
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
OLIVEIRA, E. F. T. Internacionalização da pesquisa brasileira em estudos 
métricos. In.: Estudos métricos da informação no Brasil: indicadores de 
produção, colaboração, impacto e visibilidade [online]. Marília: Oficina 
Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2018, pp. 63-66. ISBN: 978-85-
7983-930-6. Available from: https://books.scielo.org/id/msjk9. 
https://doi.org/10.36311/2018.978-85-7983-930-6. 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative 
Commons Attribution 4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença 
Creative Commons Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de 
la  licencia Creative Commons Reconocimento 4.0. 

 

 

 
 

 
 
 
 

3 - Internacionalização da pesquisa brasileira em 
estudos métricos 

 
 

Ely Francina Tannuri de Oliveira 

https://books.scielo.org/id/msjk9
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


63

3

internacionaLização da pesquisa brasiLeira 
em estudos métricos

Em que destaca o conceito e a relevância da internacionalização da 
pesquisa.

Segundo o dicionário MICHAELIS (2017),1 “internacionalizar 
(internacional+izar) significa tornar(-se) internacional, tornar(-se) comum 
a várias nações, espalhar(-se) por várias nações, universalizar(-se)”. Neste 
contexto, compreende-se por internacionalização da pesquisa brasileira o 
fato de a ciência construída e gerada no Brasil tornar-se universalmente 
acessível e visível por meio de publicações.

A partir dos meados do século XX, mais especialmente nos 
anos da década de 1980, o tema referente à internacionalização vem 
ganhando presença nas diferentes áreas do conhecimento. Anteriormente, 
predominavam outros termos, como educação internacional e cooperação 
universitária internacional, porém a expressão “internacionalização” tenha 
passado a dominar, talvez, por estar em uso em outras áreas, tais como 
relações internacionais, mudando assim o eixo da dominação conceitual 
(SANCHEZ-TARRAGÓ; BUFREM; SANTOS, 2016).

O conceito foi evoluindo, referindo-se inicialmente ao 
indivíduo, depois para um sentido mais amplo, redes de pessoas ou para 
1 Consulta realizada em 12/07/ 2017, no endereço: http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.
php?lingua=portugues-portugues&palavra=internacionalizar



OLIVEIRA, E. F. T.

64

se concentrar na instituição completa. Uma das definições mais holísticas 
e flexíveis, atualmente mais utilizada, é a proposta por Knight (2004), 
que a define como o processo de integração da dimensão internacional, 
intercultural ou global.

O contexto da noção de internacionalização da pesquisa focaliza-
se na cooperação internacional, no intercâmbio de ideias, culturas, 
conhecimentos e valores. A formalização das relações acadêmicas entre 
países geralmente é expressa em acordos científicos e culturais bilaterais. 
No entanto, esses acordos geralmente levam em conta fatores econômicos, 
comerciais e políticos, o que representa uma mudança significativa na ideia 
original de troca acadêmica. 

A partir destas questões, aparecem novas tendências: aumenta a 
qualidade acadêmica, tanto a relativa ao ensino como a relativa à pesquisa, 
oferecendo maior contribuição para a sociedade dos países colaboradores 
e dos demais países usuários. Além disso, faz desenvolver crescente 
demanda pelo ensino superior no mundo, aumentando a diversificação das 
ofertas deste nível de ensino em suas diferentes gradações e modalidades, 
impulsionando o surgimento de novos métodos de distribuição de 
serviços educacionais, bem como modalidade de graduação à acadêmica 
(SANCHEZ-TARRAGÓ; BUFREM; SANTOS, 2016). 

É importante notar que, como as universidades e as instituições 
de ensino superior desempenham um papel central na produção 
e difusão do conhecimento e das tecnologias, as questões relativas 
à internacionalização das atividades científicas apresentam grande 
interesse nas políticas e estratégias de planos governamentais. Os 
projetos comuns de pesquisa entre pesquisadores advindos de diferentes 
países, as publicações em coautorias, o intercâmbio de pesquisadores e 
diferentes alianças são algumas das possibilidades que as propostas de 
internacionalização podem conduzir.

A análise bibliométrica das publicações das grandes bases de 
dados internacionias- mainstream- adicionadas às produções locais e suas 
colaborações, da subárea denominada EMI, possibilita a visualização do 
conjunto da ciência produzida no Brasil e o seu impacto, visibilidade e 
consequente inserção em âmbito local e internacional, oferecendo 
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possibilidades e indicadores possíveis para se avaliar a consistência dessa 
área em âmbito nacional. 

