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5

apresentação e anáLise dos dados

Em que se prossegue apresentando os dados ao leitor e analisando-os.

Os dados se apresentam seguindo a ordem dos eventos anali-
sados. Inicialmente os eventos nacionais e depois analisam-se os dados 
relativos aos artigos encontrados na base Scopus, quer seja, a ciência 
internacionalizada. 

Apresentam-se os indicadores de produção, colaboração, im-
pacto e visibilidade. 

5.1 eventos nacionais: encontros nacionais de pesquisa em ciência 
da informação (enancibs) e encontros brasiLeiros de bibLiometria 
e cientometria (ebbcs)

Em âmbito nacional, apresentam-se e analisam-se os dados re-
lativos aos autores e às instituições mais produtivas, às temáticas mais 
presentes, por meio dos indicadores de produção e impacto, em dois dos 
universos apresentados: oito ENANCIBs, em seu GT7, que ocorreram no 
período de 2003 até 2011; 1°, 2° e 3° EBBCs, que ocorreram em 2008, 
2010 e 2012, respectivamente. 
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5.1.1 produção e temáticas nos enancibs

A produção nos ENANCIBs, na qual se incluíram os autores e 
instituições mais produtivos, temáticas e colaboração, registrou a presen-
ça de 212 pesquisadores no GT7, nos 8 eventos analisados, e apresenta-
das 152 pesquisas. Dos 212 pesquisadores, 165 apresentaram somente 
um trabalho, o que corresponde a 78%, e 47 (22%) apresentaram pelo 
menos 2 pesquisas.

Na análise da Tabela 1 destaca-se que 47 (22%) autores mais pro-
dutivos foram responsáveis por 101 (66,4%) pesquisas do total das 152 
apresentadas no GT7. Esse percentual sugere a significativa representativi-
dade do grupo mais produtivo do GT7. Assim, 22% dos autores respon-
dem por 66,4% das pesquisas, ratificando-se a Lei de Lotka, em 1926, que 
destaca que uma longa proporção da literatura científica é produzida por 
um pequeno número de autores1. 

Tabela 1- Pesquisadores mais produtivos nos ENANCIBs

Pesquisadores (instituição) 1,2 Número de 
trabalhos Pesquisadores (instituição) 1,2 Número de 

trabalhos 

CAREGNATO, S. E. (UFRGS) * 10 SILVA, A. B. de O.e (UFMG) 2

STUMPF, I. R. C. (UFRGS)* 9 ARAÚJO, C. A. A. (UFMG)* 2

NORONHA, D.P.(USP)* 7 PAVAN, C. (UFRGS) 2

OLIVEIRA, E.F.T. (UNESP)* 7 DIAS, E. W. (UFMG)* 2

MUELLER, S. P.M. (UNB)* 7 OLIVEIRA, E.da C. P. (IBICT) 2

BUFREM, L.S.(UFPR)* 5 DUARTE, E. N. (UFPB)* 2

SANTOS, R.N.M. dos(UFPE)* 5 PARREIRAS, F.S.(FUMEC)* 2

VANZ, S. A. De S.(UFRGS)* 5 JOB, I. (UERGS) 2

FUJINO, A. (USP)* 4 ROBREDO, J. (UNB) 2

VILAN FILHO J.L. (UNB)* 4 FREITAS, J. L. (UFPR) 2

GRACIO, M.C.C. (UNESP)* 4 CASTRO, J.V.R. de (UFMG) 2

1 Segundo Glänzel (2003), a Lei de Lotka está intimamente ligada com a Lei do Elitismo, de Solla Price (1963): 
o número de membros da elite corresponde à raiz quadrada do número total de autores √ N. A metade do total 
da produção é o critério para se saber se a elite é produtiva ou não. Outros estudos de Price, realizados entre 1965 
e 1971, concluíram que 1/3 da literatura é produzida por menos de 1/10 dos autores mais produtivos, levando a 
uma média de 3,5 documentos por autor, e 60% dos autores produzindo apenas um único documento. Cite-se, 
ainda, a Lei 80/20: em 80% da literatura estão concentrados em 20% do acervo (TRUESWELL,1969).
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ODONNE, N. (UFBA)* 4 INNOCENTINI, L. (UFSCAR)* 2

MATTOS, A. M.(UFMG) 3 SILVA, M. A. R. (USP) 2

CENDON. B.V. (UFMG)* 3 MAIA, M.de F. S. (FURG) 2

POBLACIÓN, D.A. (USP) 3 VANTI, N. (UFRN) 2

SILVA, F. M. E. (UFPE)* 3 KOBASHI, N. Y. (USP)* 2

GARCIA, J.C. R. (UFPB)* 3 VALÉRIO, P.M. (FINEP) 2

PINHEIRO, L. V. R. (IBICT)* 3 MATHEUS, R. F. (UFMG) 2

GOMES, M. Y. F. (UFBA)* 3 BARBOSA, R. R. (UFMG)* 2

OLIVEIRA, M. de (UFMG)* 3 CATANHEDE, R. S. (UNB) 2

SILVEIRA, M. A. A. da (UFPE) 3 BRAMBILLA, S. D. (UFRGS) 2

MUGNAINI, R. (USP)* 3 CHALHUB, T. (IBICT)* 2

MOURA, A. M. M. de (UFRGS) 2 HYODO, T. (USP) 2

YANAI, A. E. (UFSCAR) 2

Fonte: Elaborado pela autora.
1. Os pesquisadores registrados em negrito são bolsistas Produtividade em Pesquisa 

do CNPq.
2. Os pesquisadores destacados com * estão vinculados aos cursos de Pós-Graduação.

A Tabela 1 apresenta os pesquisadores com pelo menos dois tra-
balhos, no período de tempo estudado. Destacam-se os pesquisadores bol-
sistas de produtividade em pesquisa do CNPq, em um total de 11 (23%) 
do conjunto. Considerando que as bolsas são destinadas àqueles que se 
destacam entre seus pares na área, os pesquisadores possuem significativa 
produção científica, vínculo com programas de pós-graduação e socializam 
seu conhecimento por meio de orientação de pesquisa no âmbito da gra-
duação e pós-graduação. 

Esses dados, relativos aos pesquisadores bolsistas e vinculados à 
pós- graduação, sugerem que a temática em foco no GT7 se insere nos 
universos formais de apoio à pesquisa e que esses pesquisadores têm efe-
tivamente buscado solidificar sua produção com apoio institucionalizado. 
Ainda, 27 (57,4%) são credenciados em Programas de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação em suas instituições de origem, ratificando que os 
pesquisadores mais produtivos da área se encontram predominantemente 
concentrados em espaços formais de produção do conhecimento. 
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Os 21 primeiros pesquisadores mais produtivos contemplam, em 
geral, as duas situações: são bolsistas produtividade do CNPq e também 
estão integrados a programas de pós-graduação. Isto sugere a interligação 
entre as variáveis: produção, visibilidade (reconhecimento pelos pares) e 
pesquisas de frente (vínculo com a pós-graduação). Observe-se que, para 
ser bolsista CNPq, o pesquisador deve pertencer à pós-graduação, o que já 
sinaliza a inclusão do 1° conjunto (bolsista do CNPq) e no segundo con-
junto (docentes da Pós-Graduação). 

Desses pesquisadores mais produtivos, 38 (80,8%) coor-
denam ou participam de grupos de pesquisa ligados ao EMI ou 
áreas adjacentes.

O fato de 165 (78%) pesquisadores terem apresentado um úni-
co trabalho, no período de tempo estudado, sugere algumas hipóteses, a 
saber: a temática apresenta interfaces com várias áreas de conhecimento, 
o que de certa forma pulveriza as publicações por diferentes autores; a te-
mática encontra-se em processo de consolidação e, ainda, não possui um 
corpo de pesquisadores estável, responsável por um número de pesquisas 
quantitativamente significativo. No entanto é pouco provável essa asserti-
va, pois, nos últimos três ENANCIBs (XI, XII e XIII) e incluindo o XVII 
Enancib de 2016, houve um aumento do número de trabalhos propostos 
e com qualidade também crescente.

A Tabela 2 apresenta as instituições mais produtivas, seguindo o 
mesmo critério dos autores mais produtivos, isto é, aquelas instituições que 
apresentaram pelo menos dois trabalhos. 

A análise da tabela em questão mostra que, no período em estu-
do, 48 instituições participaram dos ENANCIBs, sendo que 19 são con-
sideradas as mais produtivas, com apresentação de pelo menos dois traba-
lhos. Algumas instituições estrangeiras estiveram presentes, mesmo com 
um trabalho: a UGR- Universidade de Granada, a Universidad Carlos III 
de Madrid, na Espanha, e a Universität Koblenz, na Alemanha. A partici-
pação das universidades estrangeiras ocorreu em trabalhos em coautorias 
entre pesquisadores estrangeiros e brasileiros, indicando a consociação de 
ideias e a internacionalização do conhecimento produzido, ainda que de 
forma pouco frequente.
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Comparando as Tabelas 1 e 2, observa-se que as cinco primeiras 
instituições mais produtivas – UFRGS, UFMG, UnB, UNESP e ECA/
USP-constituem os vínculos institucionais de 7, 9, 3, 2 e 7 dos pesquisa-
dores mais produtivos. Isto sugere uma certa equidade de produção entre 
o número de pesquisadores dentro de suas instituições, com destaque para 
a UnB e UNESP, onde há menor número de pesquisadores, porém com 
alta produtividade. 

Tabela 2 – Instituições mais produtivas dos ENANCIBs

Instituições Trabalhos Instituições Trabalhos

UFRGS 25 UFPR 5

UFMG 21 USP 5

UnB 20 UFF 3

UNESP 14 UFRJ 3

ECA /USP 13 UFSCAR 3

UFBA 10 MPEG 2

UFPB 8 NETIC 2

UFSC 6 PUC-Campinas 2

IBICT 5 UFRN 2

UFPE  5

Fonte: Elaborado pela autora.

Destaque-se que apenas a UFF, uma das instituições mais produ-
tivas, não é de origem dos pesquisadores mais produtivos.Tem-se, por hipó-
tese, a existência de vários pesquisadores, com baixa produção na temática.

Todas essas universidades possuem programas de pós-graduação 
na área, sendo as cinco primeiras – UFRGS, UFMG, UNB, UNESP e 
USP/ECA – em âmbito de mestrado e doutorado, universidades onde tais 
cursos foram pioneiros, portanto, com maior consolidação de pesquisa na 
área e na temática. A UNESP e UFMG, na avaliação CAPES, do triênio 
2010-2012, obtiveram o conceito 6. A UNESP de criação mais recente, 
com mestrado instituído desde o final da década de 1990 e o doutorado 
em 2005, e o da UFMG com curso de mestrado iniciado em 1976 e im-
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plentação de doutorado em 1997. As demais, incluindo o IBICT e a UFF, 
possuem mestrado e doutorado, sendo que no IBICT aconteceu a defesa 
da primeira dissertação de mestrado na temática no Brasil, tendo à frente 
SARACEVIC, T. e BRAGA, G.M. no início da década de 1970, já citados. 

Quanto às temáticas mais frequentes e para classificação das pa-
lavras-chave encontradas nos 152 trabalhos, empregaram-se os termos de 
busca usados para encontrar os autores que publicaram nas bases de dados 
indexadas internacionalmente (Scopus), incluídas na metodologia.

Na análise da Tabela 3 destacam-se as temáticas de maior fre-
quência. A palavra-chave “Bibliometria” aparece maior número de vezes 
por ser o termo mais amplo e genérico, com diferentes extensões, com 
destaque para o termo “produção científica” em artigos, comunicações, 
revistas e periódicos, que incluem produção, divulgação e avaliação, bem 
como “comunicação científica”, termo mais genérico, específico da área de 
Comunicações e Ciência da Informação. 

Em ordem decrescente de frequências, são destacados os temas 
ligados à “colaboração científica”, “coautorias”, “análise de citação”, “aná-
lise de cocitação”, “fator de impacto” e “políticas científicas”. Com menor 
incidência aparecem os temas “Patentes”, “Webometria”; apenas uma in-
cidência para “Informetria” e nenhuma incidência para os termos “Lei de 
Bradford”, “Lei de Zipf”, “obsolescência da literatura” e “índice h”.

Uma leitura mais qualitativa dos diferentes resumos e textos mos-
tra que, em relação às temáticas mais contempladas, os termos “estudos bi-
bliométricos” e “produção científica” apareceram na maioria dos trabalhos 
dos 47 autores mais produtivos. Isto sugere um enfoque maior nas temá-
ticas relativas à “bibliometria”. Em relação à “cientometria”, há expressões 
utilizadas em menor escala, com temas mais específicos da subárea, tais 
como: “políticas científicas” e “indicadores de ciência e tecnologia”. Consi-
dera-se, no entanto, que os autores nem sempre distinguem a Bibliometria 
de Cientometria, mesmo porque a primeira é a nascente dos EMI e há 
uma região híbrida nos diagramas que representam essas duas subáreas. Os 
mesmos procedimentos se prestam às duas subáreas.

Destaque-se, ainda, a natureza aplicada nas diferentes áreas do 
conhecimento. Os temas “redes de colaboração”, “redes sociais” e “coau-
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toria” são objeto de estudo de poucos pesquisadores considerados mais 
produtivos, apesar de serem temas atuais e bastante frequentes na literatura 
científica da área. A temática “patentes” apareceu na produção de cinco 
pesquisadores, indicando que o tema, apesar de recente, já é objeto de estu-
do do GT7.2 Outras temáticas também fizeram parte do GT7: “análise de 
citação”, “grupo de pesquisa”, “informetria”, “busca e uso da informação”, 
“gestão do conhecimento”, “comportamento informacional”. As três últi-
mas indicam como as métricas são utilizadas como suporte e instrumento 
para áreas da Ciência da Informação.

Tabela 3 – Temáticas contempladas nos trabalhos do GT7 

Termos de busca Palavras-chave Nº de incidências

Bibliometr*

Produção científica
Comunicação científica
Periódico científico
Análise bibliométrica
Artigo de periódico
Indicadores bibliométricos
Avaliação da produção científica
Avaliação de periódico científico
Estudos bibliométricos
Revistas científicas
Estudos de produção científica
Bibliometria
Ciência brasileira
EMI da informação
Periódico Ciência da 
Informação
Periódico científico eletrônico
Periódicos

26
20
10
6
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1

Scientometr*

Cientometria
Ciência da Informação
Ciência brasileira
Indicadores cientométricos
Métodos cientométricos

15
2
1
1
1

Informetr*

Infometr* Infometria 2

Webometr* Indicadores webométricos 1

Patentometr* Patentes
Patentometria

4
1

2 No XVII Enancib, que aconteceu em Salvador (BA) em 2016, e no XVIII, que ocorreu em Marília (SP), em 
outubro de 2017, já há uma presença significativa desses estudos.



OLIVEIRA, E. F. T.

100

Scientific collaboration

Rede de colaboração científica
Análise de redes sociais
Colaboração científica
Indicadores de ARS
Rede de colaboração 
institucional
Redes sociais

5
4
4
2
1
1

Co-authorship

Coautoria
Rede de coautoria
Autoria múltipla
Cluster de autores
Rede de cocitações

9
5
2
2
1

Citation analysis
Análise de citação
Razões de citação
Estudos de citações
Índice de citação

9
3
1
1

Co-citat* Análise de cocitações
Rede de cocitações

3
2

Impact fator
Impacto científico
Impacto dos pesquisadores do 
GT7

2
2

h index

Bradford’s law

Zipf´s law

Obsolescence

Scientific policy

Indicadores de CT&I
Política científica e tecnológica
Financiamento
Financiamento de periódicos

3
3
1
1

 Fonte: Elaborada pela autora.

