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4 

procedimentos, participantes e ambientes

Onde se relata ao leitor quais os caminhos percorridos.

Neste capítulo, além de ser abordada a natureza da pesquisa, são 
apresentados os procedimentos e recursos utilizados para o seu desenvolvi-
mento e para a caracterização das fontes utilizadas.

A pesquisa contém conceitos teóricos, aplicados, analisa produ-
ções e publicações científicas, visando aprofundar o conhecimento da ciên-
cia “em construção” na área de EMI; é de natureza bibliográfica e descriti-
va, na medida em que analisa as referências e descreve as características da 
produção científica em três instâncias; tem natureza analítica, ao procurar 
contextualizar e normalizar os dados, de acordo com as três ambiências; 
busca estabelecer relações entre as variáveis encontradas; é exploratória, 
pois procura explicar ligações e relações ainda desconhecidos, em uma área 
de desenvolvimnto recente que necessita de estudos empíricos. 

Utilizam-se dados quantificáveis e procedimentos estatísticos, cujos 
resultados foram sintetizados, analisados e interpretados, objetivando oferecer 
elementos para compreensão da Análise do Domínio sobre o tema EMI no Brasil.

Considerando que os EMI constituem, em si, um procedi-
mento de pesquisa, todo percurso metodológico apresentado possibi-
lita ser trilhado e recriado, completando o ciclo  teórico-conceitual e 
metodológico da pesquisa. 
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4.1 produção científica, coLaboração e impacto: eventos nacionais

Inicialmente, levantaram-se os dados relativos aos indicado-
res de produção, especialmente autores, instituições mais produti-
vas e temáticas mais presentes, nos dois eventos nacionais citados: 
ENANCIBs e EBBCs.

Os Enancibs compõem-se de 11 Grupos de Trabalhos denominados 
GTs. O GT-7, que discute os EMI, é denominado “Produção e Comunicação 
da Informação em Ciência, Tecnologia & Inovação” e tem a seguinte ementa: 
Estudos teóricos, aplicados e metodológicos sobre a produção, comunicação e uso da 
informação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Inclui pesquisas relacionadas aos 
processos de comunicação, divulgação, análise e formulação de indicadores para 
planejamento, avaliação e gestão em CT&I.

No período em estudo, analisou-se a súmula das 152 pesquisas 
apresentadas no período, que foram contabilizadas no software Excel. Esse 
universo constituiu-se da apresentação dos trabalhos dos 8 ENANCIBs que 
ocorreram no período, a saber: 15 trabalhos, no V ENANCIB, em 2003 
(Belo Horizonte); 15 trabalhos, no VI ENANCIB, em 2005 (Florianópo-
lis); 12 trabalhos, no VII ENANCIB, em 2006 (Marília); 29 trabalhos, no 
VIII ENANCIB, em 2007 (Salvador); 14 trabalhos, no IX ENANCIB, em 
2008 (São Paulo); 14 trabalhos, no X ENANCIB, em 2009 (João Pessoa); 
25 trabalhos, no XI ENANCIB, em 2010 (Rio de Janeiro); e 28 trabalhos, 
no XII ENANCIB, em Brasília. 

Para o levantamento da produção dos autores no GT7, foram 
estudadas as seguintes variáveis: autorias de pesquisadores e instituições, 
temáticas e coautorias de pesquisadores. 

Do total de 212 pesquisadores encontrados no período, conside-
raram-se mais produtivos os 47 (22,2%) pesquisadores que apresentaram 
pelo menos 2 trabalhos no tempo estudado, corte este realizado e justifi-
cado conforme o seguinte critério: o pesquisador que participou em pelo 
menos 1/4 (25%) dos encontros ocorridos, com pelo menos 2 trabalhos, 
foi considerado com presença significativa na área. Ainda, 165 (77,8%) 
autores apresentaram somente um trabalho no período em estudo. Os 47 
pesquisadores mais produtivos do GT7, sugerem a representatividade des-
te grupo, ao apresentarem dois trabalhos no período. 



Estudos Métricos da Informação no Brasil

69

No rol dos pesquisadores mais produtivos, destacaram-se aqueles 
contemplados com bolsa produtividade em pesquisa CNPq e os filiados a 
programas de pós-graduação. Recorreu-se à consulta ao Currículo Lattes 
de cada autor para dirimir possíveis dúvidas quanto aos aspectos citados, 
bem como à filiação institucional, respeitando-se sempre seu vínculo no 
ano em que apresentou o trabalho. Destaque-se que neste evento os pós-
-graduandos são instados a produzir junto com seus orientadores, de tal 
modo que a produção nem sempre é produto de pesquisa, mas da forma-
ção para a pesquisa do orientando.

Quanto ao registro de filiação dos pesquisadores, no caso de mais 
de uma filiação institucional, uma sendo por participação como discente 
em Programas de Pós-Graduação e a outra por vínculo empregatício, op-
tou-se pelo registro em programa de pós-graduação. Assim, sempre que 
registrado, o pesquisador foi considerado como filiado à instituição de pes-
quisa de origem. Encontraram-se 49 instituições participantes dos ENAN-
CIBs, no período de tempo estudado.

Em relação às temáticas mais relevantes dos ENANCIBs, a partir 
da totalidade das 152 pesquisas, foram retiradas as palavras-chave, e, no caso 
da inexistência delas, do próprio resumo. Partiu-se do pressuposto de que 
a análise destes elementos são indicadores das questões mais estudadas nos 
ENANCIBs, que constituem foco de pesquisas no GT7 e, portanto, repre-
sentam expressões semânticas seminais para a Análise de Domínio (A.D.) nas 
questões referentes aos EMI na área de Ciência da Informação no Brasil.

As palavras-chave de todos os trabalhos dos autores mais produ-
tivos do GT7 foram listadas e agrupadas de acordo com sua similaridade 
semântica e agrupadas segundo os termos de busca também utilizados na 
busca da base Scopus, terceira fonte de dados desta pesquisa em âmbito 
internacional, a saber: Bibliometria, Cientometria, Informetria, Infome-
tria, Webometria, Patentometria, colaboração científica, coautoria, análise 
de citação, análise de cocitação, fator de impacto1, índice h2, Lei de Bra-

1 O Fator de Impacto, abreviado como FI, foi criado por Eugene Garfield (SPINAK, 1996). É uma
medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, e 
é empregado frequentemente para avaliar a importância de um dado periódico em sua área, sendo que aqueles 
com um maior FI são considerados mais importantes. 
2 O índice h é o número de artigos da revista (h), que recebeu pelo menos h citações em todo o período. O 
índice h foi criado por Hirst, em 2005 (GRUPO SCImago, 2006). 
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dford, Lei de Zipf, obsolescência da literatura e políticas científicas, por 
se entender que estas temáticas abrangem quase a totalidade da área de 
EMI3. As palavras-chave “análise de rede” e “indicadores de CT&I” foram 
consideradas expressões que perpassam todos os EMI e as diferentes áreas 
do conhecimento, destacando-se que os limites entre tais temas não se 
apresentam claramente definidos, mas se avizinham e se interseccionam. 

Sempre que necessário e de acordo com Glänzel (2003), pro-
curou-se destacar, junto às temáticas do GT7, os trabalhos destinados à 
Bibliometria para profissionais da bibliometria – ou bibliometristas – (G1), 
aqueles concernentes à aplicação metodológica nas diversas áreas do co-
nhecimento (G2) e os que se prestam a políticas científicas (G3), como 
detalhado à página 30, do capítulo relativo aos referentes teóricos. Nas 
três vertentes da Bibliometria apresentadas por Glänzel (2003), cada gru-
po-alvo tem sua importância.Estes grupos foram destacados sempre que 
contemplados nas pesquisas, especialmente aqueles têm caráter preponde-
rantemente teórico e fazem crescer o conhecimento na área.

