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7

considerações finais e concLusões 

Em que se prossegue e se chega ao final, concluindo a jornada.

Esta pesquisa preocupou-se em definir procedimentos e opera-
cionalização para definir o Domínio dos EMI, no Brasil (TENNIS, 2003), 
a partir das variáveis: produção, colaboração, impacto e visibilidade, estu-
dadas em âmbito nacional e internacional.

Procura-se fazer uma síntese dos dados obtidos, destacando-se 
os resultados mais relevantes, para compor um quadro organizado, para 
responder às questões inicialmente colocadas, relativas às características do 
domínio em EMI no Brasil- : Quem são os grandes produtores quer pes-
quisadores ou instituições, no tema no Brasil? Em torno de quais temas 
as comunidades de pesquisadores dialogam e fazem interlocução? Qual o 
impacto que produzem em âmbito local e internacional? Quais parcerias e 
colaborações formam entre si e quais os principais canais de disseminação 
desta área? Quais são os interlocutores brasileiros que contribuem para a 
ciência mainstream, isto é, para a ciência indexada nas grandes bases de 
dados? Qual o espaço ocupado pelos profissionais da Informação?

Responde-se a essas questões por meio do destaque dos autores e 
instituições mais produtivas, da análise das redes colaborativas dos GT7s, 
dos EBBCs e da base Scopus (CAPURRO, 2003), com a análise das co-
nexões, ligações e associações que ocorrem na comunidade discursiva, em 
suas diferentes perspectivas, pontos de vista, aproximações ou polêmicas 
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ou nas comunidades de usuários das diferentes áreas do conhecimento, 
apresentadas e analisadas no decorrer desta pesquisa.

Os produtores internacionais de pesquisa trazem a compreensão 
de como os pesquisadores interagem com a informação em diferentes lu-
gares. As comunidades formadas com parcerias internacionais, com os te-
mas mais destacados e os veículos de disseminação relevantes (Smiraglia, 
2011a), oferecem fundamentos que dão consistência à Análise de Domí-
nio de determinada área do conhecimento. As comunidades expressas nas 
redes colaborativas e nas temáticas retiradas por meio das palavras-chave 
explicitam as características das comunidades de pensamento ou discurso 
(HJØRLAND; ALBRECHTSEN, 1995). 

Em relação à produção nos GT7s e nos EBBCs, dos 47 pesqui-
sadores do 1º evento e dos 36 pesquisadores do 2° evento, destacados com 
pelos menos 2 trabalhos, 15 deles são comuns às duas ambientações, por-
tanto são pesquisadores que participam dos dois ambientes em âmbito 
nacional. São profissionais da área de Ciência da Informação, que, além 
de partilharem as questões do GT7, aprofundam as questões nos EBBCs, 
evento mais específico da área dos EMI. 

Considerando-se a totalidade dos 212 pesquisadores participan-
tes do GT7, desejava-se ser mais representativa a presença destes nos EBB-
Cs, visto a necessidade de aprofundamento de questões próprias do tema, 
em evento de maior especificidade. Menos de 10% dos pesquisadores do 
GT7 estiveram presentes nos EBBCs, evento mais específicos da área, com 
pelo menos duas produções.

Sintetizando, alguns dos pesquisadores mais produtivos dos 
ENANCIBs são também os mais produtivos dos EBBCs, o que indica a 
presença de pesquisadores da área de Ciência da Informação em um even-
to mais híbrido, de maior extensão e de maior profundidade, porém com 
frequência aquém da desejada. 

Retomando Tennis (2003), ao se estabelecer a Área de Modu-
lação de um domínio científico, quanto maior a amplitude e fronteiras 
do domínio em relação às áreas que se interceptam, maior a extensão 
do domínio e fronteiras do mesmo. De um lado, os EBBCs congregam 
pesquisadores advindos de diferentes áreas do conhecimento, amplian-
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do a extensão no domínio de EMI; por outro lado, devido à natureza 
do evento, possui também maior especificidade e profundidade, consi-
derando os temas diversos, de caráter único e específico tratados neste 
evento, que exigem algumas vezes tratamento matemático e estatístico 
mais acurado. 

Quanto às instituições mais produtivas, há uma correspondên-
cia quase biunívoca em relação aos dois grupos advindos do GT7 e dos 
EBBCs, com destaques para UFRS, UFMG, UNB, UNESP e UFRJ, ins-
tituições das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste do País. Nos EBBCs, há 
a participação de institutos de pesquisas, como Fiocruz e Embrapa, bem 
como a presença mais demarcada da FURG e UNICAMP, instituições de 
ensino e pesquisa. 

