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APRESENTAÇÃO

Diálogo, uma comunicação estabelecida entre duas ou mais pessoas sobre 
um tema. Uma troca de conhecimentos, experiências, uma aprendizagem 
a partir do olhar do outro, assim foi a gênese deste livro que intitulamos 
Diálogos sobre bibliometria e cientometria. Nosso diálogo começa a partir 
do olhar e do domínio de conhecimento de cada autor, com as narrativas 
que compõem essa coletânea estabelecendo uma interlocução entre vários 
objetos de estudo, tendo a bibliometria e a cientometria como fio condutor.

O marco inicial da bibliomentria data de 1917, com o estudo pioneiro 
de Francis J. Cole e Nellie B. Eales. O estudo consistia em uma análise quan-
titativa de uma bibliografia acerca da Anatomia Comparada, publicada 
entre 1550 e 1860. Podemos inferir que com esse estudo surgiu o primei-
ro indicador bibliométrico, ou seja, a contagem absoluta do número de 
referências − embora nesse ano o termo bibliometria ainda não existisse. 
No ano de 1934 Paul Marie Gislain Otlet, ou Paul Otlet, como é conhe-
cido, cunhou o termo bibliometria, dedicando ao tema um capítulo em 
seu livro Traité de Documentation. É oportuno esclarecer que, em 1986, 
Edson Nery da Fonseca traduziu esse capítulo e publicou em seu livro in-
titulado Bibliometria: teoria e prática, contudo, coube a Alan Pritchard a 
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disseminação e conceituação do termo em seu artigo “Statistical biblio-
graphy ou bibliometrics?”, publicado em 1969.

A bibliometria na década de 1930 tinha um viés aplicado à prática de 
gestão de coleções em bibliotecas, como exemplo podemos citar o estudo 
efetuado pelo bibliotecário britânico Samuel Clement Bradford em cole-
ções de periódicos, identificando os títulos de periódicos mais relevantes, 
contribuindo desse modo para sua seleção e manutenção. Bradford, em 
1934, publicou o resultado do seu estudo, conhecido atualmente como Lei 
de Bradford, em seu livro Documentation. Sua contribuição propicia ao 
bibliotecário insumos para a tomada de decisão, em termos de desenvol-
vimento de coleções e para o pesquisador o conhecimento de um núcleo 
forte de títulos de periódicos em sua área de atuação.

Na década de 1960 inicia-se uma nova fase para a Bibliometria, tendo 
as citações como objeto de estudo, impulsionada pela criação do Science 
Citation Index elaborado por Eugene Garfield. Posteriormente, estudo de 
citações foi empregado pelo físico e historiador da ciência Derek de Solla 
Price, resultando em estudos de natureza cientométrica.

Hoje, a bibliometria/cientometria apresenta estrutura metodológica 
com potencial para desenvolver estudos no campo científico em escala 
macro e/ou micro. Ressalta-se ainda que, com o avanço da tecnologia e 
dos sistemas automatizados de informação e comunicação, o acesso a ba-
ses de dados, softwares específicos de análise de dados e o trabalho em 
redes colaborativas contribuíram para o avanço dos estudos bibliométri-
cos e cientométricos.

No Brasil, os primeiros diálogos sobre bibliometria e cientometria ini-
ciaram na década de 1970, com a implantação do curso de mestrado em 
Ciência da Informação, primeiro curso do Brasil e da América Latina e 
Caribe, pelo Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), 
hoje Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnóloga (IBICT). 
Primeiramente com professores estrangeiros contribuindo na formação 
do quadro de pesquisadores brasileiros e tendo como protagonista a pro-
fessora Drª Gilda Maria Braga.
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A coletânea Diálogos sobre Bibliometria e Cientometria reúne estudos 
em diferentes contextos, explicitando a ampla dimensão da aplicação 
da bibliometria e cientometria. Nos dois primeiros capítulos do livro te-
mos perspectivas que abrangem temas históricos e contemporâneos que 
compõem as agendas de pesquisas nacional e internacional. Os capítulos 
seguintes expõem diálogos com diferentes objetos de estudos e procedi-
mentos metodológicos de natureza bibliométrica e cientométrica.

No primeiro capítulo temos um panorama histórico da bibliometria e 
cientometria apresentado por Lena Vania Ribeiro Pinheiro que se intitula 
“Marcos históricos e avanços das metrias da informação e comunicação: 
da bibliometria às altmetrias”. A autora estabelece um diálogo situando 
o leitor num contexto histórico e evolutivo da bibliometria à altmetria, 
ressaltando a relevante contribuição de Derek de Solla Price para cien-
tometria. A autora também narra a trajetória e o pioneirismo do IBICT 
no campo do ensino e das pesquisas em bibliometria e cientometria no 
Brasil, na América Latina e no Caribe, mapeando as primeiras gerações 
de orientadores com seus respectivos orientados.