Passou-se, então, para o levantamento dos dados do segundo 
evento, ou seja, dos participantes dos 1°, 2° e 3° EBBC-Encontro Brasilei-
ro de Bibliometria e de Cientometria, realizados bienalmente, em 2008, 
2010 e 2012. 

Justifica-se a diferença da temporalidade, nos ENANCIBs até 
2011 e nos EBBCs até 2012. Este evento, ainda recente, apresentava pou-
ca massa de dados, mas, pelo fato de ter ocorrido em final de agosto de 
2012, os dados foram logo disponibilizados em CD, com o auxílio dos or-
ganizadores, que completaram os dados faltantes no CD e o enviaram via 
e-mail. Por outro lado, o XIII ENANCIB aconteceu somente em final de 
outubro de 2012, período em que a coleta dos dados relativa a este evento 
estava quase pronta e já se contava com uma massa de dados consistentes 
relativos a ele.

Nos EBBCs, levantaram-se os pesquisadores e instituições mais 
produtivas, as temáticas, com procedimento análogo ao realizado no GT7 
dos ENANCIBs. Trabalhou-se com as comunicações orais relativas ao 2° e 

3 Considera-se que o uso das palavras-chave atribuídas pelo autor do texto, nem sempre representa  o conteúdo 
do texto, porém todos os trabalhos dos ENANCIBs, EBBCs e artigos usados da base Scopus, passam por 
rigorosa peer-review,o que indica consistência no uso das palavras-chave.
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3° EBBCs e com as apresentações dos pesquisadores brasileiros que parti-
ciparam do 1° EBBC, visto que, neste evento, por ser o primeiro no Brasil, 
não foram apresentadas comunicações orais. Em síntese, foram contabili-
zados, como comunicações orais, os pesquisadores brasileiros palestrantes 
no 1° EBBC, coordenadores e debatedores das cinco mesas redondas ocor-
ridas, excluindo-se os das sessões. 

Encontraram-se, aproximadamente, 20 pesquisadores que parti-
ciparam do 1° EBBC, a maioria formada por brasileiros e algus estrangei-
ros, com destaque para  a presença de Wolfgang Glänzel, da Bélgica, então 
diretor da revista Scientometrics. Neste primeiro encontro, todos estiveram 
na condição de palestrantes ou debatedores, exceto aqueles que coordena-
ram as sessões. No 2° e 3° EBBC, 142 pesquisadores participaram com co-
municações orais, sem considerar a apresentação de pôsteres. Deste total, 
34 apresentaram pelo menos 2 trabalhos, o que consigna, em média, uma 
participação de cada pesquisador, com um trabalho em cada Encontro.

Em relação às instituições participantes, encontraram-se 30 
instituições participantes dos EBBCs, num total de 29 instituições com 
trabalho colaborativo. Tanto em relação ao trabalho colaborativo das 
instituições participantes dos EBBCs quanto em relação às instituições 
do GT7, não se trabalhou com redes colaborativas institucionais por 
se considerar que o foco do trabalho está nos pesquisadores e não em 
suas instituições.

Quanto às temáticas dos EBBCs, procedeu-se da mesma forma 
que nos ENANCIBs, categorizando os trabalhos segundo as grandes temá-
ticas da Bibliometria, Cientometria, Webometria, Patentometria ou Infor-
metria, a partir dos termos de busca utilizados para levantamento da pro-
dução científica na temática em estudo, na base Scopus4, dando-se destaque 
àqueles trabalhos que, segundo Glänzel (2003), têm caráter preponderan-
temente teórico e fazem crescer o conhecimento na área de Bibliometria.

Ainda em relação às temáticas, não se pode ter acesso aos textos 
completos relativos ao 2º EBBC, ocorrido em 2010, na UFSCar, mas so-

4 Destaque-se que os EBBCs trazem os trabalhos segundo grupos temáticos, cujos temas estão contidos 
nos termos de busca utilizados na base Scopus. Por procedimento análogo ao tomado nos ENANCIBs para 
classificação dos trabalhos, optou-se também aqui por reclassificar os trabalhos pelos termos de busca utilizados 
na base em questão e relacionados à pág.55 desta pesquisa.
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mente aos títulos dos trabalhos, pois a publicação ainda não estava dispo-
nibilizada em 13/2/2013, quando esta pesquisa estava sendo redigida. 

Para o levantamento das temáticas contempladas no 2º EBBC, 
foi necessária a leitura dos títulos de cada apresentação dos 25 traba-
lhos. A própria autora desta pesquisa lançou, pelo menos, duas pala-
vras-chave para cada trabalho, baseando-se no título apresentado e no 
grupo temático colocado.

Os textos do 3º EBBC estavam disponíveis, porém não conti-
nham palavras-chave. Nos 46 trabalhos do 3º EBBC, procedeu-se à leitura 
do título, da metodologia e, algumas vezes, a íntegra do texto; em seguida, 
a inclusão de, pelo menos, duas palavras-chave por comunicação.

Serviram também de indicadores, para criação das palavras-
-chave, os títulos dos workshops (2º EBBC) e sessões (3º EBBC) em que 
os trabalhos foram anteriormente classificados pela própria coordena-
ção dos eventos.

Em relação às coautorias do GT7, considerando-se o total de 212 
pesquisadores, 195 deles trabalharam em coautorias, portanto um volume 
bastante grande para ser retratado na rede, o que congestionaria e com-
prometeria a visualização na rede colaborativa. Consideraram-se, então, 
apenas as coautorias dos 47 autores mais produtivos; destes, 4 não traba-
lharam em coautoria. Os 43 tiveram 70 colaboradores, num total de 113 
pesquisadores. Construiu-se uma matriz quadrada 113x113 e registraram-
-se as coautorias dentro deste grupo. 

Da matriz construída com valores absolutos gerou-se a matriz 
normalizada, por meio dos indicadores normalizados de coautoria, padro-
nizados em relação ao número total de coautorias, a partir do cálculo do 
Cosseno de Salton (Cs) pela fórmula de Luukkonen et al. (1993). Foram 
calculadas por meio do software Excel, a partir da aplicação das fórmulas já 
apresentadas no referencial teórico. A rede colaborativa foi gerada a partir 
dos valores normalizados pelo Cosseno de Salton (Cs), entre os pesquisa-
dores mais produtivos, por meio do software Ucinet, utilizando-se o layout 
MDS (Multidimensional Scaling).

Calcularam-se os indicadores de densidade (density) e de centra-
lidade – centralidade de grau (degree centrality) e de intermediação (be-
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tweenness centrality) – por meio do software Ucinet, na rede colaborativa 
normalizada dos pesquisadores do GT7. Foi desnecessário calcular o de 
proximidade (closeness centrality), em virtude da natureza “ego amiga” da 
rede gerada. A rede construída a partir dos valores normalizados do Cosse-
no de Salton (Cs) para as coautorias no GT7 5, bem como os indicadores 
de rede, foram analisados e contextualizados no âmbito da Ciência da In-
formação, no Brasil.