A quase totalidade dos temas dos EMI foi contemplada nos dois 
eventos. 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. Ainda aparecem Cientometria, Rede de Colaboração Cien-
tífica, Análise de redes sociais, Colaboração científica e Coautoria, Análise 
de Citações e Cocitações. Observa-se, porém,nos dois eventos a ausência 
de temas relativos à Informetria, Índice 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, Obsolescên-
cia, Vida média e Índice de Price, temáticas que exigem tratamento quan-
titativo mais cuidadoso e avançado.

Algumas temáticas foram mais frequentes, com  especial desta-
que nos EBBCs, tais como: Indicadores de CT&I, Política Científica e 
Tecnológica, Indicadores 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 lo-
cais que possam melhor se adequar para avaliar as especificidades e a rea-
lidade da ciência produzida em cada país. Responde-se à questão:- Quais 
os grandes temas em torno dos quais as comunidades de pesquisadores 
dialogam e fazem interlocução? 
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Em relação às redes colaborativas e às comunidades formadas no 
entorno das temáticas destacadas nestas comunidades, dos 113 autores dos 
GT7 e dos 98 participantes dos EBBCS, estas duas redes colaborativas, 
com as relações normalizadas pelo Cosseno de Salton (Cs), mostraram-se 
redes “egocêntricas” com conexões amigas, cujas comunidades formadas 
se agrupam no entorno das temáticas pesquisadas e se destacam pequenos 
grupos não interligados. Tem-se, por hipótese, que a recentidade dos estu-
dos dessa área no Brasil, determinou estas pequenas redes, sem interligação 
entre elas. Considera-se que a dialogicidade, parcerias e aprofundamento 
em pesquisas acabam por conduzir à redes cada vez mais densas e que for-
mem um todo único. Pode-se assim responder à pergunta:- Como ocorre a 
colaboração científica nos eventos estudados da área? Retome-se a observa-
ção de Capurro (2003) sobre o estudo das relações e ligações que ocorrem 
nas diferentes comunidades: os pesquisadores se aglutinam, tais como nas 
redes colaborativas, com pensamento e linguagem verbal próprios e especí-
ficos, que se expressam via temáticas e possuem referentes teóricos comuns 
de pesquisa, porém em grupos ainda restritos. Têm-se, por hipótese, que 
estes pequenos grupos tendem a se interligar, o decorrer do tempo, mos-
trando  maior consistência nas colaborações.

Em relação ao impacto e redes de cocitação, apresentaram-se os 
38 pesquisadores citados em maior número dos 152 trabalhos do GT7, 
o número de citações recebidas, a média de citação por trabalho citado 
e o número de pesquisas dos mesmos. Em geral, 2,2% dos pesquisado-
res responderam por, aproximadamente, 26% do total das 2.763 citações, 
destacando-se que 74% dos pesquisadores foram citados apenas uma vez.

Retomando-se Hjørland (2002a) e Smiraglia (2011b), conside-
rando-se as citações feitas pelos estudiosos de determinado grupo para de-
finição do domínio, o conjunto dos autores mais citados, constitui o nú-
cleo dos pesquisadores com mais impacto e inserção. Segundo os autores, 
o conjunto de referências dos trabalhos científicos pode ser analisado como 
reflexo de uma comunidade discursiva, de modo a constituir o próprio 
domínio em estudo. 

Dos 47 pesquisadores do GT7 e dos 36 pesquisadores destacados 
nos EBBCs, com pelos menos 2 trabalhos, constata-se que Mueller, S.P. 
M., Bufrem, L.S., Vanz, S., Mugnaini, R. e Vanti, S. pertencem também 
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ao grupo dos 38 pesquisadores mais citados. Além disso, entre os mais 
produtivos do GT7 e os mais citados do referido GT aparecem: Pinheiro, 
L. V. R., Oliveira, M. de, Noronha, D. P., Poblacion, D. A., Caregna-
to, S.A., Gomes, M. Y.S.F. e Kobashi, N.Y. Entre os mais produtivos dos 
EBBCs e os mais citados do referido GT aparece a pesquisadora Velho, L. 
O pesquisador Glänzel, W., um dos 38 mais citados no GT7, é também 
um dos mais produtivos na base Scopus, fazendo parceria colaborativa com 
pesquisadores brasileiros. Outros pesquisadores clássicos da área de Biblio-
metria e de Comunicação aparecem como mais citados e cocitados no 
GT7, porém alguns referentes estrangeiros da área – Price, D.J., Spinak, 
E., Ziman, J., Katz, J. S., Martin, B.R., Rousseau, R., Hjorland, B., Bour-
dieu, P., Le Coadic, Y. F. A. e Meadows, A. J.- devem ser destacados pela 
contribuição, algumas vezes teórica, outras vezes metodológicas ou teóri-
co-metodológicas, que deram à Bibliometria, à Ciência da Informação ou 
como referentes de importantes teorias sociológicas, em âmbito mundial e 
influenciando a ciência brasileira. 