Poucos trabalhos voltados para estudos teóricos tiveram como tí-
tulos “Teorias da Ciência da Informação”, “Biblioteconomia e Ciência da 
Informação/Tendências/Brasil”, “Análise de cocitação de autores: questões 
metodológicas”, “Mapeamento do uso de índices de citação” e “Indicadores 
bibliométricos na avaliação da produção científica brasileira”, entre outros.

Houve pouca ocorrência de trabalhos voltados para estudos teó-
ricos com títulos, tais como “Teorias da Ciência da Informação”, “Biblio-
teconomia e Ciência da Informação/Tendências/Brasil”, “Análise de cocita-
ção de autores: questões metodológicas”, “Mapeamento do uso de índices 
de citação e indicadores bibliométricos na avaliação da produção científi-
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ca brasileira”, entre outros. Esses trabalhos voltaram-se para o domínio da 
“pesquisa bibliométrica de base” (G1), que, segundo Glänzel (2003), busca de-
senvolvê-la e debatê-la como metodologia, isto é, tem como foco o próprio 
desenvolvimento conceitual-teórico-metodológico. Ratifica-se a afirmativa 
do autor em questão, ao afirmar que a ‘bibliometria aplicada às disciplinas 
científicas’ (G2) forma o maior e mais diversificado grupo de interesse na 
bibliometria contemplado no GT7, com os temas mais frequentes perpas-
sando todos os eventos. A “bibliometria para a política científica e gestão” (G3), 
terceiro grupo dos estudos bibliométricos apontados por Glänzel, encontra-
-se presente apenas nos últimos ENANCIBs, considerado por ele o tópico 
mais importante da bibliometria contemporânea, na medida em que trata da 
construção de indicadores e índices para políticas científicas.

Quanto ao segundo evento – 1°, 2° e 3° EBBCs –, as análises 
focalizaram, de forma similar aos ENANCIBs, a produção, os autores e 
instituições e temáticas. 

No 1º EBBC não houve apresentação de trabalhos dos participantes.

O número de participantes do 2° EBBC foi de, aproximadamen-
te, 200 pessoas, considerando aqueles que apresentaram trabalhos, minis-
traram palestras, minicursos e participaram de mesas redondas e ouvintes. 
Embora o número de inscritos no 3° EBBC tenha sido menor que o nú-
mero de inscritos no 2º EBBC, apresentaram-se no 2° EBBC 25 trabalhos, 
na modalidade comunicação oral, e 46 comunicações orais no 3° EBBC, 
perfazendo um total de 71 trabalhos apresentados nas diversas categorias 
temáticas. Destaque-se o notável crescimento no número de trabalhos 
apresentados no 3° EBBC em relação ao 2º EBBC, o que sinaliza o cresci-
mento dos estudos nesta área, no Brasil. 

Participaram dos 2° e 3° EBBCs 142 pesquisadores com comuni-
cações orais, sendo que 139 apresentaram trabalho em colaboração. Desses 
142 pesquisadores, 108 apresentaram somente um trabalho no período 
estudado (76,1%) e 34 (23,9%)3 responderam pelo total de 53 das 71 
pesquisas apresentadas. Isto significa que 23,9% dos pesquisadores respon-
deram por 74,6% das pesquisas, mais uma vez se confirmando a Lei de 

3 Nestes 34 foram contabilizadas somente as comunicações orais dos 2° e 3º EBBCs. Na Tabela 4 há 36 
elementos, contabilizando-se os 2 participantes das mesas de trabalho do 1° EBBC.
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Produtividade de Lotka e a Lei do Elitismo de Price, bem como a relação 
80/20. Destaque-se que Mugnaini, R. (USP) e Raimundo M.N.S. (UFPE) 
completaram duas produções, considerando a participação no 1° EBBC, 
como palestristas ou coordenadores de mesas.

A Tabela 4 apresenta os pesquisadores mais produtivos nos EBBCs.

Tabela 4 – Pesquisadores mais produtivos nos EBBCs

Pesquisadores mais produtivos dos 
EBBCs1,2

Palestrantes do 
1º EBBC

Número de 
pesquisas 2º e 3º 

EBBC

Total de 
participações

INNOCENTINI, L. (UFSCar)* 1 6 7

HAYASHI, M. C. P. I. (UFSCar)* 1 5 6

LETA, J. (UFRJ)* 2 4 6

OHAYON, P. (UFRJ) 1 4 5

GOUVEIA, F. C. (FIOCRUZ) 1 3 4

FERREIRA, A. G. C. (UFRGS) 0 3 3

GRÁCIO, M. C. C.(UNESP)* 0 3 3

MILANEZ, D. H. (UFSCar) 0 3 3

MUELLER, S. P. M. (UNB)* 1 2 3

OLIVEIRA, E. F. T. de (UNESP)* 0 3 3

RIGOLIN, C. C. D. (UFSCar)* 0 3 3

STUMPF, I. R. C. (UFRGS)* 1 2 3

VANZ, S. A. de S.*(UFRGS) 0 3 3

VELHO, L. M. L. S. (UNICAMP)* 1 2 3

BELLO, S. F. (UFSCar) 0 2 2

BRAMBILLA, S. D. S. (UFRGS) 0 2 2

BUFREM, L. S. (UFPR)* 0 2 2

DIGIAMPIETRI, L. A. (USP)* 0 2 2

FASTO, S.(USP-BIBLIOTECAR.) 0 2 2

FERREIRA, S. M. S. P. (USP)* 0 2 2

GARCIA, J. C. R. (UFPB)* 0 2 2

GIGANTE, L. C. (UNICAMP) 0 2 2

GREGOLIN, J. A. R. (UFSCar)* 0 2 2
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JOB, I. (UERGS) 0 2 2

LIMA, R. A. de (EMBRAPA) 0 2 2

MAIA, M. de F. S. (FURG) 0 2 2

MARCELO, J. F. (UFSCar) 0 2 2

MATTOS, A. M. (UFMG) 0 2 2

MUGNAINI, R. (USP)* 1 1 2

ROCHA, R. P. da (UFRGS)* 0 2 2

SANTOS, R.N.M. dos (UFPE) * 1 1 2

SILVA, F. M. (UFPE) 0 2 2

VANTI, N. (UFRN) 0 2 2

VARGAS, R. A. (UFRGS) 0 2 2

VILAN FILHO, J. L. (UNB)* 0 2 2

ZANOTTO, S. R. (IBGE) 0 2 2

Fonte: Elaborada pela autora.
1. (*) pesquisadores vinculados na pós-graduação.
2. Pesquisadores em negrito: bolsistas de Produtividade em pesquisa do CNPq.

Destacam-se 10 pesquisadores bolsistas de produtividade em Pes-
quisa do CNPq, bem como 18 deles vinculados a programas de pós-gra-
duação, portanto, estudiosos que estão inseridos em espaços reconhecidos 
e formais de pesquisas.

Pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento passam a fazer 
parte do cenário dos EBBCs, tais como: Gouveia, F.C. (Fiocruz- Museu da 
vida), Ohayon, P. (UFRJ- Ciências Contábeis), Gigante, L. C. (Unicamp- 
Política Científica e Tecnológica), Gregolin, J. A. R. (UFSCar- Engenharia 
de Materiais), Job, I. (UERGS- Ciências do Movimento Humano) e Lima, 
R. A. de (Embrapa – Política Científica e Tecnológica), entre outros. Em 
geral, são advindos de diferentes áreas do conhecimento, porém todas elas 
com o mesmo fio condutor: a busca de parâmetros e indicadores que melhor 
possam decrever, analisar e avaliar a ciência produzida em sua própria área. 

Alguns dos pesquisadores mais produtivos dos EBBCs são tam-
bém os mais produtivos dos ENANCIBs, o que indica a presença de pes-
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quisadores da área de Ciência da Informação em um evento mais híbrido, 
de maior extensão e de maior profundidade, tal como o EBBC. 

Retomando Tennis (2003), ao se estabelecer a Área de Modula-
ção de um domínio científico, quanto maior a amplitude e fronteiras do 
domínio em relação às áreas que se interceptam, maior a extensão do do-
mínio. De um lado, o EBBC passa a congregar pesquisadores advindos de 
diferentes áreas do conhecimento; por outro lado, possui também maior 
especificidade e profundidade. 

Encontraram-se 30 instituições participantes dos 2° e 3° EBBCs. 
Na Tabela 5, foram consideradas aquelas instituições que tiveram pelo me-
nos dois trabalhos apresentados, levando-se em conta os dois eventos e/ou 
a participação no 1°EBBC como coordenador, debatedor ou palestrante, 
que resultou em 16 instituições. Das 30 instituições participantes dos 2° e 
3° EBBCs apenas uma não apresentou trabalho com colaboração; 19 apre-
sentaram trabalhos com colaborações externas (interinstitucional), mos-
trando que as parcerias e colaborações estão sendo feitas e evidenciando o 
início de uma rede de coautores.

Articulando-se as análises da Tabelas 4 e 5, a seguir, destaca-se o 
alinhamento dos autores mais produtivos e instituições que apresentaram 
maior número de trabalhos nos EBBCs, tais como: UFSCar, UFRGS e 
UFRJ, instituições também destacadas na lista dos organizadores e apre-
sentadores do 1° EBBC. 

Tabela 5 – Instituições participantes dos EBBCs

Instituição Palestrantes do 1º EBBC Número de trabalhos 
(2º e 3º EBBC)

UFSCar 2 14

UFRGS 1 13

UFRJ 2 12

USP 1 6

UFMG 0 5

UNESP 0 5

FIOCRUZ 1 3

IBICT 0 3
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UnB 1 3

EMPRAPA 0 2

FURG 0 2

UFPB 0 2

UFPE 1 2

UFPR 0 2

UFRN 0 2

UNICAMP 1 2

Fonte: Elaborado pela autora.

Estas são as instituições universitárias de alguns dos pesquisado-
res pioneiros em EMI, somadas às instituições de pesquisas, como FIO-
CRUZ e EMBRAPA, além de outras que estão contempladas apenas com 
um trabalho, tais como INPI-Instituto Nacional de Patentes e Invenções, 
INT- Instituto Nacional de Tecnologia, e universidades estrangeiras, como 
UAEM-Universidade Autônoma Del Estado de México, Université de 
Montréal e University of California. 

Os EBBCs constituem eventos essencialmente brasileiros. 
Embora com início em 2008, ainda recentemente, têm significativa 
repercussão fora do país. É extensivo não só às universidades, mas 
também às instituições de pesquisas aqui destacadas e às universida-
des estrangeiras.

A Tabela 6, a seguir, apresenta as temáticas contempladas nos 
EBBCs, a partir dos trabalhos apresentados pelos pesquisadores participantes. 

Nos temas apresentados nos workshops do 2° EBBC e nas ses-
sões do 3° EBBC já se observam diferenças e avanços neste último, por 
serem temáticas mais diversas e com maior amplitude, tais como Pro-
dução e Produtividade I, II e III, Análise de citação, Indicadores, Cola-
boração I e II, Webometria e Métodos, Técnicas e Ferramentas. Esta su-
gere que a área de EMI passa a distinguir estas últimas na extensa gama 
de seus saberes, não fazendo de Métodos, Técnicas e Ferramentas seu 
objeto principal, quando se referem a aplicações, o que, no entender 
desta pesquisadora, é um avanço na área. A área não pode prescindir 



OLIVEIRA, E. F. T.

106

de produzir conhecimento e fundamentos teórico-metodológicos para 
si, como ratifica Glänzel (2003), compromisso e construção própria 
dos Bibliometristas em seu estudo e refinamento, que vai muito além 
de procedimentos e tratamentos aplicados, quando estes se referem às 
aplicações propriamente ditas em outras áreas. 

Uma leitura qualitativa das pesquisas apresentadas nos EBB-
Cs, mais especialmente no 2° EBBC, mostra uma preocupação maior 
em aplicação nas diversas áreas da ciência, tais como Biologia, Com-
putação, Matemática, Física, Agronomia e Ciências Agrárias, Nano-
materiais, Fonoaudiologia, Educação, Física, Biotecnologia, Química, 
Neurociências, Educação, entre outras( Grupo G2). Outras pesquisas 
de cunho eminentemente teórico foram apresentadas, contemplando 
o G1, com temáticas relativas a Blogs (webometria), Fator de Impacto, 
pesquisas que trazem os teóricos da Sociologia para aplicação especial-
mente em redes sociais.

Algumas temáticas, embora contempladas também nos 
ENANCIBs, apareceram nos EBBCs de forma mais frequente, tais 
como: Indicadores de CT&I, Política Científica e Tecnológica, Indica-
dores de Avaliação e Financiamento de periódicos, temáticas candentes 
inclusive em âmbito internacional, na medida em que diferentes países 
buscam a construção de indicadores próprios e locais, que possam me-
lhor se adequar para avaliar as especificidades e a realidade da ciência 
produzida em cada país.

Assim, destacam-se as temáticas, como Sociologia da Ciência, 
Historiografia da Ciência e Arquivometria, contempladas nos EBBCs. 
As duas primeiras são bem pertinentes à “Ciência da Ciência”, e a úl-
tima anuncia a aplicação dos EMI à Arquivologia, deixando definida a 
preocupação dos pesquisadores com temas contextualizados no social, 
político e antropológico, alinhado com o referencial espistemológico, 
relativo aos EMI e enunciado. 
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Tabela 6 – Temáticas contempladas nos EBBCs. 
Termos de busca Palavras-chave Nº de incidências

Bibliometr*

Produção científica 
Bibliometria 
Periódico científico 
Indicadores bibliométricos
Avaliação da produção científica
Avaliação de periódico científico 
Revistas científicas 
Estudos de produção científica
Ciência brasileira
Periódicos 
Sociologia da ciência 
Normalização
Arquivometria
Historiografia da ciência 

13
9
3
6
6
3
1
2
3
1
2
1
2
1

Scientometr*
Cientometria 
Ciência da Informação
Ciência brasileira

11
3
3

Informetr*

Infometr* Infometria 1

Webometr*
Indicadores webométricos 
Blogs 
Pesquisa na web 

5
1
4

Patentometr* Patentes 
Patentometria 

4
4

Scientific collaboration

Rede de colaboração científica
Análise de redes sociais
Colaboração científica 
Indicadores de ARS

8
5
3
1

Co-authorship

Coautoria 
Rede de coautoria 
Autoria múltipla 
Cluster de autores

3
1
1
1

Citation analysis

Análise de citação 
Razões de citação 
Estudos de citações
Coeficiente de Gini 

8
1
3
1

Co-citat* Análise de cocitações
Rede de cocitações 

1
1

Impact fator Impacto científico 1

h index

Bradford’s law Lei de Bradford 
Lei do Elitismo 

1
1

Zipf´s law

Obsolescence

Crescimento da literatura
Obsolescência 
Vida média 
Indice de Price

2
3
2
1
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Scientific policy

Indicadores de CT&I 
Política científica e tecnológica 
Indicadores de avaliação 
Financiamento de periódicos

7
7
4
1

 Fonte: Elaborado pela autora.