Quanto às coautorias encontradas nos EBBCs, do total de 142 
pesquisadores participantes, 139 trabalharam em coautoria. Tal qual no 
ENANCIBs, para não comprometer a visualização na rede colaborativa, 
consideraram-se apenas as coautorias dos 34 autores mais produtivos que 
apresentaram pelo menos 2 trabalhos, o que totalizou 98 pesquisadores, 
representados na matriz 98x98, com seus coautores. Utilizou-se procedi-
mento análogo ao grupo de coautores do GT7, com a matriz de valores 
absolutos normalizada por meio do uso da fórmula do Cosseno de Salton 
(Cs) e demais procedimentos.

Em relação ao impacto, buscou-se identificar em âmbito nacio-
nal, por meio dos indicadores de citação, os autores mais citados e cocita-
dos no GT7 da ANCIB. Para tanto, procedeu-se à constituição da súmula 
das 152 pesquisas apresentadas no período de 2003 a 2011, na qual cons-
taram o título do trabalho e o conjunto de referências. 

Para cada trabalho, foi levantado o rol de referências e feito o 
devido tratamento, isto é, as autorias múltiplas foram desdobradas para 
que se contemplasse o nome de todos os autores citados; substituíram-se 
os traços sublineares pelo nome do próprio autor e realizou-se uma triagem 
e limpeza geral nas citações. Estas foram colocadas em ordem alfabética, 
o que possibilitou identificar: aqueles citados em maior número de traba-
lhos; o número de citações recebidas; o número de citações por número de 
trabalhos em que foram citados; e o número de pesquisas de cada pesqui-
sador citado nas diferentes pesquisas dos citantes. 

No período sob análise, foram identificados 1693 pesquisado-
res citados, para um total de 2.763 citações, destacando-se que 1.254 

5 Nos procedimentos, à pág.63, verifica-se como os índices normalizados de Cosseno de Salton (Cs) foram 
obtidos.
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(~74,1%) foram citados apenas uma vez, portanto 439 pesquisadores re-
ceberam mais de uma citação(~16,0%). Tendo em vista o grande volume 
de dados e citações, foram considerados autores de maior impacto e visibi-
lidade a fração de 2,2%, percentual este calculado sobre o total dos 1.693 
pesquisadores que foram citados em pelo menos 8 trabalhos, em um total 
de 38 pesquisadores. Estes foram citados em pelo menos 8 trabalhos, rece-
bendo pelo menos 11 citações, e respondem por um total de 720 citações, 
que representam, aproximadamente, 26% do total. Em síntese, 2,2% dos 
pesquisadores respondem por, aproximadamente, 26% das citações. 

Esse grupo de 38 (2,2%), do total de 1693 pesquisadores, res-
ponde por 720 (26%) do total de citações, compreendendo-se como uma 
boa representatividade, visto que 1.254 (~74,1%) foram citados apenas 
uma vez e 439 (26%), 2 vezes ou mais. Esses 38 (2,2%) mais citados cons-
tituem o “núcleo” de pesquisadores, considerados de maior impacto. 

Para análise de cocitação (GRACIO; OLIVEIRA, 2013), pro-
cedeu-se inicialmente à seleção dos autores mais citados, para os quais se 
estudaram as proximidades em relação às citações conjuntas. Construiu-se, 
no software Excel, uma matriz assimétrica 152x38 de ocorrência de cita-
ção entre trabalhos citantes e seus autores (por linha:152 linhas-trabalhos 
apresentados no período) e autores citados (por coluna: 38 colunas-autores 
mais citados). Para cada coluna (autor citado), foi registrado o valor um 
na linha correspondente ao trabalho (autor(es) citante(s)) em que ele foi 
citado e zero quando o autor não foi citado pelo trabalho. 

Partindo-se da matriz de ocorrência (152x38), construiu-se tam-
bém no software Excel, a matriz quadrada e simétrica de tamanho 38x38 
autores citados, usando a função matemática “SOMARPRODUTO”, 
cujo resultado constituiu a frequência de cocitação entre os autores mais 
citados nos trabalhos analisados. 

 Sobre essa matriz de valores absolutos de cocitação aplicou-se o 
Cosseno de Salton (Ss) para cocitações, segundo a fórmula de Hamers et 
al. (1989), com procedimento similar ao já tomado para as coautorias e 
gerando-se a matriz com valores normalizados para as cocitações. 

Para mapear e visualizar a rede de interlocução estabelecida entre 
os pesquisadores citantes em relação aos citados conjuntamente em maior 
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número de trabalhos, utilizou-se, no software Ucinet, a ferramenta MDS 
(Multidimensional Scaling) como opção de layout, na medida em que ela 
aproxima na disposição visual os autores mais similares em relação às fre-
quências relativas de cocitação. 

Calcularam-se os indicadores de densidade (density) e a centra-
lidade de grau (degree centrality), para rede de cocitação. As medidas de 
centralidade de intermediação (betweenness centrality) e de proximidade 
(closeness centrality) não têm significado para as cocitações. 

4.2 produção, coLaboração, visibiLidade e impacto: Âmbito 
internacionaL

Para análise da produção em âmbito internacional, analisou-se a 
presença dos pesquisadores brasileiros na base de dados Scopus, no período 
entre 2003 a 2011, cuja busca ocorreu em 12/12/2012. Como termos de 
busca6, foram utilizadas as expressões “bibliometr* OR scientometr* OR 
informetr* OR infometr* OR webometr* OR patentometr* OR “scientific 
collaboration” OR co-authorship OR “citation analysis” OR co-citat* OR 
“impact factor” OR “h index” OR “bradford’s law” OR “zipf´s law” OR 
obsolescence OR “scientific policy”, no subcampo “Article title, Abstract, 
Keywords” and “Brasil OR Brazil”, no subcampo Affiliation Country, no 
período de 2003 a 2011, utilizaram-se as subject áreas, a saber: Life sciences, 
Health Science, Physical Science e Social Sciences & Humanitie (GRACIO; 
OLIVEIRA, 2012). 

Encontrou-se um total de 284 documentos, após aplicar o filtro 
Articles. Os artigos foram analisados por meio da leitura do título, resumo e 
palavras-chave, a fim de se ratificar a pertinência dos mesmos na área de EMI. 

Nesta primeira triagem, foram excluídos, inicialmente, todos os 
artigos que não continham termos de busca no título e palavras-chave, e, 
em seguida, feita a leitura do resumo. Apesar de se encontrarem os termos 
de busca no título e nas palavras-chave, excluíram-se aqueles trabalhos nos 
quais o uso de algum destes termos não acontecia no contexto deste es-
tudo. Observe-se que os estudos relativos à política científica só foram 

6 A seleção dos termos de busca contempla os termos presentes na metodologia adotada por Meneghini e Packer 
(2010), Lu e Wolfram (2010) e completada por Gracio e Oliveira (2012).
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considerados quando baseados em uma abordagem bibliométrica/ciento-
métrica. Também artigos relativos à Lei de Zipf só foram considerados 
quando associados aos estudos bibliométricos, e não somente no contexto 
linguístico, encontrando-se, após a filtragem, um total de 207 artigos. 

Considerando a relevância do periódico Scientometrics, canal de 
divulgação nuclear e específico para a área em estudo, no decorrer do 
desenvolvimento da pesquisa, detectou-se que os termos de busca não 
capturaram todos os artigos da revista. O conjunto de artigos a ser ana-
lisado foi complementado. Para tanto, foram levantados na base Scopus 
os artigos faltantes, com o termo de busca Scientometrics, em source title, 
e “Brasil or Brazil”, em Affiliation country”, encontrando-se um total de 
11 artigos, que, somados aos 207 artigos encontrados, resultou um cor-
pus de 218 artigos que constituíram o universo de pesquisa, já com as 
exclusões necessárias.