As bases de dados bibliográficos internacionais criadas a partir da 
década de 1960 acabaram permitindo um acesso rápido e a recuperação 
das informações contidas nas publicações científicas, que impulsionaram 
a pesquisa e alavancaram os conhecimentos de Cientometria, inicialmente 
denominada “Ciência da Ciência” (MUGNAINI; LEITE; LETA, 2011). 
Os autores ainda observam que as bases de dados que catalogam a 
produção científica e técnica incidem em todas as áreas do conhecimento, 
com destaque especial para a base SCOPUS, de propriedade da Elsevier, 
e a WEB OF SCIENCE (WoS), versão on line da base SCI (Science 
Citacion Index). Estas bases de dados, além do caráter multidisciplinar, 
apresentam cobertura temporal, temática, contagem de citações e têm 
servido de poderoso auxiliar para os pesquisadores e gestores de instituições 
ou governamentais, permitindo visibilidade e avaliando o impacto do 
conhecimento produzido. Propicia ainda acompanhar o crescimento da 
ciência produzida nas diversas áreas e nos diversos países.

A consolidação dos conhecimentos em ciência e tecnologia e a 
expansão da comunidade científica brasileira, desde a década de 1950, em 
virtude do aumento considerável dos cursos de pós-graduação, aliado às 
iniciativas governamentais assessoradas por políticas públicas, nas décadas 
seguintes, acabaram por formar um forte contingente de pesquisadores 
voltados para atividades científicas (GUIMARÃES; HUMANN, 1995). 
Uma rápida retrospectiva mostra que o investimento em cursos de pós-
graduação foi acompanhado do crescimento em publicações técnicas e 
científicas indexadas pelo Institute for Scientific Information (ISI/Thomson). 

Nos anos recentes, o desenvolvimento científico levou o Brasil 
à posição de liderança no contexto da comunidade científico latino- 
americana, com intensa colaboração científica internacional, tanto no 
continente Latino-Americano quanto na América do Norte e Europa 
(GLÄNZEL; LETA; THIJS, 2006).

Nessa década, Mugnaini, Leite e Leta (2011) analisaram o 
peso real de publicações internacionais para a produtividade brasileira, 
elaborando um novo indicador, o Índice de Publicação Internacional 
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(DPI). Utilizaram como fonte o banco de dados Lattes, organizado pela 
agência de financiamento de C&T, que engloba dados da publicação 1997-
2004 de cerca de 50 mil pesquisadores brasileiros, em que parâmetros 
diversos são analisados, tais como os setores, campos, idade e sexo, 
carreira, com o objetivo de ajudar os gestores de C&T a entender melhor a 
complexidade do conceito científico de produtividade, especialmente nos 
países periféricos, como o Brasil.

Os pesquisadores destacam alguns fatores relacionados a esse recente 
aumento, alguns dos quais consideram de clara identificação. O sistema de 
avaliação realizado pela CAPES tem a finalidade de avaliar o desempenho 
de programas de pós-graduação brasileiros e pressiona toda a comunidade 
científica brasileira para o “exercício de publicação” contínua, especialmente 
endereçada às revistas internacionais. 

Publish or Perish passou a ser a ”palavra de ordem”. Traduzida 
como “publicar ou perecer”, caracteriza o atual momento por que passam 
os pesquisadores nas universidades do país. O produtivismo acadêmico 
marcou a universidade brasileira com exigências ligadas à produção e à 
publicação de novos saberes. 

Certamente, não se pode pensar em um país “adiantado” sem o 
desenvolvimento da Educação, da Ciência e da Tecnologia. O domínio do 
conhecimento é o “divisor de águas” entre países desenvolvidos e países em 
desenvolvimento no contexto mundial.

Além disso, outros fatores podem contribuir para esse cenário 
recente da ciência brasileira, incluindo motivações pessoais, acadêmicas, 
a produtividade científica de um país, uma região ou uma comunidade. 
O fato é que, ao lado deste crescimento, a ciência brasileira vem 
ganhando maior visibilidade em âmbito internacional na medida em 
que também se universaliza. 

A inserção internacional dos produtores da ciência brasileira será 
avaliada em sua amplitude por meio da avaliação das parcerias formadas 
entre pesquisadores brasileiros e de outros países, por meio da visualização 
das redes de colaboração científica, bem como pela frequência com que a 
ciência brasileira aparece presente na base de dados Scopus.