Um olhar comparativo entre as temáticas mais frequentes dos 
ENANCIBs e dos EBBCs mostra que as temáticas de Bibliometria, com as 
expressões Produção científica, Bibliometria, Periódico científico, Indica-
dores bibliométricos, Avaliação da produção científica, são frequentes nos 
dois eventos, bem como Cientometria, Rede de Colaboração Científica, 
Análise de redes sociais, Colaboração científica e Coautoria, Análise de 
Citações e Cocitações. 

A quase totalidade dos temas dos EMI foram contemplados nos 
dois eventos, observando-se, porém, a ausência de temas relativos ao Ín-
dice h e Lei de Zipf. Ressalte-se que nos EBBCs aparecem temas relativos 
à Bibliometria mais clássica, tais como Lei de Bradford, Lei do Elitismo, 
Crescimento da literatura, Obsolescência, Vida média e Índice de Price, 
temáticas que exigem, muitas vezes, tratamento matemático e estatístico 
mais acurado. Por outro lado, as temáticas dos ENANCIBs mostram a 
contextualização no social e algumas delas apoiam-se em teorias como de 
Pierre Bourdieu e Michel Foucault.

5.1.2 redes coLaborativas, índices normaLizados para matrizes e 
indicadores de redes

Buscou-se construir e analisar as redes colaborativas de pes-
quisadores nos ENANCIBs e nos EBBCs por meio das coautorias, 
com as relações de coautorias normalizadas por meio do Cosseno de 
Salton (Cs). Nestas duas redes, analisaram-se os indicadores de den-
sidade (density), centralidade de grau (centrality degree) e centralidade 
de intermediação (betweenness), a fim de avaliar a coesão e evidenciar 
os pesquisadores mais centrais e destacados nas redes construídas. Nas 
duas redes construídas, tanto a relativa às coautorias dos ENANCIBs 
quanto aos 2° e 3° EBBCs, considerando de natureza das redes “ego” 
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com conexões amigas, foi impossível o cálculo da centralidade de pro-
ximidade (closeness).

No GT7, com 212 autores, verificaram-se as coautorias dos mais 
produtivos, isto é, do conjunto dos 47 autores. Destes, 43 apresentaram pes-
quisas em colaboração com outros 70 autores, totalizando os 113 represen-
tados na rede da Figura 2. Não fizeram colaboração 99 autores, sendo que 
4 pertencem ao grupo dos mais produtivos, portanto ausentes da rede cola-
borativa, a saber: Gomes, M.Y.F.; Araújo, C.A.A., Vanti, N. e Valério, P.M. 

Da matriz dos 43 coautores e seus colaboradores, em dados ab-
solutos, gerou-se a matriz normalizada (Cs) por meio da qual a rede foi 
gerada. Assim, a rede foi construída a partir dos valores normalizados para 
o Cosseno de Salton(Cs), para se ter uma visão relativa das conexões entre 
os coautores. Nos Apêndices 2 e 34, encontram-se as matrizes com valores 
absolutos e normalizados para Cs relativas à rede colaborativa do GT7, 
com alguns destaques. Cite-se, por exemplo Oliveira, E.F.T., com sete tra-
balhos produzidos no período, e Grácio, M.C.C., com quatro trabalhos, 
sendo três deles em coautorias entre ambas, e relação normalizada entre 
Oliveira e Gracio, resultando o valor 0,57. No Apêndice 3, os demais valo-
res destacados em amarelo referem-se aos mais altos valores normalizados 
(entre 0,5 e 1,0).

Na análise da rede de colaboração científica, representada na Fi-
gura 2, os quadriláteros em laranja representam os 43 autores mais pro-
dutivos e em azul, seus 70 colaboradores, que fizeram colaboração com os 
autores mais produtivos. Destaca-se que a espessura dos segmentos de retas 
é proporcional à intensidade de colaboração entre os pesquisadores. 

A rede da Figura 2 caracteriza-se por ser uma rede “egocêntrica, 
com conexões amigas” ou interconectadas, com nove sub-redes maiores, 
centradas nos pesquisadores mais produtivos. Na rede egocêntrica, as cone-
xões em um conjunto de “nós” são definidas a partir de ator(es) central(is), 
que no grupo de pesquisadores do GT7 são os 43 autores mais produtivos.

4 Encontram-se no endereço https://sites.google.com/site/cientometria/, os Apêndices 1 e 2, relativos às matrizes 
absolutas e normalizadas das relações de coautorias do GT7.
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Destacam-se as sub-redes mais consistentes, por terem maior 
número de participantes. Inicialmente, a sub-rede centrada em Noronha, 
D.P., Fujino, A., Población, D.A., Mugnaini, K.M. e Hyodo, T., autores 
mais produtivos, com um total de 20 elementos, com destaque especial 
para a relação normalizada mais intensa entre Maricato, J. de e Noronha, 
D.P., todos da USP, com mais 15 colaboradores que determinam uma co-
munidade trabalhando com os diferentes temas em EMI: bibliometria, 
avaliação em produção científica, indicadores, patentes, análise de citação, 
índice de Hirst, tecnologias, entre outros. Destaque-se o subgrupo forma-
do por Kobayashi, K.M., Castro, R. C. F., Ueno, H. M., Cuenca, A.M.B., 
Andrade, M.T.D., que formam um clique5 com altos valores normalizados 
e todos conectados a Noronha, D. P. 

Ainda, a sub-rede centrada nos pesquisadores Nonato, R. N. M., 
Silveira, M.A. A. de e Silva, F.M., com maior frequência de coautorias en-
tre os dois últimos autores; Nonato, R. N.M. e Kobashi, N.Y., coautores 
mais produtivos, advindos da UFPE e USP. Do total de 11 colaboradores, 
destaque-se, com altos valores normalizados, a tríade formada por Ferreira, 
M.H.W., Santana, G. A. e Sobral, N. V., todos eles em colaboração com 
o autor mais central da rede, Santos, R.N.M. dos; e altos valores normali-
zados para Schimidt, S. e Prysthon, C.M.F., bem como Urionana-Maldo-
nado, M. e Santos, J.L.S., trabalhando com temas também variados, tais 
como institucionalização da Ciência da informação, bibliotecas digitais, 
indicadores, métodos cientométricos e algumas poucas pesquisas, assim 
como na primeira sub-rede destacada, voltados para aspectos teóricos.

Outras quatro sub-redes se destacam, porém com menor número 
de componentes: a primeira centrada em Barbosa, R. R. e Duarte, E.N., 
com seis colaboradores e com fortes conexões representadas por valores 
normalizados para quase todos eles, especialmente o clique-Ramalho, F.A., 
Autran, M. de M. M., Paiva, E. B. e Araújo M.B.S., todos com ligações 
com Duarte, E. N., o mais produtivo. Os mais produtivos advêm da UFPB 
e UFMG e trabalham grande diversidade de temas, com destaque para co-
autorias. Outra sub-rede centrada em Oliveira, E.F.T. e Gracio, M.C.C., 
com sete colaboradores formam a comunidade da UNESP, com um cola-

5 Um Clique é um subgrupo no qual cada ator tem laços com todos os demais. Segundo Wasserman e Faust 
(1994), clique é um subgrafo, com pelo menos três nós, também chamados atores ou autores.
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borador da USP, com altos valores normalizados para Woida, M.L. e Va-
lentim,M.L.P. , como também Mena-Chalco, J.P. e Danuello, J.C., todos 
centrados em Oliveira, E.F.T., e trabalham temas de Bibliometria, avalia-
ção científica e Cientometria. Ainda o grupo centrado em Challub,T., Oli-
veira, E. de C.P.de e Oddone, N., com mais seis colaboradores e conexões 
normalizadas mais fortes entre Oliveira, E. de C.P. de e Challub, T., bem 
como Oddone, N. e seus colaboradores, dois deles do IBICT e o último 
da UFBA. A quarta sub-rede é formada tendo como centro Cendon, B.V., 
Matheus, R.F., Parreiras, F.S., Silva, A. B. de O., com seis colaboradores e 
com fortes conexões com valores normalizados entre três deles, advindos 
da UFMG e o último, da FUMEC.

Uma pequena rede é centrada em Caregnato, S., a pesquisadora 
mais produtiva do GT7 com seus quatro colaboradores, e ainda com os 
pesquisadores Maia, M. de F.S. e Moura, A.M.M., do rol dos mais pro-
dutivos, dois deles pertencentes à UFGRS e o outro, à FURG, com temas 
pertencentes à Bibliometria e à Cientometria, bem como a “busca e uso da 
informação”, dentro da prática biblioteconômica.

Por último, o grupo que associa maior número de autores mais 
produtivos, centrado em Mueller, S.P.M., Vilan Filho, J. L., da UnB, e 
Stumpf , I.R.C., Brambilla, S.D.S., Vanz, S.A.S., Brambilla, S.D.S. e Pa-
van, C., estes últimos da UFRGS. Em relação às temáticas, os grupos apre-
sentam as mais diversas possíveis dentro da grande temática em questão. 
Compreende-se que, considerando o período de tempo de estudo relati-
vamente grande, há a migração de temas para aqueles mais candentes ou 
mais representativos em diferentes momentos, como acontece com indica-
dores, políticas e planejamento em C&T.

Em síntese: em geral, as sub-redes são centradas em pesquisado-
res de universidades que agregam pares da mesma universidade, exceção 
feita para o conjunto de pesquisadores da UnB, centrada em Mueller, S.P., 
que trabalha em coautoria com pesquisadores da UFRGS, centrados em 
Mueller, S.P. e Stumpf, I.R.C., considerados autores “ponte” entre os dois 
grupos das duas universidades. Observe-se que muitas dessas relações de 
coautorias advêm da relação orientando ou de relações de pesquisadores 
que possuem o mesmo referencial teórico-metodológico de pesquisa.
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Retomando Capurro (2003), o estudo das relações e ligações que 
ocorreram nas comunidades discursivas, bem como as aproximações nas 
diferentes comunidades de usuários e estudiosos, adquire especial desta-
que para uma compreensão da Análise de Domínio (A.D.). Ressalte-se que 
Hjørland e Albrechtsen (1995) definem domínios como comunidades de 
pensamento ou discurso, com suas específicas características sociais e cul-
turais. É esse o significado de domínio: o conjunto das comunidades nas 
quais os profissionais ou grupos estão articulados em linguagem, pensa-
mento ou temáticas, expressos pelas colaborações. 

 Quanto ao cálculo dos indicadores da rede, calculou-se a densi-
dade pelo software Ucinet, que resultou 2,4%, significando que, de cada 
100 possibilidades somente 2,4 se efetivaram, mostrando baixa densidade 
na rede, determinada por poucos laços relacionais entre os pesquisadores. 

Os graus de centralidade estão dispostos na Tabela 7, na sequência 
em que as sub-redes foram analisadas: Noronha, D.P. com o maior grau 
de centralidade na maior sub-rede, configurando n=14 ligações e com 
grau normalizado 12,5 resultante de n/(N-1), sendo N=113, (o número 
de pesquisadores), significando assim que 12,5% dos totais de ligações da 
rede foram feitas a partir de Noronha; em seguida, Santos, R.N.M. dos, 
com nove ligações, até pesquisadores com centralidade 1.0, significando 
que possuem apenas uma ligação com autores da rede e centralidade de 
grau normalizada igual a 0,9.6 

Tabela 7 – Cálculo do grau de centralidade dos autores do GT7 

Pesquisadores Centralidade de grau Centralidade grau Norm.

NORONHA, D. P. 14.0 12.5

SANTOS, R. N. M. dos 9.0 8.0

SILVA, F. M. e 8.0 7.1

OLIVEIRA, E. F. T. de 7.0 6.3

DUARTE, E. N. 6.0 5.4

CAREGNATO, S. E. 6.0 5.4

CUENCA, A. M. B. 5.0 4.5

6 A Tabela 7 com o indicador de centralidade de grau, bem como aquelas que apresentam os demais indicadores 
de rede do GT7 e base de dados Scopus, contém pelo menos os 15 ou 20 primerios dados.
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FUJINO, A. 5.0 4.5

SILVEIRA, M. A. A. da 5.0 4.5

UENO, H. M. 5.0 4.5

ANDRADE, M. T. D. de 5.0 4.5

VILAN FILHO, J. L. 5.0 4.5

CENDON, B. V. 5.0 4.5

STUMPF, I. R. C. 5.0 4.5

KOBAYASHI, K. M. 5.0 4.5

CASTRO, R. C. F. 5.0 4.5

 Fonte: Dados gerados pelo Software Ucinet.

Quanto à centralidade de intermediação (betweenness), destaque-
-se também Noronha, D.P., com o maior grau de intermediação, signifi-
cando sua importância na circulação da informação, na sub-rede à qual 
pertence. A pesquisadora controla todo o fluxo de informação da sub-rede 
maior, a primeira analisada, e o valor 126,0 representa a capacidade da 
pesquisadora de intermediar o caminho entre dois quaisquer outros auto-
res. A intermediação 126,0 significa que dois outros pesquisadores desta 
sub-rede, para se conectarem entre si, têm a pesquisadora Noronha, D.P. 
como mediadora em 126 caminhos possíveis entre eles. Ainda, autores 
com maiores valores de intermediação, como Santos, R. N. M. dos, Pobla-
ción, D. A., Silva, F. M., Mueller, S.P.M., Mugnaini, R., desempenham o 
papel de conector ou “ponte” entre diferentes pesquisadores da rede, ou 
seja, intermedeiam o fluxo de informação da rede fazendo conexões entre 
os grupos. 

Tabela 8 – Cálculo da centralidade de intermediação dos autores 
do GT7

Pesquisadores Intermediação Intermediação norm.

NORONHA, D. P. 126.0 2.0

SANTOS, R. N. M. 54.0 0.9

POBLACIÓN, D. A. 48.0 0.8

SILVA, F. M. e 46.0 0.7
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MUELLER, S. P. 35.0 0.6

MUGNAINI, R. 35.0 0.6

FUJINO, A. 34.5 0.6

STUMPF, I. R. C. 31.5 0.5

VILAN FILHO, J. L. 26.0 0.4

CENDON, B. V. 25.0 0.4

OLIVEIRA, E. F. T. 25.0 0.4

BRANDÃO, W. C. 20.0 0.3

ODDONE, N. 18.0 0.3

OLIVEIRA, E. da C. 16.5 0.3

CAREGNATO, S. 14.0 0.2

SILVEIRA, M. A. A. 14.0 0.2

DUARTE, E. N. 12.0 0.2

PINHEIRO, L. V. R. 7.5 0.1

HYODO, T. 7.5 0.1

GRÁCIO, M. C. C. 7.0 0.1

BARBOSA, R. R. 6.0 0.1

BUFREM, L. S. 3.5 0.1

SILVA, A. B. de O. 2.0 0.0

Fonte: Dados gerados pelo Software Ucinet.

O mapeamento da colaboração científica nos EBBCs foi realiza-
do a partir dos 34 autores, do total de 36 autores mais produtivos e seus 
64 colaboradores, e totalizou 98 pesquisadores participantes da rede cola-
borativa de coautorias. 

Da matriz dos 98 pesquisadores, em dados absolutos, gerou-se a 
matriz com valores normalizados para Cosseno de Salton (Cs), por meio 
da qual a rede foi gerada. A rede foi construída a partir dos valores norma-
lizados para se obter uma visão relativa das conexões entre os coautores. 