Observa-se, ainda, que 12 dos 38 estudiosos mais citados pelos 
pesquisadores do GT7 são estrangeiros advindos, com prevalência, do 
Reino Unido, Bélgica e França. Conhecidos universalmente, eles são de 
grande consistência na área de EMI e oferecem subsídios basilares teóricos 
e metodológicos na temática em estudo. São autores clássicos da área de 
Informação, de Comunicação e de EMI, tais como MeadowsA. J. e o autor 
Hjørland, B., da Dinamarca, que provoca forte impacto com trabalhos 
que utilizam o referente teórico sobre Análise de Domínio. A análise dos 
pesquisadores estrangeiros que mais impactaram os pesquisadores do GT7 
presta-se especialmente para avaliar a influência de suas teorias sobre o 
pensamento e o discurso das comunidades científicas brasileiras, influên-
cias estas que impregnaram a Ciência da Informação, no Brasil.

Quais são os interlocutores brasileiros que contribuem para a ci-
ência mainstream, isto é, para a ciência dos primeiro mundo? Em âmbito 
internacional, encontraram-se 218 artigos na base Scopus, produzidos por 
584 pesquisadores brasileiros, entre eles os 71 pesquisadores que produziram 
pelo menos 2 artigos, em um total de 102 pesquisas. Assim, 12,1% dos pes-
quisadores foram responsáveis por 46,8% das pesquisas, o que sugere uma 
boa representatividade considerando o total de pesquisas do período. 
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No rol de pesquisadores mais produtivos encontrados na base 
Scopus, destacam-se os organizadores dos três Encontros Brasileiros de Bi-
bliometria e Cientometria (EBBC), no Brasil. Isto demonstra a inserção 
dos pesquisadores brasileiros não só em publicações em âmbito internacio-
nal, mas também no evento de maior relevância da área, tais como: Leta, 
J., Meneghini, R., Packer, A.L., Gouveia, F.C., Mugnaini, R., dos Santos, 
R.N.M. e Velho, L., ratificando a consistência do grupo de pesquisadores 
pertencentes ao domínio.

Feito o levantamento dos pesquisadores com maior número de 
citações, presentes na base Scopus, calculou-se a média de citação por ar-
tigo, resultando pelo menos dez citações por artigo, no período dos nove 
anos estudados, levando à média de pelo menos uma citação por ano. Isto 
sugere que os pesquisadores selecionados e presentes na base Scopus são 
consignados na área em estudo e de impacto na comunidade científica. 

Quanto às instituições mais presentes na base Scopus, além da-
quelas já enunciadas nos dois eventos nacionais, acrescentem-se algumas 
constantes da Tabela 14 do capítulo anterior, à página 122, relativo à apre-
sentação e análise de dados, com destaques para as universidades estran-
geiras, advindas das parcerias formadas com pesquisadores internacionais.

Na análise dos 218 artigos, segundo os três grupos conceitu-
ados por Glänzel (2003) como G1, G2 e G3, encontraram-se 195 ar-
tigos em G2, mostrando que os pesquisadores dos EMI, no Brasil, se 
preocupam com as temáticas voltadas para a Bibliometria aplicada às 
disciplinas científicas (G2). Seus interesses são fortemente relacionados 
com sua área de aplicação, mais especialmente às áreas de medicina, 
saúde e biológicas, seguidas pelas áreas de ciências sociais aplicadas e 
exatas, que publicam na temática em foco, com raríssimas aplicações na 
área de artes e humanidades. Destaque-se aqui o maior distanciamento 
existente entre as últimas áreas citadas e os procedimentos nos quais se 
contemplam valores numéricos, quantidades e índices. Com percentu-
al mais reduzido, por volta de 15% dos pesquisadores, do universo de 
213, se preocupam em construir novas metodologias em (G1), – Biblio-
metria para Bibliometristas-, e percentual aproximado se volta para a 
Bibliometria para a política científica e gestão (G3). 
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Ainda em relação às temáticas específicas trabalhadas pelos 
pesquisadores encontrados na base Scopus, aparecem algumas, tais 
como às referentes à webometria, informetria e Lei de Zipf, que ainda 
não foram contempladas nos ENANCIBs e com pouquíssima presença 
nos EBBCs. O tema Fator de Impacto (FI) e políticas científicas, em-
bora este último pulverizado em subtemáticas, também aparecem com 
algum destaque, mas com prevalência de temas para a Bibliometria 
Aplicada às disciplinas científicas.