Construiu-se uma tabela com a distribuição de frequências dos 
artigos com a presença de pesquisadores brasileiros por ano de publicação, 
com o total e frequência de citações, a fim de se analisar de forma diacrô-
nica a contribuição brasileira para a ciência mainstream.

Para o total de 218 artigos, no período de 2003 a 2011, encon-
trou-se um total de 584 pesquisadores, entre brasileiros e estrangeiros. Fo-
ram considerados os mais produtivos aqueles que publicaram pelo menos 
2 artigos, em um total de 71 pesquisadores brasileiros, que fizeram colabo-
ração com 6 outros estrangeiros, totalizando 77 pesquisadores, sendo que 
um brasileiro e um estrangeiro não fizeram trabalho colaborativo. Justifi-
ca-se esse critério de corte em 2 trabalhos em função de haver uma grande 
dispersão de autores responsáveis por um único artigo: 507 (~86,8%). Para 
cada autor mais produtivo, levantaram-se o número de artigos, o número 
de citações recebidas e a média de citações. Foram realizadas as análises re-
lativas aos autores mais produtivos, instituições e temáticas, utilizando-se o 
mesmo procedimento nos dois eventos estudados: ENANCIBs e EBBCs. 

Para análise da colaboração científica entre os pesquisadores, 
foi construída uma matriz 213x213, simétrica, com as frequências ab-
solutas de coautoria entre os 71 pesquisadores brasileiros mais produ-
tivos e seus colaboradores, devidamente transformada em valores nor-
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malizados, por meio do Cosseno de Salton (Cs), com procedimento 
análogo à matriz de coautorias dos ENANCIBs e EBBCs e construída a 
rede colaborativa. Foram visualizados e analisados os grupos formados 
de pesquisadores ou em consolidação, que têm trabalhado de forma co-
laborativa na construção do conhecimento científico em EMI, acessível 
em base de dados internacionais.

Em relação à visibilidade dos periódicos nos quais a pesquisa bra-
sileira foi veiculada, verificaram-se aqueles que publicaram artigos com pre-
sença de brasileiros, encontrando-se um total de 113. Foram considerados 
periódicos nucleares da produção científica brasileira mainstream na temá-
tica em estudo aqueles que publicaram pelo menos 2 artigos, como perió-
dicos disseminadores, em um total de 37 (32,7%). Os demais, que perfa-
zem 76 (63,3%) periódicos, publicaram apenas um artigo, justificando-se 
assim a representatividade dos 37 periódicos, para os quais se analisaram 
alguns indicadores. O número de artigos publicados e outros indicadores, 
tais como o quartil7 a que pertencem, o FI8 e índice h, foram encontrados 
no SCImago Journal & Country Rank, com acesso em 20/1/2013. Foram 
feitas as devidas análises dos indicadores, nos respectivos periódicos.

Para o registro do quartil ao qual cada periódico pertence, proce-
deu-se de modo a colocar o título do periódico na área de conhecimento 
mais próxima ao mesmo, buscando, assim, o quartil já registrado na base. 
Por exemplo: o periódico Perspectivas em Ciência da Informação, que está 
contemplado em Subject Category como Communication (Q3) e Library 
and Information Sciences (Q4), foi categorizado como Q4, por se compre-
ender que o mesmo está mais próximo desta última área.

Ao final destas duas primeiras etapas, com os dados dos pesquisa-
dores em âmbito nacional e internacional, obtiveram-se os seguintes con-
juntos de pesquisadores estudados em sua produção: os mais produtivos 
no GT7, os mais produtivos nos EBBCs e os mais produtivos presentes na 
base Scopus.

7 Quartil refere-se, na estatística descritiva, a qualquer um dos três valores (Q1, Q2 e Q3) que dividem o conjunto 
ordenado de dados em quatro partes iguais, e assim cada parte representa 1/4 da amostra ou população. Pertencer 
ao primeiro quartil (Q1) significa estar no grupo dos 25% superiores, segundo algum indicador (LEVIN, 1985). 
8 O SJR (FI), do SCImago Journal Ranking Indicator , é uma medida de Impacto da revista, influência ou 
prestígio e que expressa o número médio de citações recebidas no ano selecionado, pelos documentos publicados 
na revista, nos três anos anteriores. 
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Em relação ao impacto, analisaram-se os seguintes conjuntos de 
pesquisadores: autores com maior impacto do GT7 e os de âmbito inter-
nacional presentes na base internacional Scopus, ou seja, aqueles advindos 
dos estudos “retrospectivos” e dos “estudos prospectivos” de citação. Anali-
sou-se o impacto em seus dois sentidos, o sincrônico e diacrônico, embora 
em conjuntos diferentes. 

Para o pesquisador pertencer ao conjunto final dos pesquisadores 
com maior impacto, estabeleceu-se o seguinte critério: considerando que 
estes definem o domínio de uma área, incluíram-se todos os pesquisadores 
que causaram maior impacto e que foram citados nove vezes ou mais na 
base Scopus ou no GT7, com suas respectivas produções nos três universos. 
Considera-se que os pesquisadores com nove ou mais citações tiveram, em 
média, uma citação por ano ou evento. 

4.3 anáLise de redes sociais e indicadores. normaLização de matrizes 

As redes sociais de comunicação científica, os estudos de coauto-
ria, cocitação, de fluxo e transferência de informação, entre outros, vêm se 
consolidando rapidamente nos últimos anos com a aplicação da metodolo-
gia de Análise de Redes Sociais (ARS) ou SNA, da expressão Social Network 
Analysis. A ARS origina-se da Sociometria e objetiva identificar e analisar 
as estruturas sociais e cognitivas e o comportamento dos elementos de um 
determinado grupo (OTTE; ROUSSEAU, 2002). 

Os pesquisadores e autores da área de Cientometria destacam 
que a Análise de Redes Sociais (ARS) ou SNA encontra fundamento espe-
cialmente nos estudos da teoria dos grafos, tendo como precursor Euler, 
em 1736. Conceituam “grafo como um conjunto de nós conectados por 
segmentos que, juntos em sua totalidade, determinam uma rede” (OTTE; 
ROUSSEAU, 2002, p. 442). 

Atualmente, a ARS é considerada um procedimento interdiscipli-
nar desenvolvido sob diversas influências. Além da Matemática, da Ciência 
da Computação, da Sociologia, da Psicologia Social e da Antropologia, há 
muitas disciplinas relacionadas, em que as redes desempenham um papel 
importante, como a inteligência artificial (redes neurais), entre outras. 
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Os autores destacam que a ARS dá ênfase às relações entre os 
“atores” e atribui às suas propriedades menor importância. Salientam, 
entretanto, que tanto os laços relacionais quanto as características indi-
viduais são complementares e necessários para um amplo entendimento 
de um fenômeno social. Na Informetria, os pesquisadores estudam redes 
de estruturas de colaboração, de cocitações e outras formas de redes de 
interação social, que são concretizadas e visualizadas por meio de uma 
representação gráfica. 

As redes de estrutura colaborativa ou de formas diversas de 
interação podem se apresentar de dois tipos: one-mode ou two-mode 
(WASSERMAN; FAUST, 1994).9 Segundo Wasserman e Faust (1994, 
p.9), “o termo ‘rede social’ refere-se ao conjunto de atores e suas liga-
ções entre eles”. A análise de rede tem, portanto, o objetivo de modelar 
as relações entre os atores, a fim de retratar, descrever e representar a 
estrutura de um grupo.