Nos Apêndices 3 e 4, em endereço designado da internet, en-
contram-se as matrizes com os valores absolutos e normalizados para Cs, 
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relativas às coautorias encontradas nos 2º e 3º EBBCs7. Com destaque no 
Apêndice 3, na matriz de valores absolutos, Leta e Gouveia, com quatro 
e três trabalhos respectivamente e com duas coautorias. No Apêndice 4, o 
indicador normalizado para estes coautores resultou 0,58.

Gerou-se a rede de colaboração dos 2º e 3º EBBCs (Figura 3) 
construída a partir de valores normalizados, que se caracteriza por ser uma 
rede “egocêntrica, com conexões amigas” ou interconectadas, com cinco 
sub-redes maiores, centradas nos pesquisadores mais produtivos. Na rede 
egocêntrica, as conexões em um conjunto de “nós” são definidas a partir de 
um ator central, que no grupo de pesquisadores dos 2º e 3º EBBCs são os 
34 autores mais produtivos.

Destacam-se as sub-redes mais consistentes por terem maior nú-
mero de participantes. Inicialmente, a sub-rede centrada em Bello, S.F., 
Rigolin, C.C.D., Hayashi, M.C.P.I., entre outros, que apresenta cinco 
autores dos mais produtivos e mais nove colaboradores, com destaque 
especial para as relações normalizadas entre Gutierrez, R.F.; Gomes, C.; 
Zauith, G. e Guimarães, V.A.L., pesquisadores da UFSCar, sendo um de-
les da Unicamp, que determinam uma comunidade trabalhando com os 
diferentes temas em EMI: bibliometria, avaliação em produção científica, 
patentes, Cientometria e redes e Sociologia da Ciência, entre outros. 

Outra sub-rede de destaque, formada por nove dos pesquisadores 
mais produtivos e seis colaboradores, é centrada em Zanotto, S.R. , Maia, 
M.de F. S., Vanz, S. de A., Stumpf, I.R.C., Vargas, R. de A., Job, I., Ferrei-
ra, A.G.C. e Mattos, A.M., com destaque para altos valores normalizados 
para os três últimos pesquisadores, além da relação destacada entre Olivei-
ra, N.G. e Bentancourt, S.P.

Há preponderância de instituições, tais como UFRGS, além de 
FURG, IBGE, USP e UFMG. Essa é a comunidade da qual participam as 
mais diferentes instituições, mostrando uma rede de relações de coautoria 
e dialogicidade entre elas, anunciando a possibilidade de redes com maior 
número de componentes e, portanto, união maior destas comunidades de 
modo a se aproximarem de um todo único. Trata-se de uma comunidade 

7 Encontram-se no endereço https://sites.google.com/site/cientometria/ os Apêndices 3 e 4, relativos às matrizes 
absolutas e normalizadas, respectivamente, as relações de coautorias dos EBBCs.
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com maior extensão territorial, visto conter pesquisadores da região Sul 
até a região Sudeste. Destaquem-se Maia, M.de F. S. E., Zanotto, S.R., 
Vanz, S. A. de S. e Stumpf, I.R.C., exercendo a função de autores “pon-
te” e fazendo intermediação na rede. Trabalham temáticas como: análises 
bibliométricas, indicadores bibliométricos, análises cientométricas, com 
foco mais específico em cientometria e análises de citações. 

Uma terceira sub-rede, centrada em Innocentini, L., Gregolin, 
J.A.R. e Milanez, D.H., é formada por cinco pesquisadores mais produ-
tivos e oito colaboradores, com destaques para valores normalizados entre 
Innocentini, L.- o autor mais produtivo dos EBBCs – e Milanez, D.H., 
e entre este último e Gregolin, J.A.R. e Penteado Filho, R.C. e Puerta, 
A.A. Há preponderância de pesquisadores advindos da UFScar, Unicamp 
e EMBRAPA, instituições próximas geograficamente. Os pesquisadores 
Innocentini, L. e Lima, R. A. exercem a função de autores ponte. As temá-
ticas mais trabalhadas foram: patentes, coautorias, indicadores científicos, 
mapeamentos da ciência e Cientometria

Outra sub-rede, centrada em Leta, J., também uma das mais pro-
dutivas e mentora dos EBBCs, e em Gouveia, F. C., contém mais cinco 
pesquisadores colaboradores: são da UFRJ e Fio Cruz, geograficamente 
próximos. Nesta rede, destacam-se valores normalizados mais significativos 
entre Figueiredo, A.M. de e Canchumani, R. M. L., centrando suas pes-
quisas mais na temática webometria.

Ainda, a sub-rede centrada em Fausto, S.G. tem seis colaborado-
res. O pesquisador mais produtivo forma com os cinco deles um “clique”, 
com altos valores para índices normalizados. Esse clique advém de um 
único trabalho que os cinco pesquisadores apresentaram em coautoria, na 
temática webometria, no 3º EBBC, e de um trabalho que Fausto, S.G. 
apresentou em parceria com Berlinck, R.G.S., no 2° EBBC.

Calculou-se a densidade pelo software Ucinet, que resultou 3,6 
consignando, assim, uma rede com poucas frequências de conexões, tal 
qual nos GTs, e interlocução ainda incipiente entre os pesquisadores. 
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A centralidade dos diversos autores da rede é apresentada na Ta-
bela 9, destacando-se a pesquisadora Hayashi, M.C.P.I., com maior grau 
de centralidade absoluta, igual a 11,0, e normalizada, igual a 11,3, seguida 
de Innocentini, L.,o autor mais produtivo, e demais autores centrais em 
suas sub-redes.

Tabela 9 – Cálculo do grau de centralidade dos autores dos EBBCs 

Pesquisadores Centralidade de 
grau

Centralidade grau 
Norm.

HAYASHI, M. C. P. I. 11.0 11.3

INNOCENTINI, L. 10.0 10.3

RIGOLIN, C. C. D. 9.0 9.3

MARCELO, J. F. 8.0 8.2

MAIA, M. de F. S. 7.0 7.2

ZAUITH, G. 7.0 7.2

GUIMARÃES, V. A. L. 7.0 7.2

BELLO, S. F. 7.0 7.2

GUTIERREZ, R. F. 7.0 7.2

GOMES, C. 7.0 7.2

FASTO, S. 6.0 6.2

ZANOTTO, S. R. 6.0 6.2

LETA, J. 6.0 6.2

SILVA, F. M. e 6.0 6.2

VANZ, S. A. de S. 5.0 5.2

STUMPF, I. R. C. 5.0 5.2

NAHAS, T. R. 5.0 5.2

FERREIRA, A. G. C. 5.0 5.2

JOB, I. 5.0 5.2

BENTO, L. F. J. 5.0 5.2

LAMARINO, A. 5.0 5.2

MACHADO, F. A. 5.0 5.2

OHAYON, P. 5.0 5.2

PEDONE, P. P. 5.0 5.2

MUNGER, D. S. 5.0 5.2

MATTOS, A. M. 5.0 5.2

DIGIAMPIETRI, L. A. 5.0 5.2

MILANEZ, D. H. 5.0 5.2

Fonte: Dados gerados pelo Software Ucinet.
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A Tabela 10 apresenta a Centralidade de Intermediação dos dife-
rentes autores, associando-se, algumas vezes, aos mais produtivos, aos que 
têm maior grau de centralidade de grau e os de maior intermediação,tais 
como InnocentinI, L. e Hayashi, M. C.

Tabela 10 – Cálculo da centralidade de intermediação dos auto-
res dos EBBCs

Pesquisadores Intermediação Intermediação norm.

INNOCENTINI, L. 50.8 1.1

ZANOTTO, S. R. 49.0 1.1

VANZ, S. A. S. 48.0 1.0

HAYASHI, M. C. 41.0 0.9

MAIA, M. F. S. 24.0 0.5

STUMPF, I. R. C. 24.0 0.5

RIGOLIN, C. C. D. 15.5 0.3

BRAMBILLA, S. D. 13.0 0.3

LETA, J. 11.5 0.2

VELHO, L. M. L. 11.0 0.2

LIMA, R. A. 11.0 0.2

SILVA, F. M. 9.0 0.2

OHAYON, P. 8.0 0.2

DIGIAMPIETRI, L. 8.0 0.2

FAUSTO, S. 5.0 0.1

MARCELO, J. F. 5.0 0.1

FERREIRA, S. M. 5.0 0.1

VANTI, N. 4.0 0.1

GARCIA, J. C. R. 2.0 0.0

GRACIO, M. C. C. 2.0 0.0

OLIVEIRA, E. F. 2.0 0.0

MILANEZ, D. H. 1.8 0.0

BUFREM, L. S. 1.0 0.0

VILAN FILHO, J. L. 1.0 0.0

Fonte: Dados gerados pelo Software Ucinet.

Segundo Newman (2001), a centralidade de intermediação é a 
medida do poder que um ator tem de deter o fluxo de informação entre os 
demais da rede, que nem sempre é correlacionada com a produção, visto o 
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autor poder ter alta produtividade e não exercer papel relevante dentro da 
rede, no sentido de intermediar informações.

 Tanto nos EBBCs quanto nos ENANCIBs isto ocorre. Como 
exemplo, destaque-se a pesquisadora Leta, J., dos EBBCs, que possui ex-
pressiva produção (2ª. posição), porém moderada intermediação (9ª. po-
sição) e centralidade de grau (13ª. posição). No GT7, Caregnato, S. e 
Stumpf, I. ( 1ª e 2ª. posição), com alta produção, porém, moderada in-
termediação (15ª e 8ª. posição) e centralidade de grau (6ª. e 14ª posição). 

5.1.3 impacto. matrizes de cocitação e rede de cocitação no Gt7

Os autores mais citados e cocitados do GT7 da ANCIB foram 
destacados para estudo do impacto. Identificaram-se aqueles pesquisadores 
citados em maior número de trabalhos, que caracterizam o núcleo de pes-
quisadores que a comunidade reconhece como alicerce do conhecimento 
na temática Produção e Comunicação da Informação em CT&I. Analisa-
-se a rede de cocitação desses pesquisadores do GT7, obtida a partir dos 
indicadores normalizados pelo Cosseno de Salton (Ss) e indicadores da 
rede gerada, a fim de avaliar a interlocução construída pelos citantes em 
relação aos citados.

A Tabela 11 apresenta os 38 pesquisadores citados em maior nú-
mero de trabalhos, o número de citações recebidas, a média de citação por 
trabalho citado e respectivo número de pesquisas.

No período sob análise, foram identificados 1.693 pesquisadores 
citados, para um total de 2.763 citações, destacando-se que 1.254 (74%) 
pesquisadores foram citados apenas uma vez, portanto 439 receberam mais 
de uma citação(~26%). Tendo em vista o grande volume de dados e cita-
ções, foram considerados autores de maior impacto e visibilidade a fração 
de 2,2% dos pesquisadores, percentual este calculado sobre o total dos 
1.693 pesquisadores que foram citados em pelo menos 8 trabalhos, em 
um total de 38. Estes pesquisadores receberam pelo menos 11 citações e 
respondem por um total de 720 citações, que representam, aproximada-
mente, 26% do total. Significa que 2,2% dos pesquisadores respondem 
por, aproximadamente, 26% das citações. 
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O “núcleo” constitui-se dos 38 (2,2%), considerados os de maior 
visibilidade e impacto, e indicam uma concentração de citações em torno de 
um conjunto nuclear de pesquisadores, que sinaliza a sua representatividade. 

Do conjunto de pesquisadores brasileiros, 13 (34,2%) são bol-
sistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Sua produção científica é 
reconhecida pelos pares da área da Ciência da Informação, uma vez que 
são legitimados por um órgão oficial como os pesquisadores mais represen-
tativos das correntes teóricas e do pensamento predominante na área, no 
Brasil. Considera-se que esse grupo expressa o que a comunidade científica 
produz na temática.

Tabela 11 – Pesquisadores mais citados, número de trabalhos em 
que foram citados, número de citações recebidas, média de cit/trab e nú-
mero de pesquisas citadas

Pesquisadores com até 8 citações1,2

Nº de 
trabalhos 

em que foi 
citado

Número 
de cit. 

Recebidas

Nº de cit 
/Nº de 

trabalhos 
citados

Número de 
pesquisas 

citadas

MUELLER, S. P. M. (Brasil)* 48 61 1,3 21

MEADOWS, A. J. (Reino Unido) 40 41 1,0 2

PINHEIRO, L. V. R. (Brasil)* 27 39 1,4 18

BUFREM, L. S. (Brasil)* 23 26 1,1 11

PRICE, D. J. de S. (E.U.A.) 21 24 1,2 7

VELHO, L. (Brasil)* 18 19 1,1 7

STUMPF, I. R. C. (Brasil)* 18 23 1,3 13

VANZ, S. (Brasil)* 17 26 1,5 11

SPINAK, E. (Uruguai) 17 18 1,1 4

OLIVEIRA, M. de (Brasil)* 17 23 1,4 10

MACIAS-CHAPULA, C. A. (México) 16 16 1,0 1

NORONHA, D. P. (Brasil)* 15 20 1,3 12

POBLACIÓN, D. A. (Brasil) 15 20 1,3 12

ROUSSEAU, R. (Bélgica) 15 15 1,0 8 

TARGINO, M. das G. (Brasil)* 14 16 1,1 7

BRAGA, G. M. (Brasil)* 13 16 1,2 5



Estudos Métricos da Informação no Brasil

123

CAREGNATO, S. E. (Brasil)* 13 17 1,3 7

LETA, J. (Brasil)* 13 15 1,3 7

MENEGHINI, R. (Brasil) 13 18 1,4 7

MUGNAINI, R. (Brasil)* 13 15 1,2 8

PECEGUEIRO, C. M. de A. (Brasil) 13 13 1,0 1

SANTOS, R. N. M. dos (Brasil)* 13 17 1,3 9

BARRETO, A de A. (Brasil)* 12 22 2,0 12

MIRANDA, A. (Brasil)* 12 16 1,4 5

GLÄNZEL, W. (Bélgica) 11 12 1,0 10

GOMES, M. Y. S. F.(Brasil)* 11 14 1,3 9

GONZÁLEZ DE G. M. N. (Brasil)* 11 13 1,2 4

HJØRLAND,B. (Dinamarca) 11 24 2,2 2

KATZ, J. S. (Reino Unido) 11 11 1,0 1

LE COADIC, Y. F. A. (França) 11 11 1,0 2

PACKER, A. L. (Brasil) 11 13 1,4 6

VANTI, N. (Brasil) 11 11 1,0 4

BOURDIEU, P. (França) 10 12 1,2 3

KOBASHI, N. Y. (Brasil)* 10 15 1,5 8

MARTIN, B. R. (Reino Unido) 10 11 1,1 1

MARTELETO, R. M. (Brasil)* 9 12 1,5 5

ZIMAN, J. (Reino Unido) 9 13 1,4 2

FREIRE, I. M. (Brasil)* 8 12 1,5 10

Fonte: Elaborado pela autora.
1 Pesquisadores registrados com * possuem vínculo com a pós-graduação.
2 Pesquisadores registrados em negrito são bolsistas Produtividade em Pesquisa CNPq.