Em relação à rede colaborativa, destacaram-se duas grandes sub-redes, 
cujos participantes somam 111 pesquisadores, portanto, 52,1% do total 
dos 213 pesquisadores, 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 Biológicas, Agricultura e saúde em geral (G2). Ainda, 
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 pesquisadores na área de Ciência da Informação, tais 
como Santos, R.N., Mugnaini, R., Packer, A., Meneghini, R., além de 
pesquisadores da última área citada, nas pequenas sub-redes. 

Nas três ambiências estudadas, a partir da visualização do do-
mínio, pode-se responder à questão: Quais os interlocutores brasileiros e 
sua contribuição para a ciência mainstream? Qual o impacto internacio-
nal que produzem?

Quanto à visibilidade da ciência brasileira produzida, levantou-
-se um total de 105 periódicos produtores de artigos na temática, com 
somente 37 (35,2%) apresentando dois ou mais artigos. Analisaram-se os 
quartis de cada um dos periódicos que veiculam artigos de pesquisadores 
brasileiros. Os periódicos Scientometrics, os mais produtivos, com 25 arti-
gos, seguidos do periódico Brazilian Journal of Medical and Biological Re-
search, com 11, e a Revista de Saúde Pública (11) e Perspectiva em Ciência 
da Informação, com 10, destacam-se com maior número de artigos publi-
cados. Os periódicos Scientometrics e Ciência da Informação apresentam 
as maiores porcentagens de artigos que se dedicam ao desenvolvimento 
teórico da área de EMI (G1). O segundo periódico mais produtivo apre-
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senta 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 Enfermagem, além do enfoque 
predominantemente aplicado à área de saúde, apresentam as maiores por-
centagens de artigos dedicados às políticas científicas. 

Dos 37 periódicos, 20 estão nos primeiros e segundos Quartis, 
(Q1 e Q2), sendo 8 em Q1 e 12 em Q2, significando que 54% dos periódi-
cos aqui apresentados respondem por pesquisas inseridas em periódicos de 
maior visibilidade, uma vez que são responsáveis por 68,5 % das pesquisas 
apresentadas em canais de comunicação formais mais visíveis na área. Os 
três periódicos brasileiros da área de Ciência da Informação foram indexa-
dos recentemente na base Scopus, portanto não adquiriram ainda visibili-
dade significativa em âmbito internacional. 

A variação do Fator de Impacto (FI) nesse grupo de 37 periódicos 
foi de zero a 2,98, e o Índice h variou de um até 93 respectivamente, com 
os maiores valores para estes indicadores, em periódicos da área da Saúde, 
Biologia e Química, todos eles pertencentes ao Q1 e Q2. Somente oito deles 
não são de saúde, medicina ou enfermagem, ratificando assim a grande 
concentração dos EMI nestas áreas. Por outro lado, periódicos da área de 
Ciência da Informação, Administração, Química, Tecnologia de Gestão e 
Inovação estão presentes. Destaquem-se aqui os estudos de avaliação aca-
dêmico/científica, que utilizam a cientometria e bibliometria aplicadas à 
gestão. Esse grupo de 37 periódicos, incluindo os de Ciência da Infomação 
e das diferentes áreas que publicam artigos dos pesquisadores brasileiros no 
tema, dão visibilidade à ciência brasileira.

 Para pertencer à Tabela 19, última triagem realizada para o con-
junto de pesquisadores que constituem o domínio de EMI, o pesquisador 
foi incluído a partir do impacto, nos sentidos sincrônico e diacrônico, que 
causou na comunidade científica. Consideraram-se aqueles que foram ci-
tados pelo menos nove vezes, na base Scopus ou no GT7, com suas respec-
tivas produções nos três universos. 