Para construção das redes referentes às coautorias ou cocitações 
de pesquisadores, instituições ou países, utilizam-se as matrizes, algumas 
vezes com os valores absolutos tanto de coautorias como de cocitações. No 
entanto, quando se pretende realizar estudos comparativos, dadas as espe-
cificidades e peculiaridades de cada área, autor, instituição, país ou área do 
conhecimento, destaca-se a relevância dos indicadores normalizados, que 
possibilitam avaliações comparativas, uma vez que padronizam as unidades 
de medida, além de revelar aspectos não explicitados nos dados brutos, 
obtidos nas matrizes com valores absolutos (GLÄNZEL et al., 2009). 

Assim, medidas absolutas de coautorias e cocitações esclarecem 
quais os autores centrais e mais destacados na rede de coutorias ou cocita-
ções, enquanto medidas relativas ou normalizadas explicitam a intensidade 
das relações, quer de colaboração, quer de cocitação. Segundo os estudos 
de Luukkonen et al. (1993), as medidas absolutas e relativas trazem ti-
pos diferentes de informações: as medidas absolutas mostram os “atores” 
centrais nas redes ou os mais periféricos, enquanto as medidas relativas 
ou normalizadas mostram a intensidade das relações de colaboração ou 
mesmo de cocitação .

9 Na rede one-mode os atores pertencem apenas a um grupo(uma variável) e na two-mode os atores pertencem a 
grupos distintos(duas variáveis), cada um deles com atributos particulares. 



OLIVEIRA, E. F. T.

80

Os indicadores relativos e normalizados de coautoria e cocitação 
são construídos a partir do total de coautorias ou cocitações entre dois 
coautores ou dois autores cocitados. Eles utilizam índices, tais como o Cos-
seno de Salton (CS) e o Indice de Jaccard (IJ), coeficiente de correlação de Pe-
arson, além de procedimentos como análises multivariadas que se aplicam 
às matrizes: Escalonamento Multidimensional (EMD), Análise Fatorial e 
Análise de agrupamentos (clusters) (VANZ; STUMPF, 2010b). 

O Cosseno de Salton (CS ou Ss) é um índice relativo e norma-
lizado, calculado a partir da matriz de coocorrência dos dados absolu-
tos, tanto para a coautoria (Cs) quanto para cocitações(Ss), conforme 
Luukkonen et al. (1993, p. 22). É expresso pelo quociente entre o total 
de artigos publicados em coautorias entre dois autores e a raiz quadrada 
do produto das frequências do total de artigos publicados individual-
mente pelos coautores.

Cxy = total de artigos publicados por x e y
Cx   = total de artigos publicados por x
C  y = total de artigos publicados por y

CxyCS= ________
Cx . Cy

onde,

Em termos matemáticos, o Cosseno de Salton (Cs) é concebido 
como o produto dos dois vetores (i,j) dividido pelo produto de seus com-
primentos, isto é, cosseno do ângulo entre as representações vetoriais dos 
dois documentos.

De forma similar, a fórmula do Cs apresenta-se no contexto da 
cocitação de autores e é aqui apresentada como Ss. O numerador da fór-
mula é expresso pela frequência (número) de cocitação de dois atores i, j 
, portanto, pela intersecção entre o conjunto das citações recebidas pelo 
autor i e o conjunto das citações recebidas pelo autor j e representados 
por coc (i,j). O denominador é a raiz quadrada do número total de citações 
recebidas pelos dois autores i e j , expressa pelo produto do conjunto de 
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citações recebidas de i e pelo conjunto de citações recebidas pelo autor j, 
explicitado e representado na fórmula por (cit (i) . cit (j) )

1/2
 .

A fórmula do Cosseno de Salton (Ss), presente nos estudos de Ha-
mers et al. (1989, p. 315), na qual as coocorrências representam cocita-
ções, pode ser assim expressa:

coc(i, j) = total de co-ocorrências do autor i e j
cit(i)  = total de citações recebidas pelo autor i
cit(j)  = total de citações recebidas pelo autor j

COC(i, j)Cs(i, j)= ______________
(cit(i) . cit(j) )

1/2
onde,

O índice de Jaccard (IJ) é utilizado somente para cocitações e 
mede a intensidade da relação entre dois autores, revistas ou documentos; 
é definido como a frequência de cocitacão de dois atores A e B, chamados 
aqui de Cocit (A,B) (VANZ, 2009). É compreendido como o número de 
vezes que os autores A e B são citados conjuntamente, representados por 
Cit(A∩B), dividido pelo número total de citações recebidas pelos dois au-
tores A e B, (união do conjunto de citações recebidas por A e do conjunto 
de citações recebidas pelo autor B), chamadas aqui de Cit (AυB) e repre-
sentadas por Cit(A)+Cit(B) – cocit(A∩B). 

Segundo Luukkonen et al. (1993, p. 22), a fórmula pode ser ex-
pressa, reelaborada, por:

Cocit (A, B)IJ= ________________________
Cit (A) + Cit (B) - Cocit (A∩B)

Tanto o Cosseno de Salton (Cs ou Ss), para coautoria ou cocita-
ções, respectivamente, quanto o Índice de Jaccard (IJ), utilizado somente 
para cocitações, apresentam valores variando entre zero e um: quanto mais 
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próximo de um estiver o valor desses indicadores, mais similares são os dois 
autores (com proximidade teórico- metodológica ou altamente cocitados); 
quanto mais próximo de zero, mais distante (menos intensa) é a associa-
ção dos dois autores, seja como coautores ou na percepção do conjunto 
de autores citantes. Valor zero para (Cs) ou (Ss) ou (IJ) indica ausência 
de coautorias ou cocitações entre os dois autores. O valor um para estes 
indicadores significa que os dois autores, no caso de coautoria, foram coau-
tores em todos os trabalhos produzidos ou citados exatamente nos mesmos 
trabalhos, no caso de cocitações. Esta última situação pode ser decorrente 
tanto de os autores serem coautores nos trabalhos citados quanto da proxi-
midade teórico-metodológica.

Small e Sweeney (1985) apontam que as análises de cocitação ba-
seadas em índices de cocitação relativos proporcionam uma representação 
mais compreensiva dos agrupamentos dos referentes teóricos que formam 
a estrutura intelectual de uma comunidade científica. Destacam que as 
matrizes de índice de cocitação relativa ou normalizada têm sido preferen-
cialmente utilizadas.

Neste trabalho, optou-se por utilizar o Cosseno de Salton (Cs) 
como índice normalizado, para coautorias e cocitações (Ss), por ser consi-
derado um índice mais aceito e usado. Egghe e Leydesdorff (2009) prefe-
rem utilizar o Cosseno de Salton (Cs ou Ss), entre outros índices, conside-
rando que as diferenças de resultados são mínimas. Alguns autores forne-
cem argumentos para o uso do Cosseno de Salton, especialmente quando 
pretendem a visualização da estrutura das redes. O uso do Cosseno de Salton 
apresenta a vantagem de não ser uma estatística, mas uma medida de simi-
laridade que normaliza, utilizando a média geométrica.

O debate sobre o uso da medida de similaridade para a norma-
lização, se Ss ou IJ, no caso da Análise de Cocitação (ACA), é ainda um 
tanto polêmico. O índice de Salton (Ss) é sempre maior que o Indice de 
Jaccard (IJ).10 O resultado do índice para o “Cosseno de Salton é, em geral, 
o dobro do valor para o Índice de Jaccard “ (HAMERS, 1989, p.315). 