Do grupo de 26 pesquisadores brasileiros, 20 (76,9%) são vin-
culados a programas de pós-graduação, possuem significativa produção 
científica, socializam seu conhecimento por meio de orientação de pes-
quisa no âmbito da graduação e pós-graduação e são referenciados na 
pesquisa brasileira.
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Em relação às temáticas nas quais foram citados, destacam-se: co-
municação científica, periódicos científicos, financiamento de pesquisa, ca-
nais de comunicação, domínio epistemológico, infraestrutura de pesquisa, 
disseminação da informação, produção, estrutura e fluxo do conhecimento, 
ensino superior, tendências metodológicas, incluindo análises e procedi-
mentos da bibliometria, cientometria, webometria, como análise de citação, 
indicadores em CT&I, redes, redes sociais, redes eletrônicas, entre outras, 
compreendidas pela Produção e Comunicação da Informação. 

Observa-se, ainda, que 12 (31,6%) pesquisadores são estrangei-
ros, com prevalência para de países como Reino Unido, Bélgica, França, 
E.U.A. e México, entre outros. Estes países mostram consistência teórica 
consolidada na área, em especial nas temáticas: comunicação do conheci-
mento, colaboração científica e avaliação da ciência por meio de aborda-
gens bibliométricas e cientométricas. Glänzel, da Bélgica, é coeditor do 
Scientometrics. Quanto à França, os enfoques encontrados na literatura 
analisada abordam conceitos basilares da Ciência da Informação, tais como 
“informação”, “campo científico”, “sociologia”, “paradigmas da Ciência da 
Informação” e “uso social da ciência”.

Esse conjunto de 38 autores é, na maioria, formado por pesquisa-
dores próprios e consignados da área de Ciência da Informação, o que in-
dica que a temática em estudo já possui consistência teórica, especialmente 
no âmbito do Brasil, aqui representado pelos 26 pesquisadores brasileiros, 
que ratificam a existência de um grupo consolidado do ponto de vista te-
órico-metodológico. 

Na Tabela 11, foi utilizada a variável número de trabalhos em que 
se citou o pesquisador (primeira coluna de dados), por se considerar a re-
presentatividade dos autores, por meio de seus trabalhos, reconhecidos por 
um maior número de citantes da comunidade sob análise e, portanto, de 
maior impacto. Sob este aspecto, destacam-se os pesquisadores Mueller e 
Meadows, citados em 48 (31,6%) e 40 (27,0%), respectivamente, dos 152 
trabalhos analisados, apontando que, aproximadamente, 1/3 dos trabalhos 
apresentados neste GT faz referências a estes autores. Acrescente-se que a 
segunda coluna de dados, relativa ao número total de citações recebidas 
por autor, apresenta alta correlação (94,2%) com a primeira variável, si-
nalizando que as duas crescem no mesmo sentido. Assim, apresentar alto 
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número de total de citações pode significar ser referenciado também em 
uma grande quantidade de trabalhos. Porém pode ocorrer um alto número 
de citações para um pequeno número de trabalhos, por se tratar de pes-
quisas inéditas, ou por se tratar de pesquisadores de alto prestigío, ou que 
repensem os referentes teórico-metodológicos, ou alterando paradigmas e 
atraindo vários citantes.

Na terceira+ coluna de dados, apresenta-se a relação número de 
citações por número de trabalhos em que o pesquisador foi citado, o que 
permite destacar que a maior relação entre essas duas variáveis ocorre para 
o pesquisador Hjørland, B. da Dinamarca, com média de 2,2 citações por 
trabalho citado, seguido por Barreto, A. de A., com 2,0 citações por traba-
lho em que foi citado, depois por Vanz, S., Kobashi, N.Y., Marteleto, R.M. 
e Freire, I.M., com 1,5, todos com média de 1,5 citações por documento. 
Os demais apresentam valores entre 1,0 e 1,4, o que aponta uma tendência 
de receber, em média, uma citação por trabalho em que foram citados.

Em relação ao número de pesquisas citadas, destacam-se Mueller, 
S.P.M., Pinheiro, L.V.R., Stumpf, I.R., Noronha, D. P. e Barreto, A. A., 
com, respectivamente, 21, 18, 13, 12 e 12 pesquisas. Estes pesquisadores 
apresentam grande amplitude temática de produção e consistência acadê-
mica na área. 

Por outro lado, os pesquisadores Macias-Chapula, C.A., Pece-
gueiro, C.M.de A., Katz, J.S. e Martin, B.R. têm todas as citações recebidas 
referentes a um único trabalho publicado: as do primeiro autor referem-se 
à pesquisa “O papel da informetria e da cienciometria e sua perspectiva nacio-
nal e internacional”, publicado na revista Ciência da Informação, em 1998; 
as citações recebidas por Katz, J.S. e Martin, B.R. são referentes a um tra-
balho publicado em coautoria na pesquisa “What is research collaboration?”, 
publicada no periódico Research Policy, em 1997. 

Destacam-se ainda: o livro “A Comunicação Científica”, de auto-
ria de Meadows, A.J., publicado em 1999, com a maioria das 41 citações 
feitas a esta produção; o artigo “Indicadores Cienciométricos”, de autoria 
de SPINAK, E., também publicado na revista Ciência da Informação, em 
1998, com a maioria de citações feitas à produção em questão; o artigo “O 
periódico Ciência da Informação na década de 90: um retrato da área refle-
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tido em seus artigos”, de autoria de Mueller, S.P.M. e Pecegueiro, C.M.A., 
publicado no periódico Ciência da Informação, em 2001, com 13 citações 
para a última autora, o seu único artigo citado.

Os trabalhos de maior impacto na área foram publicados a partir 
da segunda metade da década de 1990, quando então, para as questões 
de avaliação da produção e comunicação do conhecimento em CT&I, 
se começa a delinear um corpo teórico-metodológico de fundamentação 
para as temáticas relativas ao GT7. Entre eles, citam-se: conceitos teóricos 
e metodológicos das diversas subáreas da Informetria; questões e debates 
associados à colaboração científica, que trouxeram novos olhares para a 
comunidade acadêmica sobre o tema; questões de fundo sobre a comu-
nicação científica, panorama da área e as temáticas mais pesquisadas no 
Brasil; e a mensuração da ciência, via indicadores cienciométricos para a 
política científica. 

Analisaram-se também as autocitações desses 38 pesquisadores, 
onde 18 não fizeram autocitações e 12 correspondem a pesquisadores 
estrangeiros. Do restante, apenas 3 apresentaram porcentagem mais sig-
nificativa de autocitação, com variação entre 30% e 45%. Para outros 2 
pesquisadores, a autocitação ocorreu entre 10% e 30% dos trabalhos, por-
centagem aceitável, sendo o restante pouco significativa.

Alguns estudiosos condenam a autocitação por considerá-la um 
meio de um autor reforçar sua posição na comunidade científica, ao infla-
cionar artificialmente seus indicadores de citação; outros consideram que 
as autocitações são parte essencial da comunicação científica. Assim, um 
pesquisador ou grupo de pesquisadores que apresenta uma parte razoável 
de autocitações, menor que 30%, em suas comunicações científicas, pode 
indicar uma atividade de publicação dinâmica e bem sucedida. Autores, 
como Glänzel (2003), sugerem que as autocitações não devem ser contabi-
lizadas para estudar impacto do autor, na área em que atua. 

A partir das considerações anteriores e dos valores observados 
para as autocitações no grupo dos 38 pesquisadores, o comportamento 
de autocitação deste grupo não introduziu viés na análise de impacto dos 
mesmos junto à comunidade do GT7, considerando que apenas 3 deles 
ficaram acima dos 30%. 
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Acrescente-se que, do total dos 152 trabalhos analisados, somente 
15 (9,9%) não fazem referência alguma aos autores mais citados. Destes 15 
trabalhos, 9 foram apresentados no ENANCIB de 2003, no então GT7, 
denominado Comunicação e Produção Científica/Literatura Cinzenta. 
Isso sinaliza que, a partir de 2005, começa a se consolidar o atual GT7, 
denominado Produção e Comunicação da Informação em CT&I, em torno 
de uma literatura e pesquisadores reconhecidos por essa comunidade como 
um grupo da frente de pesquisa da temática. 

Com a seleção destes 38 pesquisadores mais citados, constituiu-se 
o grupo- alvo participante da análise de cocitação de autores desta pesqui-
sa8. Com os valores normalizados da matriz, construiu-se a rede de co-
citações. A Figura 4 representa a matriz com as frequências absolutas de 
cocitação entre os 38 autores, e a Figura 5, a matriz dos dados de cocitação 
normalizados pelo Ss, para os dados de cocitação de autores para o GT7.

Foram destacados os maiores e os menores dados de absolutos 
de cocitação e comparados com seus resultados normalizados. Fazendo-se 
uma análise comparativa dos valores que estão nestas duas tabelas e que 
foram destacados em verde, observa-se, inicialmente, que Mueller, S.P.M. 
e Meadows, A. J. têm o mais alto valor absoluto de cocitação recebido, ou 
seja, 24. Porém Mueller, S.P.M. foi citada em 48 trabalhos e Meadows, 
A.J., em 40.

8 Esta foi a única matriz, das quatro construídas, possível de ser apresentada no corpo do texto, por ter dimensão 
adequada. Para melhor análise das matrizes com valores normalizados pelo índice Ss, registrou-se aqui a matriz 
de valores absolutos e a normalizada, destacando-se, em cores, alumas análises entre alguns valores pareados 
destas duas matrizes.
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A Figura 5 apresenta os valores normalizados pelo Cosseno de 
Salton (Ss), obtidos a partir dos dados de frequência absoluta de cocitação, 
presentes na Figura 4. Apresentam-se algumas comparações entre eles, com 
a finalidade de cotejar esses valores. 

Comparando-se a matriz absoluta (Figura 4) com a normaliza-
da (Figura 5), com destaques em verde, o valor 24 fica relativizado em 
relação ao 48 e ao 40 , passando a valer 0,55 como índice normalizado 
pelo Ss. Este valor na rede de cocitação gerada com valores normalizados 
não tem tanto destaque quanto na rede traçada a partir dos valores abso-
lutos de cocitação, em que o valor absoluto 24 é o mais alto valor de co-
citação (entre Mueller S.P.M. e Meadows, A.J.). Ainda, em destaque nas 
matrizes, Katz, J. S., com 11 trabalhos, e Martin, B.R., com 10, sendo 
cocitados 9 vezes, produzem um valor normalizado de 0,86, se contra-
pondo aos valores normalizados para Mueller e Meadows, destacado na 
rede de cocitação.

Os demais valores destacados na Figura 4 e de forma correspon-
dente na Figura 5, demonstram a importância da normalização. 

Na ordem em que foram relatados os valores absolutos, apa-
recem os de Ss, também destacados em verde, a seguir: Mueller, S.P.M. 
e Pinheiro, L.V.R. (0,44). Em seguida, (12) ocorrências absolutas entre 
Mueller, S.P.M. e Pecegueiro, C.M.A., equivalente ao normalizado pelo 
Ss (0,48); com 11 ocorrências aparece a cocitação entre Oliveira, M. e Pi-
nheiro, L.V.R. (0,51). Ainda, há duas ocorrências de dez cocitações entre 
Mueller, S.P.M. e Bufrem, L.S. (0,30), e Paker e Meneghini (0,84), portan-
to o mesmo valor absoluto de dez cocitações, determinam normalizações 
bem diferenciadas; com nove cocitações aparecem dois pares de autores: 
Santos, R.N.M. dos e Kobashi, N.Y. (0,79), e Oliveira, M. de e Gomes, 
M.Y.G.(0,66). Observe-se que para dois valores absolutos iguais, há dife-
rentes valores normalizados.

Nem sempre altos valores absolutos de cocitações têm correspon-
dência a altos valores normalizados e vice-versa. A matriz de valores abso-
lutos capta a intensidade de frequências entre autores cocitados, e a de va-
lores relativos e/ou normalizados capta autores cocitados por similaridade 
em relação ao total de citações de cada autor.
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Complete-se que a cocitação pode ser sinônimo de coautoria, 
porque algumas cocitações podem ser decorrentes de coautorias, como é o 
caso de Packer, A.L. e Meneghini,R., coautores em 5 trabalhos, e Mueller, 
S.P.M. e Pecegueiro, C.M.A., cocitações advindas de um único trabalho 
em coautoria e citado 12 vezes, portanto, cocitado 12 vezes.

                          A Figura 5, apresenta a rede de cocitação entre os pesquisadores 
que tiveram pelo menos cocitações em oito trabalhos, construída a partir 
dos valores normalizados. 

A rede de cocitações foi gerada no software Ucinet, em que a 
cor azul representa os autores brasileiros e a cor laranja os estrangeiros. A 
espessura dos segmentos, a frequência normalizada de cocitação entre eles. 
Utilizou-se o layout MDS, no qual a ideia central é colocar indivíduos na 
rede, de tal forma que a distância entre eles reflita sua proximidade em 
relação aos valores normalizados de cocitação.

Quanto à estrutura geral da rede, observa-se que os autores for-
mam um único componente, pois a rede não apresenta sub-redes desco-
nectadas ou autores isolados, significando que o conjunto de pesquisadores 
cocitados apresenta proximidade e articulação teórico-conceitual-metodo-
lógica na temática em apreço. Salienta-se, principalmente, que a pesqui-
sadora Mueller, S.P.M. centra a rede e é cocitada com todos os outros 37 
autores da rede.

Nesta rede, os maiores índices normalizados de cocitações fo-
ram entre Katz, J. S. e Martin (0,86), Paker e Meneghini (0,84), Santos, 
R.N.M. dos e Kobashi, N.Y. (0,79), Oliveira, M. de e Gomes, M.Y.G. 
(0,66), Mueller, S.P.M. e Meadows, A.J. (0,55) e, ainda, Oliveira, M. e 
Pinheiro, L.V.R. (0,51). Na rede de cocitação, estas díades9 aparecem for-
temente definidas por segmentos mais espessos.

Há muitas tríades10, com destaques maiores para Kobashi, N.Y., 
Santos, R.N.M. dos e Mueller, S.P.M., Martin, R.B., Katz, J.S. e Leta, J., 
Packer, A., Meneghini, R., Leta, J.; ainda, Glänzel, W., Price, D.J. de S. 
e Martin, R.B. Várias outras se destacam, muitas vezes tendo como ele-
mento a pesquisadora Mueller, S.P.M., como Mueller-Pinheiro-Meadows, 

9 Díade é uma ligação entre dois atores, autores, ou nós .
10 Tríade é um subgrupo com três atores, autores ou nós e suas ligações, já se constitundo um clique.
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Mueller-Pinheiro-Oliveira, Mueller-Price-Leta, Mueller-Velho-Glänzel, 
Mueller-Glänzel-Katz/Martin, Santos–Macias Chapula-Bufrem e Gomes-
-Oliveira-Población. Nas diversas tríades em que esteve presente a pesqui-
sadora Mueller, S.P.M., algumas temáticas se destacam, associadas à epis-
temologia, interdisciplinaridade, comunicação científica, financiamento e 
infraestrutura de pesquisa e redes. 
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No segundo grupo, além destas temáticas, aparecem ainda questões asso-
ciadas a canais de comunicação e grupos de pesquisa, via pesquisadoras 
Oliveira, Mueller e Meadows.