Solange Maria dos Santos, por sua vez, apresenta o segundo capítulo, 
“Os desafios da bibliometria e da cienciometria na transição para a ciên-
cia aberta”, propondo ao leitor um diálogo com algumas dimensões da 
ciência aberta, como a emergência dos preprints, da revisão por pares 
aberta, dos dados abertos de pesquisa e do sistema de incentivo e recom-
pensa de pesquisadores. A autora discute com muita apropriação efeitos 
percebidos na cultura de pesquisa com o estado de emergência global 
em função da pandemia da Covid-19, que, em sua análise, aceleraram a 
adoção de práticas já promovidas pela ciência aberta.

No terceiro capítulo “Citação de dados abertos governamentais brasi-
leiros em registros na base Scopus”, Larissa Thurler e Fabio Castro Gouveia 
pesquisaram o uso dos dados disponíveis no Portal Brasileiro de Dados 
Abertos nas pesquisas científicas indexadas na base de dados Scopus. Os 
resultados revelaram que, apesar dos estudos sobre os dados abertos do 
governo brasileiro na Scopus terem crescido ao longo dos anos, a presença 
destas produções é diminuta. Esta evidência torna este capítulo um grande 
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contributo para os interessados no tema e uma fonte de inspiração para 
novos desdobramentos da pesquisa.

Leilah Santiago Bufrem, Raimundo Nonato Macedo dos Santos e 
Natanael Vitor Sobral nos apresentam o quarto capítulo, “Influências in-
telectuais da comunidade de bolsistas de produtividade em pesquisa do 
CNPq da área de Ciência da Informação”. As influências intelectuais dos 
pesquisadores bolsistas de produtividade foram investigadas nas produ-
ções indexadas na Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos 
em Ciência da Informação (Brapci), no período de 1972 a 2018. Entre os 
resultados desvelados na investigação, destacam-se: os dois principais nú-
cleos temáticos presentes nas produções investigadas são organização da 
informação e do conhecimento e produção e comunicação científica, assim 
como a presença de autores brasileiros citados nas produções analisadas. 

“Coautoria dupla nos artigos do campo da Ciência da Informação: 
análise dos periódicos brasileiros Qualis A1 e A2 (2013-2017)” é o título do 
quinto capítulo que Caroline Gomes de Oliveira, Rafael Gutierres Castanha 
e Maria Cláudia Cabrini Grácio submetem à apreciação dos leitores. O 
capítulo analisa a presença de artigos produzidos colaborativamente 
no campo da Ciência da Informação brasileira, em especial os artigos 
resultantes da parceria entre orientando-orientador. Para esta pesquisa 
os autores optaram por investigar os artigos publicado em periódicos 
científicos classificados em A1 e A2, no Qualis Periódicos, do quadriênio 
2013-2016. Ao analisar os dados, os autores constataram que a prática de 
colaboração científica no campo investigado está presente na maioria dos 
artigos, principalmente em coautoria dupla. Acerca da coautoria dupla, 
os autores também identificaram a presença do orientando e orientador 
revelando a relação de genealogia acadêmica.

Dialogando com astronomia/física e comunicação/informação, Roberto 
Mario Lovón Canchumani apresenta o sexto capítulo, “Produção científi-
ca das áreas de Astronomia/Física e Comunicação/Informação no Brasil: 
mapeamento da participação discente”. Nesse estudo, o autor traz como 
foco principal a atividade colaborativa no que tange aos docentes e egres-
sos da pós-graduação e sua participação na produção científica das áreas 
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especificadas. Os resultados compreenderam o período de 2013 a 2016, 
tiveram os artigos completos e autores como fonte de dados, evidencia-
ram maior atividade colaborativa para Astronomia/Física, enquanto para 
área de Comunicação/Informação os resultados apontaram crescimento 
de artigos com autoria dupla e tripla.

Na sequência, os autores William Pereira Rosa, Rene Faustino Gabriel 
Junior, Karol de Rosso Strasburger, Thiago Monteiro Alves e Ana Maria 
Mielniczuk de Moura apresentam uma “Análise do tempo de aprovação dos 
artigos publicados nos periódicos brasileiros de Ciência da Informação”, 
no sétimo capítulo. A pesquisa teve como objetivo examinar o tempo mé-
dio de aprovação das submissões de artigos a periódicos nacionais da área 
da Ciência da Informação pesquisando também a relação desses títulos 
com os estratos do Qualis (2013-2016). Os resultados evidenciaram que o 
tempo é uma variável relevante que compreende vários fatores, tanto do 
ponto de vista do editor como dos pareceristas e que existe uma relação 
com esse tempo de submissão e aprovação com a classificação do perió-
dico no Qualis. Os autores destacam ainda o papel do editor na defini-
ção de estratégias eficazes quanto à gestão de avaliação das submissões. 