10 Estas duas medidas normalizadas, Cosseno de Salton (Cs) ou Indice de Jaccard (IJ) , são denominadas medidas 
de similaridade bilateral, pois dão atenção a dois autores de cada vez, seja em coautoria ou cocitação. “Podem ser 
tendenciosos para autores com baixas frequências de coautorias ou cocitações, tendendo a subestimar as ligações 
entre eles” (LUUKKONEN, et al.,1993, p. 34). 
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Os indicadores de densidade (density) e indicadores de centralidade 
(centrality) podem ser usados para aprofundar a análise da estrutura de uma 
rede, no que se refere à intensidade de coesão da rede e o papel de cada ator-
-autor, instituição ou país. Os indicadores de centralidade de grau (centrality 
degree), de intermediação (betweenness centrality) e de proximidade (closenness 
centrality) permitem analisar o papel de cada ator desempenha individual-
mente e a estrutura da rede em seu conjunto (OTTE; ROUSSEAU, 2002).

O indicador de densidade (density) permite avaliar a coesão e a 
estrutura da rede, e é calculado pela razão entre o número de laços exis-
tentes realmente na rede e o número total de laços possíveis, explicitado 
em forma de percentual (OTTE; ROUSSEAU, 2002; OLIVEIRA; GRA-
CIO, 2011b) 

As medidas de centralidade são assim definidas por Otte e Rousse-
au( 2002): a centralidade de grau (centrality degree) é o número de ligações 
que um ator tem com todos os demais atores da rede, permitindo caracte-
rizar a posição estrutural de um ator em relação à rede como um todo; a 
centralidade de intermediação (betwenness) mede o potencial e a capacidade 
de o ator intermediar o caminho entre outros dois atores quaisquer da rede, 
isto é, atores com intermediação alta desempenham o papel de conector ou 
“ponte” entre diferentes grupos na rede, intermedeiam o fluxo de informa-
ção da rede. Finalmente, a centralidade de proximidade (closeness) é conce-
bida como o número de caminhos mais curtos de um ator em relação aos 
demais da rede. Valores baixos para essa centralidade significam que o ator 
está relacionado com todos os outros por meio de caminhos curtos, ou seja, 
o ator está próximo de todos os outros atores da rede. 

Segundo Moya-Anegon et al. (2004), a partir da análise de re-
des de citação, cocitação, coautoria ou outras relações, determinam-se 
mapeamentos de domínio ou visualizações em determinadas áreas do 
conhecimento. Nestas redes são reveladas relações entre os autores, ins-
tituições e documentos, prestando-se para desvendar a estrutura de co-
nhecimento destas áreas e alguns aspectos de sua natureza. A análise das 
redes auxilia a compreensão da contribuição, inserção, impacto de um 
pesquisador ou grupo para uma área do conhecimento e subsidiam a 
Análise de Domínio (A.D.).
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Em síntese, o aporte teórico-metodológico utilizado demonstra, 
de forma específica, que os indicadores utilizados se prestam para: identi-
ficar os pesquisadores de “vanguarda” que constroem o conhecimento novo, 
via indicadores de produção; visualizar a proximidade de conteúdos destes 
pesquisadores, especialmente por meio dos grupos que se formam no en-
torno de temáticas comuns; subsidiar como a estrutura de conhecimento 
de uma área é percebida por seus pesquisadores, via análise de citações 
e cocitações; identificar os paradigmas e procedimentos metodológicos 
pertinentes, contribuindo para a compreensão e mapeamento de uma co-
munidade científica (VANZ; CAREGNATO, 2003; GMÜR, 2003; OLI-
VEIRA; GRACIO; SILVA, 2010; SMIRAGLIA, 2011b). 

4.4 índices normaLizados de citações

O impacto das publicações científicas complementa a análise da 
avaliação da ciência produzida (GLÄNZEL, 2003) e diz respeito ao núme-
ro de citações recebidas por um documento, pesquisador ou país. “As cita-
ções constituem um indicador de impacto de um pesquisador, instituição 
ou país na comunidade à qual pertencem” (LASCULARIN-SANCHEZ; 
GARCIA-ZORITA; SANZ-CASADO, 2011, p. 10). 

Considerando que os pesquisadores citados na base Scopus advêm de 
áreas de conhecimento distintas, algumas questões ocorrem quando se preten-
de avaliar o impacto de um pesquisador ou país de uma determinada área do 
conhecimento. Especialmente quando se pretende fazer estudos comparativos, 
dadas as especificidades e peculiaridades de cada área do conhecimento, desta-
ca-se a relevância dos indicadores normalizados11, que possibilitam avaliações 
comparativas, seja entre áreas ou entre níveis de agregação, uma vez que padro-
nizam as unidades de medida (GLÄNZEL et al., 2009). 

Segundo Moed (2009, p.16), 
um indicador normalizado ou relativo de impacto de citação pode ser 
definido como a razão entre a média de citações dos trabalhos publicados 
por uma unidade de avaliação (por exemplo, artigo), pela média geral de 
citação nos subcampos científicos, aos quais esses artigos pertencem.12 

11 Os valores de citações referentes aos pesquisadores do GT7 não necessitaram de normalização, visto se tratar 
de um grupo homogêneo, com padrões similares de citações dentro da própria área.
12 Tradução da autora.
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Essa abordagem não apenas equaliza as diferenças nas práticas de 
citação entre subcampos científicos diversos, mas também as diferenças nas 
frequências esperadas de citações dos diferentes trabalhos. Segundo Moed 
(2009), um indicador normalizado é definido como o quociente entre o 
indicador analisado, tomado no seu valor original (valor obtido), dividido 
pela média do indicador na área de estudo científico (valor esperado), re-
sultando o impacto normalizado de citação. Como resultado, este indica-
dor padroniza o comportamento de dois pesquisadores, de forma a situá-lo 
em relação à tendência global (média) observada na área. 

Quando o impacto normalizado de citação se aproxima do valor 
um, pela esquerda ou pela direita, mais próximo está do esperado; quanto 
mais acima, ou abaixo de, tem um impacto maior ou menor daquele con-
tido oficialmente nas revistas.

McitINcit= _____
MpFI

13

INcit =  Mcit / MpFI
13

Onde, 

MCit = Média de citações por artigo

∑(niFIpi)MpFI = ________
N

=
n1FIp1 + n2FIp2 + ... + nnFIpn_______________________

N
N = número total de artigos

e
(n1FIp1) = nº de artigos publicados no periódico com fator de impato p1

Em síntese, utilizaram-se os dados do SCimagojr, considerando-
-se o número de artigos produzidos pelos pesquisadores, e verificaram-se 
os fatores de impacto (FI) de cada periódico em que esses artigos foram 
publicados. Calculou-se a média ponderada dos fatores de impacto (MpFI) 
13 Indice normalizado elaborado pela autora, a partir do texto de Moed (2009).
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para cada pesquisador, considerando-se os fatores de impacto (FI) de cada 
periódico e os respectivos números de artigos publicados. Por fim, calcu-
lou-se o Índice Normalizado de citação (INCit ) por autor, fazendo-se o 
quociente entre a média de citações (MCit ) e a média ponderada de citações 
(MpFI ) por artigo.