Os autores cocitados apresentam, na perspectiva dos autores ci-
tantes, algo de similar, complementar e/ou sobreposição ou contraposição 
de ideias. 

Em geral, a comunidade citante adota as mesmas correntes teó-
ricas, com autores comuns em seu conjunto de referências citadas. Reto-
mando Miguel, Moya-Anegón e Herreno-Solana (2008), a rede produz 
uma representação da estrutura intelectual de um domínio científico, ex-
plicitando aqueles autores mais destacados e visíveis.

A rede de cocitação entre os 38 pesquisadores citados foi gerada 
a partir de 125 (82,2%) dos 152 trabalhos analisados, uma vez que 15 tra-
balhos não fizeram menção a nenhum dos pesquisadores da rede, e outros 
12 trabalhos fizeram referência a um único autor entre os 38 mais citados, 
não gerando cocitação. Isso sugere a representatividade da rede da Figura 
6, como o núcleo da literatura científica na temática. 

Quanto à coesão da rede, determinada pelo cálculo de densidade, 
resultou 80,2%, significando que, do total de 703, ocorreram 564 possibi-
lidades (C38,2) de cocitações entre os 38 autores citados, o que aponta uma 
rede altamente densa e com alto correconhecimento pelos citantes em re-
lação a uma associação de significados entre os cocitados e compatível com 
a unicidade da rede, conforme já apontado.

Quanto à centralidade de grau, apresenta-se, na Tabela 12, a pes-
quisadora Mueller, S. P. M. com mais alto grau, igual a 37, por se conectar 
com todos os outros 37 autores da rede e de forma normalizada com 100% 
da rede. A seguir, Caregnato, S. E., Meadows, A. J. e Pinheiro, L.V.R., com 
97,3% de conectividade, seguidos de Pecegueiro, C.M., Stumpf, I. R. C., 
Price, D. J. de S. e Noronha, D. P., todos com 94,6% de possibilidades de 
conexão, portanto, com altos percentuais, o que determina a alta densida-
de da rede.
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Tabela 12 – Cálculo da centralidade de grau da rede de cocitação 
do GT7 

Pesquisadores Centralidade 
de grau

Centralidade 
grau Norm. Pesquisadores Centralidade 

de grau
Centralidade 
grau Norm.

MUELLER, S. P. M. 37.0 100.0 LE COADIC, Y. 30.0 81.1

CAREGNATO, S. E. 36.0 97.3 GLÄNZEL, W. 30.0 81.1

MEADOWS, A. J. 36.0 97.3 BARRETO A. 30.0 81.1

PINHEIRO, L. V. R. 36.0 97.3 BRAGA, G. M. 29.0 78.4

PECEGUEIRO,C. M. 35.0 94.6 MIRANDA, A. 29.0 78.4

STUMPF, I. R. C. 35.0 94.6 GOMES, M Y S. 29.0 78.4

PRICE, D. J. de S. 35.0 94.6 VANZ, S. 29.0 78.4

NORONHA, D. P. 35.0 94.6 VANTI, N. 28.0 75.7

SPINAK, E. 33.0 89.2 SANTOS, R. N. 28.0 75.7

VELHO, L. 33.0 89.2 PACKER, A. L. 28.0 75.7

POBLACIÓN, D. 33.0 89.2 MENEGHINI, R. 27.0 72.9

OLIVEIRA, M. de 32.0 86.5 KOBASCHI, N. 25.0 67.6

TARGINO, M. 32.0 86.5 ZIMAM, J. 24.0 64.9

BUFREM, L. S. 31.0 83.8 BOURDIEU, P. 24.0 64.9

MACIAS-CHAPULA 31.0 83.8 HJØRLAND, B. 24.0 64.9

MARTELETO, R. M. 31.0 83.8 LETA, J. 22.0 59.5

MUGNAINI, R. 30.0 81.1 FREIRE, I. M. 21.0 56.8

GONZÁLEZ DE G. 30.0 81.1 MARTIN, B. R. 20.0 54.1

ROUSSEAU, R. 30.0 81.1 KATZ, J. S. 20.0 54.1

Fonte: Dados gerados pelo Software Ucinet.

Considerando a totalidade do grupo, os menores valores para 
centralidade são pelo menos 54,1% de conexões possíveis entre os pesqui-
sadores, equivalendo a 20 conexões. Este é o menor valor do número de 
conexões na rede de cocitações.

Não há possibilidade em analisar os indicadores de intermediação 
e proximidade de grau nas redes de cocitações.
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5.2 Âmbito internacionaL: base ScopuS. anáLise dos artiGos

Em âmbito internacional, analisou-se a presença de pesquisado-
res brasileiros na base Scopus, no período em estudo, com vistas à análise da 
contribuição da ciência produzida no Brasil para a ciência internacional, 
por meio da identificação dos pesquisadores e instituições mais produtivas, 
temáticas mais destacadas e pesquisadores com maior número de citações.

Foram delineadas as redes de coautoria dos pesquisadores brasi-
leiros presentes, bem como o impacto e a inserção da produção científica 
brasileira, por meio do número de citações recebidas pelos pesquisadores, 
e, ainda, a relevância dos periódicos que disseminam a referida produção, 
explicitando a inclusão dos periódicos nas diferentes áreas nas quais esses 
artigos são disseminados, de forma a analisar a contribuição da ciência 
brasileira para a ciência mainstream, no tema em questão.

5.2.1 produção, temáticas e coLaboração 

Os pesquisadores brasileiros mais produtivos que publicaram na 
base Scopus apresentam-se na Tabela 13, onde constam os pesquisadores 
que produziram pelo menos dois artigos, o número de citações que cada 
autor recebeu na totalidade de artigos produzidos e a média de citações 
por artigo. 

Tabela 13 – Autores brasileiros mais produtivos na base Scopus

Pesquisadores Nº de 
artigos

Número de 
citações

Média de 
citações/art.

Leta, J. (Brasil-UFRJ)* 11 136 12.4
Mari, J. de J.(Brasil-UNIFESP)* 9 108 12,0
Meneghini, R.(Brasil- SciELO)* 8 58 7.2
Bini, L. M. (Brasil-UFG)* 7 17 2,4
Gerolin, J. (Brasil-UNIFESP) 7 97 13,9
Packer, A. L. (Brasil – Fap-UNIFESP) 6 57 9,5
Figueira, I. (Brasil-UFRJ)* 5 22 4,4
Mendlowicz, M. V. (Brasil-UFRJ)* 5 22 4,4
Nabout, J. C.(Brasil-UEG)* 5 11 2,2
Bressan, R. A. (Brasil-UNIFESP)* 4 49 12,2
Da Luz, M. P. (Brasil-UFRJ) 4 21 5,2
Herculano, R. D. (Brasil-UNESP) 4 9 2,2
Pinto, M. P. (Brasil-UFRJ)* 4 8 2,0
Razzouk, D. (Brasil-UNIFESP) 4 57 14,2
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Arboit, A. E. (Brasil-UNESP) 3 1 0,3
Blank, D. (Brasil-UFRGS) 3 12 4,0
Bufrem, L. S. (Brasil-UFPR)* 3 1 0,3
Diniz-Filho, J. A. F.(Brasil-UFG)* 3 9 3,0
Dubugras, M. T. (Brasil-FIOCRUZ) 3 50 16.7
Gouveia, F. C. (Brasil-FIOCRUZ)*
Grelle, C. E. V. (Brasil-UFRJ)*

3
3

5
7

1.6
2.3

Mugnaini, R. (Brasil-USP)* 3 30 10,0
Pereira, J.C. R.(Brasil-USP)* 3 6 2,0
Rummler, G. (Brasil-UEFS) 3 1 0.3
Wainer, J. (Brasil-UNICAMP)* 3 14 4.6
Ziviani, N. (Brasil-UFMG)* 3 7 2.3
Zorzetto, R. (Brasil-FAPESP) 3 50 16.6
Almeida-Filho, N. (Brasil-UFBA)* 2 47 23.5
Azevedo, P. G. (Brasil-PUC-MG) 2 4 2,0
Becker, S. G. (UFAM-Brasil) 2 0 0,0
Beleboni, R. O.(Brasil-USP-Ribeirão Preto) 2 8 4,0
Berger, W. (Brasil-UFF)* 2 2 1,0
Bezerra, F. (Brasil-UNICAMP) 2 9 4.5
Calado, P. (Brasil-UFMG)* 2 5 2.5
Carvalho, P. (Brasil-UEM) 2 9 4.5
Castro, R. C. F. (Brasil-BIREME) 2 5 2.5
Correa, H. (Brasil-UFMG)* 2 8 4,0
Coutinho, E. S. F. (Brasil-ENSP) 2 2 1, 0
Coutinho, M. (Brasil-USP) 2 5 2.5
Cristo, M. (Brasil-UFAM)* 2 5 2.5
Da Rocha, F. F. (Brasil-Hospital Socor) 2 8 4, 0
de Albuquerque, Marcelo P. (Brasil-CBPF) 2 8 4,0
de Albuquerque, Marcio P. (Brasil-CBPF) 2 8 4,0
de Araújo, C. G. S. (Brasil-UGF)* 2 2 1, 0
dos Santos, R. N. M. (Brasil-UFPE)* 2 1 0.5
Erdmann, A. L. (Brasil-UFSC)* 2 0 0,0
Fernandes, G. C. M. (Brasil-UFSC) 2 1 0.5
Filho, E. R. G. (Brasil-UP)* 2 1 0.5
Gleiser, S. (Brasil-UFRJ) 2 13 6.5
Goldani, M. Z. (Brasil-UFRGS)* 2 8 4, 0
Goldenberg, S. (Brasil-UNIFESP)* 2 3 1.5
Gonalves, M. A. (Brasil-UFMG)* 2 4 2, 0
Gurgel, R. Q. (Brasil-USP)* 2 8 4, 0
Helene, A. F. (Brasil-USP) 2 2 1, 0
Hermes-Lima, M. (Brasil-UNB)* 2 8 4, 0
Kieling, C. (Brasil-UFRGS)* 2 15 7.5
Lang, P. B. (Brasil-UFRJ) 2 2 1,0
Machado-da-Silva, C. L. (Brasil-UFPR)* 2 1 0.5
Marques-Portella, C. (Brasil-UFRJ) 2 13 6.5
Meirelles, B. H. S. (Brasil-UFSC) 2 1 0.5
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Mendes, I. A. C. (Brasil-USP)* 2 3 1.5
Navas, C. A. (Brasil-USP)* 2 8 4,0
Norberto, A. M. Q. .(Brasil-USP-Ribeirão Preto) 2 2 1,0
Padial, A. A. (Brasil-UFG) 2 3 1.5
Riera, R. (Brasil-UNIFESP)* 2 2 1,0
Rossoni, L. (Brasil-UP)* 2 0 0,0
Santos, N. C.F .(Brasil-UNB) 2 12 6,0
Sorenson, M. M. (Brasil-UFRJ)* 2 11 5.5
Thomaz, S. M. (Brasil-UEM)* 2 3 1.5
Vasconcelos, S. M. R. (Brasil-UFRJ)* 2 11 5.5
Velho, L. (Brasil-UNICAMP)* 2 1 0.5

Fonte: Elaborada pela autora.
(*) Pesquisadores vinculados à pós-graduação.
(**)Pesquisadores em negrito: bolsistas de Produtividade em pesquisa do CNPq.

Do conjunto de 71 brasileiros que produziram pelo menos 2 arti-
gos na base Scopus, 39 participam de programas de pós-graduação e 26 são 
bolsistas de Produtividade em pesquisa do CNPq, em diferentes áreas de 
conhecimento, observando-se que o primeiro conjunto contém o segundo, 
significando que todo bolsista de Produtividade em pesquisa do CNPq é 
também docente de cursos de pós-graduação, uma das condições para ser 
bolsista do CNPq. 

Os 218 artigos encontrados na base Scopus foram produzidos por 
584 pesquisadores brasileiros, dentre os quais 71 produziram pelo menos 
2 artigos, de um total de 102 artigos. Assim, 12,1% dos pesquisadores fo-
ram responsáveis por 46,8% das pesquisas. Esses valores indicam que um 
pequeno percentual de pesquisadores (pouco mais que 10%) é responsável 
por quase 50% das pesquisas realizadas no período, o que sugere uma boa 
representatividade do conjunto total de pesquisas tomadas no período. 

Neste rol de pesquisadores mais produtivos, destacam-se os orga-
nizadores dos três Encontros Brasileiros de Bibliometria e Cientometria no 
Brasil, especialmente: Leta, J.(11) (UFRJ), Meneghini, R.(8) (SciELO), 
Packer, A.L.(6) (UNIFESP), Gouveia, F.C. (3) (FIOCRUZ), Mugnai-
ni, R.(3) (USP), dos Santos, R.N.M. (2) (UFPE) e Velho, L. (2) (UNI-
CAMP). Além disso, Leta, J., a mais produtiva no período, tem condu-
zido pesquisas no campo da Bibliometria/Cientometria, com ênfase nas 
análises da produção científica brasileira, focando nas temáticas Ciências 
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Biológicas e Saúde, com ênfase em comunicação científica, tendo diver-
sos trabalhos em coautoria com W. Glänzel, da Universidade Católica de 
Leuven (Bélgica). Seu impacto na área é o maior do grupo estudado, com 
136 citações no período, embora com uma média de citações abaixo de 
Almeida-Filho, N. (UFBA) (23,5), Dubugras, M.T.(FIOCRUZ) (16,7) 
e Zorzetto, R. (FAPESP) (16,6). É seguida por Mari, J. de J. (UNIFESP) 
com 108 citações, com média de 12,0 citações em cada um de seus 9 tra-
balhos, ratificando a característica interdisciplinar dos EMI.

De forma geral, em relação à média de citação dos 71 pesquisado-
res, 9 deles (26%) têm, em média, 10 citações por artigo, no período dos 
9 anos estudados, portanto com uma média de pelo menos uma citação 
por ano, o que indica pesquisadores já consignados na área em estudo e de 
impacto na comunidade científica.

A Tabela 14 apresenta as instituições participantes encontradas 
nos 218 artigos indexados na base de dados Scopus, destacando-se a USP 
(32 artigos), a UFRJ (30 artigos), a UNIFESP (30) e a UFMG(12), 
como instituições responsáveis por, aproximadamente, 55,0% da produ-
ção no período. 

Tabela 14 – Instituições mais produtivas contempladas na base Scopus
Instituições Nº de 

artigos Instituições Nº de 
artigos

USP 32 UEFS 3
UFRJ 30 UFBA 3
UNIFESP 30 UFJF 3
UFMG 28 UFPel 3
UFRGS 12 UNESP-Bauru 3
UFSC 11 Universidade Positivo 3
UNICAMP 11 Univers. Presbiteriana Mackenzie 3
FIOCRUZ 10 USP-ECA 3
UFG 10 UFAM 2
UFPR 9 UFLA 2
UnB 8 UFS 2
USP – Ribeirão Preto 8 UNESP-Botucatu 2
UERJ 7 UNESP-Marília 2
UFF 5 United Kingdom 2
UEM 4 Universidade da Califórnia 2
UFSCar 4 Universidade de Ribeirão Preto 2
BIREME 3 University of Michigan 2
Katholieke Universiteit Leuven 3 University of Patras 2

Fonte: Elaborada pela autora.
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Destacam-se as universidades estrangeiras, com pesquisadores 
brasileiros fazendo parcerias. As instituições mais produtivas são concen-
tradas nas regiões Sul e Sudeste do país, onde se situa a maioria dos centros 
de excelência em pesquisa.