Para retratar os agrupamentos, utilizou-se o dendograma, que 
apresentou o agrupamento dos pesquisadores segundo proximidades e si-
milaridades, a partir das cinco variáveis em estudo, a saber: Produção no 
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GT7 (Prod. no GT7); Produção nos EBBCs (Prod. no EBBC); Produção 
na base de dados Scopus (Prod. Sco); Impacto no GT7 (Imp.GT7) e Im-
pacto na base Scopus (Imp. Sco). 

A região de corte escolhida para o dendograma gerou cinco agru-
pamentos de pesquisadores. A análise desses agrupamentos mostrou as ho-
mogeneidades internas e diferenciações externas e retratou os diferentes 
grupos e comunidades advindos das diferentes áreas do conhecimento e 
que participam do domínio em EMI, no Brasil

Os Grupos 1 e 2 , em um total de 22 pesquisadores, a saber: 
Braga, G., Pecegueiro, C.M. de A. (UNB), Barreto, A.de A. (IBICT), 
Gonzalez de G.M.N. (UFRJ/IBICT), Marteleto, R.M. (UFMG), Mi-
randa, A., Targino, M.das G. (UFPI), Gomes, M.Y. F. (UFBA), Ko-
bashi, N. (USP), Poblacion, D. A. (USP) e Pinheiro, L.V.R. (IBICT), 
Bufrem,L. (UFPR), Mugnaini,R. (USP), Oliveira, M. de (UFMG), 
Vanti, V. (UFRN), Vanz, S. A. de S. (UFRGS), Velho, L. (UNICAMP), 
Santos, R. M. dos (UFPE), Caregnato,S. (UFRGS), Stumpf, I. R.C. 
(UFGRS), Noronha,D.P. (USP) e Mueller,S.P.M. (UNB) e mais dois 
pesquisadores do Grupo 5, Meneghini, R. (Projeto SciELO) e Packer, 
A. (Coordenador de Projetos da Fundação de Apoio à UNIFESP) – 
caracterizaram, dentro das análises feitas e dos “limites” definidos, os 
24 pesquisadores da área de Ciência da Informação pertencentes ao 
domínio de EMI, no Brasil.1

Nos Grupos 3, 4 e 5 preponderam pesquisadores da área de 
ciências biológicas, naturais e da saúde. Considera-se que estas áreas se 
aproximam mais das análises quantitativas. Assim, os pesquisadores são 
mais afeitos às áreas de Cientometria e dão importantes contribuições 
aos EMI, como é o caso do Índice h – proposto pelo físico Jorge Hirsch, 
em 2005 (MENEGHINI; PACKER, 2010) – e o Fator de Impacto (FI), 
proposto por Eugene Garfield, com formação em Química (CAWKELL; 
GARFIELD, 2001) e também em Documentação e Informação, além da 
contribuição de tantos estudiosos advindos de outras áreas, que podem ser 
resgatados a partir da história da Bibliometria.

1 Esses 24 pesquisadores são considerados a Frente de Pesquisa (Research Front) em Estudos Métricos no Brasil, 
na área de Ciência da Informação, gerada por uma pequena e seletiva parte da literatura recente e constituída 
dos documentos mais citados em determinada área.
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O caráter multidisciplinar da área aqui denominada EMI é deno-
tado quando se recorre a informações de várias matérias ou áreas do conhe-
cimento para estudar um determinado elemento, sem a preocupação de 
interligar as disciplinas. Deste ponto de vista, os estudos métricos contam 
com os aportes de diversas áreas para se constituírem como tal. Segundo 
a educadora Fazenda (1991), a multidisciplinaridade é a justaposição de 
conteúdos de disciplinas heterogêneas ou a integração de conteúdos em 
uma mesma disciplina. Quando, porém, os estudos métricos são utiliza-
dos sobre a produção científica de disciplinas diversas, como odontologia, 
agronomia, medicina, entre outras, passam a ter o caráter de estudos em-
píricos, como aplicação em diferentes áreas do conhecimento, que Glänzel 
(2003) chamou de G2, se prestam a subsidiar metodologicamente as dife-
rentes áreas científicas. 

Assim, cada matéria contribui com informações próprias do seu 
campo de conhecimento, sem considerar que existe uma integração entre 
elas. Quando se aplica o mesmo procedimento bibliométrico ou cientomé-
trico a áreas diferentes do conhecimento, busca-se consolidá-lo e ratificá-lo 
via áreas diversas. O domínio passa a dividir-se em extensões, denomi-
nadas, por Tennis (2003), de Áreas de Modulação. Essas extensões deter-
minam intersecções da área de EMI com todas as áreas aqui arroladas: 
médicas, biológicas, saúde, de forma mais próxima; depois, administração 
e gestão; e de forma mais longínqua, artes e humanidades, considerando-se 
os canais de disseminação e as áreas de atuação dos pesquisadores. 