Além da questão de normalização das citações, os pesquisadores 
distinguem duas abordagens diferentes em estudos de citação: o sincrônico, 
que procede a partir do presente para o passado, a exemplo dos pesquisa-
dores mais citados pelos autores das pesquisas do GT7; e os estudos diacrô-
nicos, que se preocupam com as citações a um conjunto de publicações em 
anos sucessivos, isto é, quando se avaliam as citações recebidas por um au-
tor, instituição ou país, a partir de uma publicação. Os estudos diacrônicos 
sempre poderão crescer em número, com o decorrer do tempo, a exemplo 
das citações recebidas pelos pesquisadores brasileiros encontrados na base 
de dados Scopus (GLÄNZEL, 2003). Este autor afirma que as abordagens 
sincrônicas têm um formato de “estudos retrospectivos, do presente para o 
passado, enquanto os “estudos diacrônicos” centram-se em “estudos pros-
pectivos” de citação que virão nos anos consecutivos. Portanto são dois os 
sentidos do impacto: o que ele causa na comunidade ao citar outros auto-
res e o que ele produz na comunidade por meio das citações recebidas14. 

Utilizou-se a Análise de cluster, que constitui um procedimento 
multivariado, cuja finalidade principal é agregar objetos com base nas ca-
racterísticas comuns que possuem, fazendo os agrupamentos baseados em 
proximidades (distâncias). Os agrupamentos formados devem ter uma ho-
mogeneidade interna (dentro do grupo) e heterogeneidade externa (entre 
um grupo e outro) (HAIR, J.R. et al., 2009). 

A partir da Análise de clusters, agruparam-se em cinco con-
juntos de pesquisadores mais produtivos, em âmbito nacional e inter-
nacional, e os que mais impactam, também nestas duas ambientações, 
segundo similaridades.

A análise de agrupamentos (clusters) é utilizada para estabeleci-
mento de grupos entre os elementos analisados, como os pesquisadores 

14 Os estudos sincrônicos, são estudos com características estáticas e os segundos, os estudos diacrônicos, têm 
características dinâmicas, na medida em que podem crescer no decorrer do tempo.
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advindos de três instâncias diferentes, com seus indicadores de produção(-
GT7, EBBC e Scopus), e para impacto em duas instâncias (GT7 e Scopus). 
Para retratar os agrupamentos, recorreu-se à construção do dendograma. 
Sua estrutura, em forma de árvore, mostra, em forma escalonada, que as 
distâncias menores entre combinações indicam maior homogeneidade 
entre elas. Para tanto, utilizou-se o SPSS (Statistical Package for de Social 
Science) para construção dos agrupamentos de pesquisadores, usando o 
método Ward e a medida qui-quadrada de distâncias, com variáveis de 
z-escore (normalizadas).

Analisou-se a média e os desvios padrão dos cinco grupos relati-
vos à produção nos dois eventos e na base de dados Scopus, e os advindos 
do impacto no GT7 e base de dados Scopus. As análises produzidas por es-
tes cinco agrupamentos constituíram-se representações válidas da estrutura 
intelectual de um domínio científico, segundo Miguel, Moya-Anegón e 
Herrero-Solana (2008). Também deu-se especial destaque àqueles pesqui-
sadores que pertencem à área de Ciência da Informação, na perspectiva das 
abordagens de Análise de Domínio (A.D), área objeto deste estudo.

4.5 características das fontes usadas

A ANCIB – Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 
em Ciência da Informação – é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, 
fundada em junho de 1989, em decorrência dos esforços de alguns Cursos 
e Programas de Pós-Graduação da área, admitindo sócios institucionais 
(Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação) e sócios indivi-
duais (professores, pesquisadores, estudantes de pós-graduação e profissio-
nais advindos dos programas). Sua finalidade é acompanhar e estimular as 
atividades de ensino de pós-graduação e de pesquisa em Ciência da Infor-
mação, no Brasil. Desde sua criação, tem se projetado, no país e fora dele, 
como uma instância de representação científica e política importante para 
o debate das questões pertinentes à área de informação (ANCIB, 2016). 

As atividades da ANCIB estruturam-se em duas frentes: os Pro-
gramas de Pós-Graduação stricto sensu, que são representados pelos seus 
coordenadores, e o ENANCIB, Encontro Nacional de Pesquisa promovi-
do pela ANCIB, que constitui grupos de debates e reflexões que reúnem 
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pesquisadores e socializam a produção do conhecimento novo em temas 
especializados da Ciência da Informação, organizados em Grupos de Tra-
balho (GTs) (ANCIB, 2016).

Os ENANCIBs vêm acontecendo desde 1994, propiciando ao 
longo desses anos edições de um fórum privilegiado para o debate da pes-
quisa conduzida pela área. Agrega pesquisadores e programas de pós-gra-
duação brasileiros para um trabalho de prospecção e aprofundamento, que 
envolve desde o desenvolvimento de políticas até as investigações acerca 
dos fundamentos epistemológicos da área. Inicialmente concebidos para 
uma periodicidade bienal, os ENANCIBs passaram, a partir de 2005, a ter 
periodicidade anual, na expectativa de regularizar o fluxo e a circulação da 
crescente produção científica desenvolvida especialmente pela comunida-
de dos Programas de Pós-Graduação na área.

Através do amplo diálogo entre os pesquisadores, os ENANCIBs 
fazem avançar as atividades de geração de conhecimento, incentivando a 
reflexão sobre temas e tendências acadêmicas da atualidade. Hoje, as te-
máticas das discussões investigativas abrangem 11 grupos de trabalhos, a 
saber: GT-1: Estudos Históricos e Epistemológicos da Informação; GT-2: 
Organização e Representação do conhecimento; GT-3: Mediação, Circu-
lação e Uso da Informação; GT-4: Gestão da Informação e do Conheci-
mento nas Organizações; GT-5: Política e Economia da Informação; GT-
6: Informação, Educação e Trabalho; GT-7: Produção e Comunicação da 
Informação em CT&I; GT-8: Informação e Tecnologia; GT-9: Museolo-
gia, Patrimônio e Informação; GT10-: Informação e Memória e GT-11: 
Informação e Saúde, criados nos anos, de 2011 e 2012, respectivamente.

O GT-7, denominado Produção e Comunicação da Informação 
em C&T, teve, no decorrer das suas edições, as seguintes denominações: 
Produção Científica/Literatura Cinzenta (1994 a 1997), Comunicação 
Científica (2000), Comunicação e Produção Científica/Literatura Cin-
zenta (2003), Informação para Diagnóstico, Mapeamento e Avaliação 
(2005 e 2006) e Produção e Comunicação da Informação em CT&I, a 
partir de 2007.

Tem como objeto de estudo e pesquisa as diferentes áreas do co-
nhecimento. Seu principal foco de interesse são as questões teórico-con-
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ceituais e metodológicas relacionadas à avaliação da produção em ciência, 
tecnologia e inovação. Suas aplicações se fazem nas diferentes áreas co-
nhecimento. Desse modo, o escopo e a abrangência dessa área em suas 
diferentes abordagens é proporcionar o diálogo com outras temáticas da 
Ciência da Informação e com outros campos do conhecimento, atuando 
especialmente em Cientometria. 

A atual ementa do GT7 revela as diversas possibilidades de temas 
e questões de pesquisa reunidas no grupo, assim expressas: 

Estudos teóricos, aplicados e metodológicos sobre a produção, comu-
nicação e uso da informação em Ciência, Tecnologia e Inovação. Inclui 
pesquisas relacionadas aos processos de comunicação, divulgação, aná-
lise e formulação de indicadores para planejamento, avaliação e gestão 
em CT&I (EMENTAS, ANCIB, 2017).