O oitavo capítulo, “Um estuda da mobilidade durante o processo 
de formação acadêmica no Brasil”, de autoria de Higor Alexandre D. 
Mascarenhas, Thiago Magela Rodrigues Dias e Patrícia Mascarenhas Dias 
buscou analisar, com base em dados extraídos de currículos cadastrados 
na Plataforma Lattes, os deslocamentos de estudantes brasileiros em pro-
cesso de formação acadêmica. Foram mensurados os percursos realiza-
dos bem como os locais de preferência e pontos de maior interação entre 
pesquisadores. Para os autores, a capacitação de alto nível é um dos prin-
cipais motivos para que os estudantes deixem suas cidades de origem. O 
texto apresenta resultados de pesquisa realizada a partir de dados cole-
tados com o auxílio do LattesDataXplorer e posterior filtragem, de onde 
se conclui que há uma preferência por itinerários menores, saída para os 
Estados Unidos e maior interação com países da Europa em comparação 
com os sul-americanos.
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O nono capítulo, “Participação do Caribe na ciência regional: visão ge-
ral e análise comparada de Cuba, Jamaica e Trinidade & Tobago”, escrito 
por Dirce Maria Santin e Sônia Elisa Caregnato discute as contribuições 
da ciência caribenha para a ciência de uma região ampla e diversa como 
a América Latina e Caribe (ALC), que reúne 33 países e 17 territórios inde-
pendentes. O objetivo da pesquisa foi − com base em indicadores de insu-
mos e resultados e ênfase em dados bibliométricos de artigos publicados 
entre 2003 e 2014 e indexados na Web of Science e no SciELO Citation 
Index − traçar um panorama da ciência no Caribe. A contribuição do 
trabalho está não apenas na ampliação da visão sobre a ciência regional, 
mas também na comparação entre o conjunto da ciência caribenha, seus 
padrões de comunicação e especialização e os perfis de Cuba, Jamaica e 
Trinidade & Tobago, países mais produtivos da região da ALC.

Sarah Rúbia de Oliveira Santos e Ronaldo Ferreira de Araújo, no décimo 
capítulo “Atenção on-line e dados de citação de pesquisas com temáticas 
étnico-raciais: um comparativo entre publicações sobre afrodescenden-
tes brasileiros e americanos” trazem uma discussão baseada em indica-
dores bibliométricos e altmétricos das publicações sobre afrodescentes 
brasileiros e norte-americanos. A pesquisa teve como objetivo identificar 
a produção sobre questões étnico-raciais e compreender seus impactos 
dentro da academia, com as citações, e fora dela com a circulação desses 
resultados de pesquisa em mídias sociais. Como resultados observou-se 
uma concentração de publicações sobre afro-americanos nas áreas da 
Saúde e da História, enquanto as publicações sobre afro-brasileiros estão 
localizadas em áreas como Educação, História e Sociologia. Além disso, 
tanto no quesito citações quanto em menções na web social há um pre-
domínio de publicações em inglês, sendo os blogs o canal de destaque das 
publicações brasileiras.

Os diálogos apresentados neste livro são convites aos leitores ávidos 
pelas temáticas – bibliometria e cientometria. Que os capítulos desta co-
letânea lhes possibilitem emergirem nas discussões seminais e contem-
porâneas trazendo inspiração para novas pesquisas e novos diálogos. 
Desejamos boa leitura!
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MARCOS HISTÓRICOS E AVANÇOS 
DAS METRIAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO: DA BIBLIOMETRIA  
ÀS ALTMETRIAS1

Lena Vania Ribeiro Pinheiro

ORIGEM E PRIMEIRAS DEFINIÇÕES DE BIBLIOMETRIA

Naturalmente quando a Bibliometria foi mencionada pela primeira vez, 
há mais de 80 anos, considerando como primeira definição a de Paul Otlet, 
no seu livro Traité de Documentation: le livre sur le livre, publicado em 
1934,2 o significado não poderia ser o atual, mas a essência quantitativa 
estava presente como “uma parte definida da bibliologia que se ocupa da 
medida ou quantidade aplicada aos livros”.

1 Texto originado da palestra proferida no 7º Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria 
(EBBC), promovido pela Universidade Federal da Bahia/Instituto de Ciência da Informação/
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), edição virtual, no período 
de 21 a 23 de julho de 2020.

