (1996), as cocitações representadas por meio 
de agrupamentos podem traduzir tanto as redes cognitivas quanto as 
redes sociais e expressam-se por meio de mapas ou redes geradas, onde 
os pontos ou “nós” denotam documentos, pessoas, instituições, países, 
temáticas, entre outros, e as linhas de união entre os pontos representam 
as relações de cocitações. 

Vários pesquisadores têm empreendido estudos relacionados 
a redes de cocitação e respectiva análise, tais como: Moya-Anegon, Var-
gas-Quesada, Chinchilla-Rodrigues, Corera-Alvarez, Gonzalez-Molina, 
Munhoz-Fernandez e Herrero-Solana (2004), Liberatore, Herrero-Sola-
na e Guimarães (2007), Pinheiro e Silva (2008), Oliveira, Gracio e Silva 
(2010), Oliveira e Gracio (2011b); Gracio e Oliveira (2013). 
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No mapeamento da literatura científica, os pesquisadores, entre 
eles Small e  e Sweeney (1985), White e Griffith (1981), McCain (1990) 
e Marteleto (2001), têm usado cocitações de pares de documentos ou au-
tores, como variáveis que indicam a distância e a posição entre eles. Têm 
também estudado a formação de grupos, tais como clusters, díades, tríades 
ou subgrupos, e analisam a intensidade da ligação entre esses grupos, par-
tindo de unidades de análises, tais como documentos e autores A intensi-
dade das ligações relacionais são determinadas pelo número de vezes que 
os documentos, autores ou periódicos são citados juntos. 

A visibilidade relaciona-se com a revista ou outro meio em que 
a produção científica é disseminada pelo pesquisador. Tornam-se mais 
visíveis os pesquisadores ou instituições que publicam em canais de co-
municação de maior destaque e são indexados em bases de dados referen-
ciais internacionais. Segundo Lascularin-Sanchez, Garcia-Zorita e Sanz-
-Casado (2011), a visibilidade é medida pela posição das publicações nos 
diferentes Quartis, consignando maior visibilidade aquelas pertencentes 
ao 1° Quartil (Q1).

A visibilidade é uma característica inerente à comunicação cien-
tífica, uma vez que “representa a capacidade que uma fonte de informação 
possui de influenciar seu público alvo e de ser acessada em resposta a uma 
demanda de informação” (PACKER; MENEGHINI, 2006, p. 237). Ela 
evidencia novos entornos, paradigmas, abordagens, enfim os referenciais 
teórico-metodológicos dos pesquisadores que podem conduzir o conheci-
mento científico a novas direções. 