Quanto às temáticas encontradas nos 218 artigos, a Tabela 15, 
contém as temáticas mais frequentes. Houve um conjunto de palavras, 
próprias de cada área, em que se aplicam os estudos bibliométricos, que 
não fazia significado no presente estudo por serem advindas das próprias 
áreas de aplicabilidade. Foram apresentadas as palavras-chave relativas 
especialmente aos EMI, segundo o critério utilizado nos ENANCIBs e 
EBBCs, isto é, com as temáticas a partir das palavras-chave utilizadas pelos 
pesquisadores em suas pesquisas.

A Tabela 15 destaca as seguintes temáticas trabalhadas pelos 
pesquisadores: 

Em Bibliometria: Avaliação de artigo de periódico, Produção 
científica, Publicações científicas e Indicadores bibliométricos. 

Em Cientometria, a Análise Cientométrica, mostrando a intensa 
aplicação da Bibliometria às diferentes áreas da ciência; dentro da temática 
Informetria, aparecem artigos que nos eventos nacionais, ENANCIBs e 
EBBCs, não foram contemplados. 

Políticas científicas e Fator de Impacto (FI), embora este último 
pulverizado em sub-temáticas, também aparecem com algum destaque.

Também artigos na temática webometria, pouquíssimo contem-
plada nos dois outros eventos, aparecendo alguns deles, apenas no EBBC. 

Os 218 artigos encontrados na base Scopus foram categorizados 
segundo os três grupos conceituados, por Glänzel (2003) como G1, G2 e 
G3. Consideraram-se as categorias não mutuamente exclusivas.

Encontraram-se 34 artigos no G1, aqueles que cuidam de cons-
truir a Bibliometria com seus subsídios teóricos e fundamentos.

No G2, encontraram-se 195 artigos, que se dedicam a aplicar a 
Bibliometria nas diferentes áreas do conhecimento, muitos deles contem-
plados na própria Bibliometria, sem utilizar a subárea Cientometria, ex-
pressão mais correta.
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Uma boa parte destes trabalhos origina-se do empenho dos autores 
em avaliar sua área ou instituição, com interesses quanto ao desempenho cien-
tífico, muito influenciados pela facilidade de obtenção de dados junto às bases.

Tabela 15 – Temáticas contempladas nos artigos da base Scopus

Termos de busca Palavras-chave Nº de incidências

Bibliometr*

Bibliometria
Avaliação de artigo de periódico
Produção científica
Publicações científicas
Indicadores bibliométricos
Análise bibliométrica
Indicadores de Produção científica
Literatura científica
Comunicação científica
Revistas científicas
Bibliometria ferramentas
Avaliação bibliométrica
Bibliometria ferramentas
Estudos bibliométricos
Estudos de métricas
Ferramentas bibliométricas
Perfil bibliométrico
Perfil de crescimento científico
Produtividade científica
Produtividade em pesquisa

56
17
16
13
10
7
7
5
4
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Scientometr*

Análise cientométrica
Avaliação da Ciência 
Ciência brasileira
Mapeamento da ciência

31
1
1
1

Informetr* Informetria 5
Infometr*
Webometr* Webometrics 3
Patentometr*

Scientific collaboration
Análise de redes sociais
Colaboração
Rede de colaboração científica

9
1
1

Co-authorship

Coautoria
Cooperação internacional
Análise de Cluster
Ciência em coautoria

9
3
2
1

Citation analysis

Análise de citação
Indicadores de citação
Índice de citação
Estudos de citações
Frequência de citação
Padrões de citação

15
7
3
2
1
1

Co-citat*
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Impact fator

Fator de impacto
Avaliação de impacto
Fator de impacto de revistas 
científicas

28
1
1

h index

Bradford’s law Índice de dispersão 1

Zipf´s law Lei de Zipf 2
Obsolescence

Scientific policy

Ciência e Tecnologia
Financiamento
Ciência política
Ciência, tecnologia e sociedade
Indicadores científicos

2
2
1
1
1

Fonte: Elaborado pela autora.

Assim,a maioria dos pesquisadores que publicou na base de dados 
Scopus, produziu artigos voltados, em geral, para a Bibliometria aplicada 
às disciplinas científicas, com destaque para as áreas de medicina, saúde e 
biológicas, seguidas pelas áreas de ciências sociais aplicadas e exatas. No 
entanto observou-se pouca aplicação da metodologia referente aos EMI, na 
área de artes e humanidades, por parte dos pesquisadores mais produtivos, 
também constatada por Gracio e Oliveira (2012) em seus estudos: as áreas 
de humanidades e artes apresentam certa vulnerabilidade e resitência no 
uso das abordagens bibliométricas e cientométricas .

O grupo relacionado ao domínio da pesquisa bibliométrica “de 
base” (G1), que busca desenvolver e debater a bibliometria como metodo-
logia, contribuindo com o seu próprio desenvolvimento conceitual-teóri-
co-metodológico, e o G3, voltado para políticas e indicadores científicos, 
encontraram-se 31 artigos, considerado por Glänzel (2003) o tópico mais 
importante da bibliometria contemporânea e que se ocupa da Bibliometria 
para a política científica e gestão, são aqueles constituídos pela menor quan-
tidade de pesquisadores, com destaque para Leta, J., Velho, L., Meneghini, 
R., Packer, A. e Mugnaini, R.11

Em relação à colaboração científica dos 71 pesquisadores, com 
pelo menos dois trabalhos apresentados na base Scopus no período de 
tempo estudado, somente um deles não fez colaboração, portanto 70 
brasileiros e 143 colaboradores estão presentes na rede colaborativa da 

11 Destaque-se a tese de doutorado de Mugnaini (2006) denominada “Caminhos para adequação da avaliação 
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Figura 7, totalizando 213 pesquisadores. Com a matriz 213x213, em 
valores absolutos, gerou-se a matriz com valores normalizados para o 
Cosseno de Salton (Cs), por meio da qual a rede foi construída. Nos 
Apêndices 5 e 6, encontram-se as matrizes 213x213, com valores abso-
lutos e com os índices normalizados para Cs, respectivamente, relativas 
às coautorias da base Scopus, na página referenciada da internet.12

Apresenta-se, na Figura 7, a rede colaborativa normalizada 
pelo índice Cosseno de Cs, a partir dos 70 autores mais produtivos, 
em cor laranja, e seus 143 colaboradores, em cor azul, destacando-se os 
cinco pesquisadores colaboradores e estrangeiros, em cor verde, a saber: 
Glänzel, W. (Bélgica), com três pesquisas em colaboração; Anastasiadis, 
A.D. (Grécia – University of Patras), Thijs, B.(Bélgica – Katholieke 
Universiteit Leuven), Ketefian, S. (E.U.A.-University of Michigan) e 
Young, R.J. (Reino Unido – University of Manchester), com duas pes-
quisas em colaboração.

A análise das sub-redes da Figura 7 mostra as redes secundá-
rias, aproximando-se do padrão “ego com conexões amigas”, com duas 
maiores delas contornadas em vermelho, para melhor visualização13. 

Uma análise mais detalhada desta rede mostra uma grande 
sub-rede, formada a partir de conexões com outras sub-redes que se 
comunicam entre si, anunciando a formação de uma rede colaborativa, 
que inclui 19 dos pesquisadores mais produtivos, 34 colaboradores e 2 
pesquisadores estrangeiros (contornada em vermelho e à esquerda). Isso 
mostra a interlocução brasileira em âmbito internacional, bem como a 
visibilidade e inserção. Os pesquisadores Glänzel, W. e Thijs, B., am-
bos da Bélgica, trabalham em coautorias centradas em Leta, J. (UFRJ), 
com destaque para valores normalizados entre os dois primeiros, com 
temáticas voltadas ao desenvolvimento da Ciência no Brasil. Leta, J. 
registra um alto poder de centralidade e o maior valor de intermedia-
ção da rede, como pode ser observado pelo sua posição estratégica de 
intermediadora entre outros pesquisadores. 

da produção científica brasileira: impacto nacional e internacional”.
12 Os Apêndices 5 e 6 encontram-se no endereço: https://sites.google.com/site/cientometria/ 
13 Utilizou-se o software CorelDRAWX6 para fazer os contornos dos maiores subgrupos.
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Destacam-se pesquisadores mais produtivos, tais como Me-
neghini, R., (Projeto SciELO), Packer, A.L. (Coordenador de Projetos 
da Fundação de Apoio à UNIFESP), Mugnaini, R. (USP), Gouveia,F. 
C. (Fiocruz), Ziviani, N.(UFMG) e Pinto, M.P.(UFRJ). Este último 
faz intermediação entre duas grandes sub-redes, sendo ator “ponte”, 
intermediando pesquisas com pesquisadores de universidades de Goiás, 
como Bini, L.M.(UFG) e Nabout, J.C.(UEG). 

Nestas pesquisas, aplicam-se os EMI à área de Biológicas (G2), 
especialmente Ecologia e Zoologia. O pesquisador Pinto, M.P. contri-
bui também com pesquisas com o desenvolvimento de indicadores (G3) 
e realiza estudos aplicados na área de Bioquímica, Ciências Biologicas e 
Agricultura, com outros coautores (G2). Pertencem a essa rede três pes-
quisadores ligados á área de Ciência da Informação, que desenvolvem 
pesquisas com indicadores em CT&I, a saber: Meneghini, R. (Progra-
ma SciELO ), Packer, A.L. (Coordenador de Projetos da Fundação de 
Apoio à UNIFESP), Mugnaini, R. (USP). 

Destacam-se, ainda, as tríades bem demarcadas pelos valores 
normalizados entre Leta, J. (UFRJ), Vasconcelos, S.M.R. (UFRJ) e So-
renson, M.M.R. (UFRJ); entre Bini, L.M. (UFG), Carvalho, P. (UEM) 
e Diniz-Filho (UFG); e entre Bini, L.M. (UFG), Diniz Filho (UFG) e 
Padial, A. A. (UFG); e díades entre Lang, P.B. (UFRJ) e Grele, C.E.V. 
(UFRJ), todos eles autores mais produtivos. Compõem este grupo pes-
quisadores com preponderância da UFRJ, da UNIFESP e SciELO, 
além de outros advindos de regiões diversas, como da UEM e UFG. As 
parcerias formam-se com pesquisadores de instituições distantes e con-
figuram a dialogicidade e intercâmbio, não pela proximidade física das 
instituições, mas em função da proximidade temática e da vizinhança 
entre as áreas de conhecimento. Assim, o fio condutor das parcerias são 
as proximidades temáticas.

Evidenciam-se os temas pertencentes ao G3, tais como políticas 
científicas, indicadores para avaliação da ciência e políticas tecnoló-
gicas, mapeamento da ciência,além de temas relativos à avaliação de 
periódicos, aplicação às áreas, como Biologia, Ecologia, questões de 
biodiversidade e até de estudos de gênero, em que se avalia a contri-
buição da mulher às diversas áreas do desenvolvimento da ciência (G2). 
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Uma segunda grande sub-rede também constitui um segun-
do grupo interconectado, formado por 17 pesquisadores mais produ-
tivos e seus 39 colaboradores (contornada em vermelho e à direita). É 
centrada em Mari, J.J. (UNIFESP)-com a maior centralidade de grau, 
Rauzzouk, D. (UNIFESP), Zorzetto, R. (UNIFESP), Dubugras, M.T. 
(FIOCRUZ), Bressan, R.A. (UNIFESP), Kieling, C. (UFRGS), Almei-
da-Filho, N. (UFBA), Fernandes, G.C.M. (UFSC), entre outros, cujo 
foco temático são as políticas de saúde, saúde pública, saúde mental, 
psiquiatria e medicina em geral.

Gerolin, J. (UNIFESP) faz intermediação com Medeiros, S., 
de outra subrede, em que Coutinho, M. (USP) é um dos mais produ-
tivos e estabelece parcerias com 9 pesquisadores colaboradores. Nesta 
sub-rede, há preponderância da área médica, ciências biológicas e áreas 
da saúde. Destaque-se a presença significativa de cinco pesquisadores 
da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Neste grupo, qua-
tro pesquisadores – Zorzetto, R., Razzouk, D., Dubugras, M.T. e Ge-
rolin,J. – fazem intensa coautoria com pelo menos três dos seus artigos 
escritos em conjunto.

Assim, esse conjunto de pesquisadores tem produzido artigos 
aplicando os EMI na área de ciências da saúde (G2), mais particular-
mente saúde mental e pediatria, com alguns deles trabalhando também 
em políticas científicas e políticas públicas de saúde (G3).
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Essas duas grandes sub-redes somam 111 pesquisadores, ou 
seja, 52,1% do total dos 213 pesquisadores pertencem a elas, traduzindo 
assim a formação de uma rede de coautores com inserção em âmbito 
internacional nas seguintes subáreas do conhecimento: desenvolvimento 
da Ciência no Brasil (G1), aplicações nas áreas de Biológicas, ciências da 
saúde, saúde mental, Psiquiatria, área de Bioquímica, Ciências Biologi-
cas, Agricultura e saúde em geral (G2), também em políticas científicas 
e políticas públicas de saúde (G3), estendendo-se algumas pesquisas ao 
âmbito da América Latina e América Central, com presença de alguns 
trabalhos na área de Ciência da Informação.

Uma terceira sub-rede, que se situa na parte inferior da página 
onde se encontra a rede colaborativa, forma um grande clique, é com-
posta por Medlowicz, M.V. (FIOCRUZ), Coutinho, E. S. (ENSP), 
Marques-Portella, C. (UFRJ), Figueira, I. (UFRJ) e Da-Luz, M.P. 
(UFRJ), com grande centralidade de grau para o primeiro e os dois 
últimos pesquisadores. Apesar de ser formada com menor número de 
pesquisadores que as duas primeiras, essa sub-rede apresenta-se com 
grande densidade, visto as frequentes e intensas interligações entre seus 
pesquisadores. Em relação às temáticas pesquisadas por ela, destacam-
-se os EMI aplicados à área de saúde, especialmente em Psiquiatria 
(G2), publicados por Mendlowicz (UFRJ), da Luz (UFRJ), Figueira 
(UFRJ) e Coutinho (USP) M., com grande destaque para a UFRJ. Pro-
duzem também nos temas: internacionalização de pesquisa, pesquisa 
médica, indicadores bilbiométricos, índice h, sempre com tratamentos 
bibliométricos ligados à avaliação da ciência produzida em suas áreas, 
especialmente Medicina, Saúde e Psiquiatria (G2). 

Outras redes menores se destacam: na ponta esquerda da página 
onde a rede se encontra, a sub-rede centrada em Wainer, J. (UNICAMP) e 
Bezerra, F. (UNICAMP), com pesquisas na área de Ciência da Computa-
ção. Ainda, a sub-rede centrada em Santos, N.C.F. (UNB), Hermes Lima, R 
(UNB), Beleboni, R.O. (USP) e outros que trabalham na temáticas relativas 
à relevância da ciência na América Latina e produtividade em pesquisa. 

Ainda, a sub-rede centrada em da Rocha, F.F. (Hosp. Socorr) e 
Correa, H. (UFMG) e seus colaboradores, da área de Psiquiatria, que tra-
balham o tema da produtividade científica e produtividade em pesquisa 
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em revistas da área, fator de impacto, índice h, citação, voltados para as 
áreas de Química e Psicologia, entre outras.