Os EBBCs – Encontros Brasileiros de Bibliometria e Cientome-
tria,- outra fonte de dados para esta pesquisa, aconteceram desde 2008 no 
Brasil, sendo o 1° EBBC15 em 2008, no Rio de Janeiro, o 2°EBBC16 na 
UFSCar, em 2010, e o 3° EBBC17 em 2012, no Rio de Janeiro, o 4º, em 
2014, no Recife18 e o 5º em 201619, em São Paulo e em 2018 o 6º EBBC,-
será no Rio de Janeiro. 

O 1° EBBC, Encontro Brasileiro em Bibliometria e Cien-
tometria, aconteceu no Rio de Janeiro, no período de 14/9/2008 a 
16/9/2008. Por tratar-se de evento pioneiro no Brasil, surgiu com os 
seguintes objetivos: reunir e congregar os diferentes grupos de pesquisa 
que vêm atuando nestas áreas, no Brasil; aperfeiçoar sua interação e 
convergência para o “estado da arte” internacional; discutir não apenas 
as atuais tendências e dificuldades da área, mas avaliar o futuro destes 
estudos no país. Considerando que o evento internacional denomi-
nado ISSI-International Society of Scientometrics and Informetrics – se 
realizaria no Brasil, em julho de 2009, o 1° EBBC serviu como uma 
preparação para o evento internacional, com a meta de criar uma área 
15 Site do 1º EBBC<http://www.eventos.bvsalud.org/agendas/ebbc1/>
16 Site do 2º EBBC<www.ebbc.ufscar.br/>
17 Site do 3º EBBC<www.ufrgs.br/ebbc2012>
18 Site do 4º EBBC<http://www.liber.ufpe.br/conferences/index.php/ebbc4/recife>
19 Site do 5° EBBC<www2.eca.usp.br/ebbc/index.php/EBBC/ebbc5>
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com maior consistência, de modo a unificar os esforços e consolidar 
uma identidade acadêmico-científica no país.

O 1°EBBC destinou-se a pesquisadores profissionais e estu-
dantes da área da Ciência da Informação e áreas correlatas, assim como 
a tomadores de decisão em C&T, educadores, bibliotecários e público 
de diversas áreas.

Por tratar-se de um primeiro evento dessa natureza, não aconte-
ceram apresentações de trabalhos, não havendo dados que comprovassem 
a presença dos estudiosos na área, no Brasil. Somente foram apresentadas 
palestras e mesas redondas pelos pesquisadores mais eminentes do país e 
por alguns palestrantes internacionais.

Nesse 1° EBBC, ocorrido no Rio de Janeiro, em setembro de 
2008, estiveram presentes alguns pesquisadores que compõem hoje o gru-
po dos pesquisadores brasileiros mais produtivos, em pelo menos duas 
das instâncias analisadas, que mais são citados nas pesquisas e que causam 
maior número de citações nas publicações indexadas. Por ser o primeiro 
evento, no Brasil, não foram apresentadas comunicações orais, somente 
palestras e mesas redondas, presididas pelos pesquisadores mais eminen-
tes do país e alguns palestrantes internacionais, a saber: Jacqueline Leta 
(UFRJ), com o tema ESTADO DA ARTE DA CIENCIOMETRIA NO 
BRASIL, complementado por Dr. Wolfgang Glänzel, da Bélgica, então di-
retor da revista Scientometrics, que discorreu sobre o PANORAMA IN-
TERNACIONAL DA CIENCIOMETRIA; e Lea M. L. Strini Velho, da 
UNICAMP, que discorreu sobre os ESTUDOS DE CIENCIOMETRIA 
NA AMÉRICA LATINA.

Aconteceram várias mesas redondas com debatedores, com as se-
guintes temáticas:

1. Os aspectos teóricos e metodológicos da cienciometria;

2. O caráter multidisciplinar dos estudos cienciométricos; 

3. Estudos sobre os indicadores de tecnologia e inovação;

4. A cienciometria e as interfaces com a sociologia e história 
da ciência; 
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5. O indicadores cienciométricos para as políticas e gestão em C & T 

No período de 17 a 19/11/2010, na UFSCar, aconteceu o 2º 
Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (2° EBBC), que obje-
tivou reunir os grupos de pesquisa e pesquisadores que atuam nestas áreas, 
dando ensejo à socialização dos conhecimentos produzidos nestes campos 
de conhecimento, propiciando maior interação entre os grupos e conver-
gência com o estado da arte internacional, além de fomentar discussões 
sobre as atuais tendências e carências das áreas e o futuro destes estudos.

Estes dois eventos, constituíram-se a institucionalização da Bi-
bliometria no Brasil, como ações para estimular a produção científica, 
divulgar o conhecimento que vem sendo produzido, promover o inter-
câmbio entre pesquisadores e profissionais e promover uma discussão 
em âmbito nacional sobre os rumos e as tendências das pesquisas nas 
áreas de interface.

Seguiram-se o 3º, 4º e 5º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cien-
tometria, como estratégias para dar continuidade aos estudos nesse campo de 
conhecimento, uma vez que se observa uma demanda crescente pelos mesmos. 

À guisa de conclusão sobre os Encontros Brasileiros de Bibliome-
tria e Cientometria, ficou evidenciada na primeira e na segunda edição a 
característica multidisciplinar dos encontros, quando participaram pesqui-
sadores de diferentes áreas da ciência, que desenvolveram e apresentaram 
pesquisas sobre o tema. A partir dos dois primeiros encontros, a comuni-
dade científica percebeu a necessidade de maior interação entre os estu-
diosos, a fim de aprofundar a discussão de assuntos relacionados à ciência 
brasileira e aperfeiçoar os métodos e abordagens aplicados à área.

Além dessas questões, os EBBCs alertaram para a necessidade de 
se empreender esforços em pesquisas que desenvolvam a área de Biblio-
metria. Na expressão de Glänzel (2003), seria a Bibliometria para os Bi-
bliometristas(G1), que vai além de aplicações metodológicas e de estudos 
que buscam a criação de indicadores nacionais, em C&T, e se prestam a 
políticas científicas (G3). Os demais encontros buscaram enfrentar essas 
questões, especialmente no sentido de consolidar a identidade acadêmica 
da área, no Brasil. 
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A base de dados Scopus – 3ª instância –, fonte dos dados em 
âmbito internacional, é considerada hoje a maior base de dados multi-
disciplinar de resumos, citações e textos completos da literatura científica 
mundial, lançada pela Editora Elsevier, em 2004, com cobertura tempo-
ral a partir de 1960. É uma base multifiliação e multi-idioma, tem cerca 
de 49 milhões de publicações indexadas, provenientes de mais de 22.878 
periódicos, dos quais 329 são brasileiros (1,44%), com prevalência para 
as exatas e saúde. Há quatro revistas indexadas da área de Ciência da In-
formação: Ciência da Informação, desde 2006; Perspectivas em Ciência da 
Informação, desde 2008; e mais recentemente, Informação & Sociedade: 
Estudos e a revista Transinformação (SCIMAGO JOURNAL & COUN-
TRY RANK, 2016).

Essa base de dados indexa e dissemina os resultados do conheci-
mento produzido pelos países centrais. Seus indicadores têm se mostrado 
adequados para analisar a produção da ciência e tecnologia (C&T) desses 
países e da própria ciência mainstream. Há, porém, críticas e polêmicas 
quanto ao uso desses indicadores para se avaliar o conhecimento novo pro-
duzido em países periféricos, uma vez que, neste caso, se obtém uma visão 
reduzida, parcial da ciência construída (SPINAK, 1998).