Por último, destaca-se, ainda, que, nas três intâncias analisadas o 
percentual de pesquisadores que produziram somente um artigo foi além 
dos 60% previsto pela lei de Lotka. No GT7, 78,0% dos 212 pesquisado-
res apresentaram um artigo; nos EBBCs, 76,1% dos 142 pesquisadores; e 
na base Scopus, 87,8% do total de 584 pesquisadores. 

Os dados descritos sinalizam algumas questões: em virtude do 
caráter multidisciplinar da área, há muitos colaboradores da própria área 
que se associam com o objetivo de dar maior contribuição da sua área 
de origem; ou, por outro lado, como sugerem os estudiosos, esses gran-
des percentuais de pesquisadores com somente um trabalho produzido 
demonstram a pouca consistência da área, sem constituir um corpus de 
pesquisadores estável. 
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Assim, os referentes basilares, teóricos e conceituais em EMI 
constituem o corpo de conhecimentos aplicáveis às diversas áreas do co-
nhecimento, denominado G2. As intersecções com todos os demais cam-
pos do conhecimento constituem, para Tennis, os Graus de Modulação, re-
laciona-se com a amplitude, extensão e intersecções do domínio (Eixo 1).

O corpo de conhecimentos que Glänzel (2003) chama de G1, 
referente à pesquisa bibliométrica “de base”, que busca desenvolver e de-
bater a bibliometria preocupada com o próprio desenvolvimento concei-
tual-teórico-metodológico, relaciona-se ao Eixo 2, que, para Tennis, são 
os Graus de Especialização. 

As pesquisas bibliométricas que se dedicam ao G3, Bibliometria 
para a política científica e gestão (G3), podem pertencer ao eixo de Modu-
lação, se utilizada pela intensa gama das intersecções da área de EMI com 
as demais aqui arroladas, ou podem pertencer aos Graus de Especializa-
ção, desde que se prestem a aprofundar estudos e análises sobre políticas 
científicas. 

Ainda, à guisa de finalização, pretende-se que esta pesquisa cons-
titua um alerta aos pesquisadores da área de Ciência da Infomação, no Bra-
sil, no sentido de incrementar os estudos e as pesquisas sobre EMI: apesar 
do seu caráter multidisciplinar, eles têm na Bibliometria e Documentação 
seus primórdios, sua nascente e sua “terra mãe”. As questões relativas aos 
EMI pertencem ao cerne da informação e à epistemología da CI. É pre-
ciso avançar com mais agilidade nas pesquisas, compondo currículos que 
contemplem disciplinas voltadas para os EMI, com projetos mais ousados 
junto às instituições de fomento, considerando o caráter teórico e aplicado 
dessas questões. Os resultados relativos à participação dos profissionais de 
Ciência da Informação também são apontados por outros pesquisadores, 
que consideram excessivamente discreta a participação de pesquisadores 
brasileiros e mostram a necessidade de se incrementar a produção inter-
nacional de pesquisadores da Ciência da Informação na área de Estudos 
Bibliométricos ou EMI, que nesta pesquisa se reduziu a 24 representantes, 
de acordo com os critérios adotados. 

Ainda, a partir do exposto, considera-se a grande contribuição 
que os indicadores de produção, colaboração e citação oferecem para a 
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avaliação da ciência produzida, em suas diferentes áreas. Porém, para a ava-
liação dos programas de Pós-Graduação a CAPES-Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior- utiliza apenas os indicadores 
de produção, trazendo um certo reducionismo aos processos de avaliação 
dos programas. Esta questão, sugere que um único indicador é insuficiente 
para relização de uma plena avaliação. Na busca do domínio dos EMI, 
outros indicadores foram trabalhados e articulados para responder às várias 
questões propostas.

Todos os dados desta pesquisa destacaram a ascendente produção 
brasileira no tema, com eventos nacionais já consistentes e consagrados, 
com a visibilidade da ciência aqui produzida, tornando-a objeto de conhe-
cimento internacional. Finalmente, o trabalho promove a realização dos 
estudos que impulsionaram o desenvolvimento dos EMI, no Brasil, a par-
tir do uso dos diferentes indicadores, mostrando a situação destes estudos 
no âmbito do Brasil e sua inserção na ciência mundial.