Entre outras pequenas sub-redes do lado direito da página, des-
tacam-se os pesquisadores da área de Ciência da Informação, tais como 
Bufrem, L. (UFPR), Arboit, A. (UFPR) e seus colaboradores, que traba-
lham temas como a produção científica em trabalhos em âmbito nacional 
de Ciência da Informação, questões de espistemologia, a partir da análise 
de citações e as publicações da ciência brasilerira no exterior, como reflexo 
da institucionalização da pesquisa.

A maioria de pesquisadores mais produtivos advém de áreas já 
destacadas. Na área de Ciência da Informação, participam das duas gran-
des redes, das quais pertencem 52,1% dos pesquisadores, os seguintes pes-
quisadores da área de CI: Mugnaini, R. (USP), Santos, R. N. (UFPE), 
Meneghini, R. (Projeto SciELO) e Packer, A. (Coordenador de Projetos da 
Fundação de Apoio à UNIFESP). 

A densidade da rede colaborativa resultou 2,3%, demonstrando 
baixa conectividade, embora já se apresente com esboço, definindo forma-
ções de grandes e médias comunidades colaborativas.

A Tabela 16 apresenta a centralidade de grau, com Mari, J.J., da 
UNIFESP, destacada como a maior centralidade de grau, como já obser-
vado na análise da segunda sub-rede; ainda Mendlowicz, M.V., da última 
sub-rede analisada e Leta, J., da primeira sub-rede analisada. 

Tabela 16 – Cálculo da centralidade de grau da rede de colaboração 
da base Scopus. 

Pesquisadores Centralidade 
de grau

Centralidade 
grau Norm. Pesquisadores Centralidade 

de grau
Centralidade 
grau Norm.

Mari, J. de J. 21.0 9.9 Da Rocha, F. F. 9.0 4.2
Figueira, I. 17.0 8.0 Correa, H. 9.0 4.2
Mendlowicz, M. V. 17.0 8.0 Bini, L.M. 9.0 4.2
Leta, J. 15.0 7.1 Da Costa Patrao D. 8.0 3.8
Gerolin, J. 15.0 7.1 Gleiser, S. 8.0 3.8
Da Luz, M. P. 13.0 6.1 Marin, M. A. 8.0 3.8
Nabout,J. C. 13.0 6.1 Cristo, M. 8.0 3.8
Razzouk, D. 12.0 5.7 Gonçalves, M. A. 8.0 3.8
Coutinho, E. S. F. 11.0 5.2 Balbachevsky, E. 8.0 3.8
Berger, W. 11.0 5.2 Zorzetto Vencio, R. 8.0 3.8
Pinto, M. P. 10.0 4.7 Calado, P. 8.0 3.8
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Ziviani, N. 10.0 4.7 Oliveira Holzhacker 8.0 3.8
Fernandes, G. C. M. 10.0 4.7 Dos Reis, L. F. 8.0 3.8
Bressan, R.A. 9.0 4.2 Marques-Portella,C. 8.0 3.8
Coutinho M. 9.0 4.2 Gomes Lucatelli, M. 8.0 3.8
Meirelles, B. H.S. 9.0 4.2 Almeida-Filho, N. 8.0 3.8
Medeiros Da Silva 9.0 4.2

Fonte: Elaborado pela autora. Dados gerados pelo Software Ucinet.

A Tabela 17 apresenta o grau de intermediação dos componentes 
da rede.

Tabela 17 – Cálculo do grau de intermediação da rede de colabo-
ração da base Scopus 

Pesquisadores Intermediação Intermediação 
norm. Pesquisadores Intermediação Intermediação 

norm.

Leta, J. 1024.0 4.6 Dachs, J. N. W. 94.4 0.4
Grelle, C. E. V. 710.0 3.2 Ziviani, N. 79.8 0.4
Baggio, M. A. 687.2 3.1 Parizoto, G. M. 78.7 0.4
Lang, P. B. 682.0 3.0 Meneghini, R. 77.0 0.3
Kieling, C. 665.6 3.0 Erdmann, A. L. 58.0 0.3
Gerolin, J. 621.9 2.8 Coutinho, M. 58.0 0.3
Pinto, M. P. 600.3 2.7 Gouveia, F. C. 52.0 0.2
Meirelles, B. H. 564.0 2.5 Razzouk, D. 48.7 0.2
Mari, J. de J. 511.6 2.3 Gonçalves, M. A 48.0 0.2
Bressan, R. A. 472.1 2.1 Lanzoni, G. M. 38.0 0.2
Sorenson, M. M. 462.0 2.0 Mendlowicz, M. 28.6 0.1
Medeiros, da S. 450.0 2.0 Figueira, I. 28.6 0.1
Fernandes, G. 376.0 1.7 Packer, A. L. 25.0 0.1
Bini, L. M. 215.8 1.0 Ribeiro-Neto, B. 22.5 0.1
Nabout, J. C. 211.2 0.9 Wainer, J. 20.0 0.1
Mugnaini, R. 196.0 0.9 Gurgel, R. Q. 18.0 0.1
Calado, P. 194.8 0.9 Goldani, M. Z. 18.0 0.1
Cristo, M. 194.8 0.9 Saxena, S. 13.8 0.1
Almeida-Filho, N 164.5 0.7 Da Luz, M. P. 12.6 0.1
Blank, D. 132.0 0.6 Barbosa, S. F. F. 12.0 0.1
Becker, S.G. 114.0 0.5 Xavier, E. C. 12.0 0.1
Rohde, L. A. 95.3 0.4 Simão, E. 12.0 0.1
Gonçalves, R. 95.3 0.4 Ravelli, A. P. X. 12.0 0.1

Fonte: Elaborado pela autora. Dados gerados pelo Software Ucinet.

Destaca-se a pesquisadora Leta, J., que ocupa a posição de media-
dora, intermediando a maior quantidade de pesquisadores da rede. 
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Em geral, os pesquisadores pertencentes as primeiras e segunda 
sub-redes analisadas possuem os maiores graus de intermediação, com des-
taques para Grelle, C.E.V., Baggio, M.A., Lang, P.B., Kieling, C., Gerolin, 
J., Pinto, M.P., Meirelles, B.H. e Mari, J. de J.. Constiuem os também cha-
mados autores “ponte”. Ainda, Mendlowicz, M , com grau 0,1 e Figueira, 
I. com grau 0,1; e Riera, R., (à direita e na parte inferior da página onde 
se situa a rede) com grau zero de intermediação, embora não registrado na 
tabela, significando que nenhum pesquisador necessita passar por ele para 
se conectar com qualquer outro. 

5.2.2 visibiLidade e impacto 

Para avaliar a visibilidade da ciência brasileira produzida, analisa-
ram-se os quartis de cada um dos periódicos que veiculam artigos de pesqui-
sadores brasileiros. De um total de 105 periódicos produtores de artigos na 
temática, 37 (35,2%) apresentaram 2 ou mais artigos (Tabela 18) e 68 deles 
(64,8%), apresentou apenas um artigo no período estudado. Considerou-se 
para análise somente o universo, representado por 37 periódicos.

Os periódicos Scientometrics (25 artigos), Brazilian Journal of Me-
dical and Biological Research (11artigos) e Revista de Saúde Pública (11 arti-
gos) e Perspectiva em CIência da Informação (10 artigos) destacam-se com 
maior número de artigos publicados na temática. Os periódicos Scientometrics 
e Ciência da Informação são aqueles que apresentam as maiores porcentagens 
de artigos que se dedicam ao desenvolvimento teórico da área de EMI (G1). O 
segundo periódico mais produtivo apresenta 100% dos artigos exclusivamente 
em G2, com artigos de natureza dominantemente aplicada às áreas médicas e 
biológicas. Os periódicos São Paulo Medical Journal e Texto e Contexto Enfer-
magem, além do enfoque predominantemente aplicado à área de saúde, apre-
sentam as maiores porcentagens de artigos dedicados às políticas científicas. 

Tabela 18 – Periódicos e seus indicadores da base Scopus.

Periódicos Nº de 
artigos Quartil FI Índice h

Scientometrics 25 Q1 2,09 52
Brazilian Journal of Medical and Biological Research 11 Q2 1,23 53
Revista de Saúde Pública 11 Q1 1,47 38
Perspectivas em Ciência da Informação 10 Q4 0,07 3
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Ciência da Informação 8 Q4 0,07 3
Arquivos Brasileiros de Cardiologia 6 Q3 0,59 24
Clinics 6 Q1 2,47 22
Anais da Academia Brasileira de Ciências 5 Q2 1,32 29
Revista Brasileira de Psiquiatria 4 Q2 0,40 24
Sao Paulo Medical Journal 4 Q2 0,89 21
Acta Cirurgica Brasileira 3 Q3 0,68 11
ACTA Paulista de Enfermagem 3 Q1 0,37 8
Jornal de Pediatria 3 Q2 1.33 24
Revista de Administração Pública 3 Q3 0,11 4
Revista Panamericana de Salud Publica/Pan American 
Journal of PublicHealth 3 Q2 0,99 32

Texto e Contexto Enfermagem 3 Q3 0,32 5
Acta Scientiarum – Biological Sciences 2 Q2 0,41 10
Arquivos de Neuro-Psiquiatria 2 Q4 0,93 29
BAR – Brazilian Administration Review 2 Q4 0,37 2
Brazilian Oral Research 2 Q3 0,87 16
Cadernos de Saúde Pública 2 Q1 1,11 37
Comparative Biochemistry and Physiology – A 
Molecular and Integrative Physiology 2 Q2 2,16 66

Custos e Agronegocio 2 Q4 0,00 1
Europhysics Letters 2 Q1 1,45 93
Information Processing and Management 2 Q1 2,35 54
Jornal Brasileiro de Psiquiatria 2 Q2 0,40 10
Journal of Technology Management and Innovation 2 Q4 0,39 5
Journal of Traumatic Stress 2 Q1 2,98 7
Medicina 2 Q2 0,48 21
Oecologia Australis 2 Q3 0,43 4
Oecologia Brasiliensis 2 n./c.* n./c. n./c.
Quimica Nova 2 Q3 0,82 33
RAE Revista de Administracão de Empresas 2 n./c. n./c. n./c.
Revista da Associacão Médica Brasileira 2 Q2 0,79 17
Revista Latino-Americana de Enfermagem 2 Q2 0,66 17
Transinformacão 2 Q4 0,06 1
Zoologia 2 n./c. n./c. n./c.

Fonte: Elaboração da autora. 

Na Tabela 18, apresentam-se os 37 periódicos que publicaram 
pelo menos 2 artigos no tema. Pertencem aos primeiros e segundos Quartis 
(Q1 e Q2), 20 deles, sendo 8, em Q1 e 12 em Q2. 

Assim, 54,0% respondem por pesquisas inseridas em periódi-
cos de maior visibilidade, uma vez que são responsáveis por 68,5 % das 
pesquisas apresentadas em canais de comunicação formal mais visíveis na 
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área. Dos sete periódicos pertencentes ao quarto quartil, três deles são pe-
riódicos brasileiros da área de Ciência da Informação e foram indexados 
recentemente na base Scopus, portanto não adquiriram ainda visibilidade 
significativa em âmbito internacional.

A segunda coluna da Tabela 18 apresenta o número de artigos 
publicados em cada periódico; a terceira coluna, o seu quartil; a quarta 
coluna, o Fator de Impacto (FI) e, por fim, o índice h de cada periódico. 
A variação do Fator de Impacto (FI) é de zero a 2,98, e o índice h varia de 
um até 93, respectivamente, neste conjunto de 37 periódicos. Destacam-se 
altos valores de FI ou de índice h, nos periódicos: Journal of Traumatic 
Stress, com FI=2,98 e índice h=7; Europhysics Letters, com FI= 1,45 e 
h=93; Comparative Biochemistry and Physiology – A Molecular and In-
tegrative Physiology (FI=2,16 e h=66), Information Processing and Ma-
nagement (FI= 2,35 e h=54); Brazilian Journal of Medical and Biological 
Research (FI=1,23 e h=53); e Scientometrics FI=2,09 e h=52), todos eles 
pertencentes ao Q1 e Q2. A média dos fatores de Impacto foi de 0,80, com 
17 periódicos acima da média de fator de impacto do grupo. A média do 
índice h foi igual a 21,0, também com 17 periódicos acima da média do 
índice h grupal.

Calculou-se também a correlação de Pearson para os valores de 
Fator de Impacto(FI) e índice h dos periódicos, com a finalidade de avaliar 
a associação entre estas duas variáveis, resultando 0,63, mostrando uma 
moderada correlação positiva entre os indicadores: Fator de Impacto (FI) 
e índice h. 

Dos 37 periódicos arrolados na Tabela 18, somente 8 não são 
de saúde, medicina ou enfermagem, consignando a grande concentra-
ção dos EMI nestas áreas. Por outro lado, periódicos da área de Ciência 
da Informação, Administração, Química, Tecnologia de Gestão e Ino-
vação estão presentes. Um periódico presta-se à diversas áreas, ratifi-
cando assim a dispersão de artigos de periódicos que chamou a atenção 
de Bradford quando anunciou a primeira lei bibliométrica, em 1934.

São da área de Ciência da Informação os seguintes periódi-
cos : o periódico Scientometrics, pertencente também à área de assunto 
Teoria da Computação e Matemática (Q1), como também à Aplicação 
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à Ciência da Computação (Q1). Vale ressaltar que este periódico, em 
termos temáticos, trabalha na confluência entre a CI, a Estatística, a 
Matemática, Computação e a Sociologia da ciência. A Scientometrics 
possui a característica de ser uma revista preocupada com os aspectos 
quantitativos da ciência, com a comunicação e política cientificas, com 
ênfase nas investigações das quais o desenvolvimento e os mecanismos 
da ciência são estudados por métodos matemáticos e estatísticos  ; os 
periódicos Perspectivas em Ciência da Informação e o periódico Tran-
sinformação pertencem à área de Comunicação (Q3 e Q4 respectiva-
mente)14 e Biblioteconomia e Ciência da Informação (Q4 para as duas 
áreas). Destaque-se que a análise epistemológica da Ciência da Infor-
mação e da Comunicação, duas subáreas das Ciências Sociais Aplica-
das, se direcionam para a aproximação entre as correntes de pensamen-
to de uma e outra, sem porém ter cunho epistemológico comum. A 
Ciência da Informação e a Comunicação são áreas que se avizinham, 
são interdisciplinares, interagem entre si e com outras áreas do saber.

Ainda, A Ciência da Informaçao tem como objeto de es-
tudo a informação, e a Comunicação tem como objeto de estudo o 
Conhecimento e as duas estudam as interações entre informação e 
conhecimento (Januário, 2010). O estudo da informação e da sua 
comunicação, com objetivo de gerar conhecimento – ou não –, é a 
matéria prima essencial de duas ciências, a Ciência da Informação e a 
Ciência da Comunicação. 

O periódico Information Processing and Management pertence à 
área de Aplicações à Ciência da Computação (Q1), Sistemas de Informação 
(Q1) e Biblioteconomia e Ciência da informação (Q1). 

14 A fonte que sustentou esta classificação foi o Scimago Journal & Country Rank,consultado em 13 de agosto 
de 2017.