2 Além de uma edição em francês, de 1989, depois de muitos anos, em 2018, foi publicada uma 
tradução de Paul Otlet em português.
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Para compreendermos a bibliologia no pensamento de Otlet, a leitura 
de Saldanha (2015) é esclarecedora. Ao estudá-la, a partir do que chamou 
de “marcha francófona”, Saldanha (2015) confronta teoricamente, em mo-
mentos distintos, o pensamento de Peignot, Estivals e Otlet, na passagem 
pelas influências do enciclopedismo, do positivismo e do marxismo. Em 
amplitude e ao mesmo tempo aprofundamento dessas influências, sob a 
visão da epistemologia histórica, para Saldanha (2015) a bibliologia é: 
“a arte de escrever, publicar e difundir os dados da ciência”.

Se pensarmos as origens da Bibliometria, recorremos a Urbizagástegui 
(1984), ao lembrar que as métricas em geral foram muito usadas por vol-
ta de 1920, quando foi criada a sociometria, na qual se estudava o socius, 
referente a sócio, companheiro, e ao metrum (medida). Pela definição 
de Moreno (1962 apud URBIZAGÁSTEGUI, 1984, p. 91) seu objetivo era 

[...] o estudo matemático das propriedades psico-
lógicas das populações e fazendo uso de técnicas 
experimentais baseadas em métodos quantitativos, 
expor os resultados obtidos na sua aplicação e deste 
modo, desenvolver um estudo sobre a evolução e 
organização dos grupos e sobre a posição dos indi-
víduos nos grupos.

Depois que as Ciências Sociais e Humanas constituíram campos do co-
nhecimento autônomos desenvolveram-se rapidamente. Por sua vez, a so-
ciometria acompanhou essa expansão e chegou até a Sociologia, Psicologia, 
Educação e Administração, mas, segundo Urbizagástegui (1984), a partir 
de 1960 passou a ser muito criticada e caiu em desuso.

Sobre a história da Bibliometria de escopo mais amplo, com abrangên-
cia mundial, este mesmo autor escreveu em coletânea da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), “A bibliometria: história, legitimação e estrutu-
ra”, importante fonte de pesquisa para estudiosos das metrias de informa-
ção e comunicação, como o título indica, de abordagem histórica que se 
estende e é complementada por fecunda discussão conceitual e teórica. 
(URBIZAGÁSTEGUI, 2007)
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O presente estudo privilegia o Brasil e mesmo o Instituto Brasileiro 
de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), embora em alguns 
aspectos transcenda o território nacional e o Instituto. Em nosso país, 
a Bibliometria teve seu apogeu nos anos 1970, 1980 e 1990, o que apare-
ce em pesquisa de Pinheiro, Brascher e Burnier (2005), sobre o periódico 
Ciência da Informação do IBICT, ao analisarem os temas de artigos de 32 
anos da revista. O resultado mostrado no quadro “Frequência de temas de 
artigos da Ciência da Informação distribuídos por décadas” indica que o 
segundo tema mais pesquisado foi Bibliometria, sobretudo nas décadas 
de 1970 (frequência 18), decréscimo em 1980 (11) e indício de retomada 
em 1990 (14).

Nos anos seguintes, também devido a críticas como método quantita-
tivo e à aposentadoria da Professora Gilda Braga, no caso do IBICT, as me-
trias passaram a ser pouco utilizadas. No entanto, retornam como um dos 
métodos mais aplicados na Ciência da Informação, a partir dos anos 2000. 

Mais do que voltar a serem adotadas, as metrias da informação e co-
municação apresentaram crescimento, no exterior, conforme constatado 
por Egghe (2005), que atribui à Sociedade da Informação. Este autor indi-
ca o número crescente de fascículos de periódicos dedicados ao assunto 
no Information Processing and Management e de artigos publicados no 
Journal of the American Society for Information Science and Technology 
(JASIST) e no Scientometrics.

Tão importante quanto verificar quantitativamente o crescimento da 
questão, é fundamental conhecer qual a sustentação teórica das mestrias 
da informação e comunicação, e reconhecemos que o pensador central é 
Derek de Solla Price, a quem é dedicada a próxima seção.

O PENSAMENTO FUNDADOR DAS METRIAS: DEREK DE SOLLA PRICE 
(1922-1983)

Para se estudar as metrias da informação e comunicação são fundamentais 
os conhecimentos de Comunicação Científica, por sua vez, sustentados 
teoricamente pela História e Sociologia da Ciência. Não poderia deixar de 
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destacar o nome de Hagar Espanha Gomes, fundadora do Mestrado em 
Ciência da Informação do IBICT, juntamente com Celia Zaher. Devemos a 
grande mestra Hagar a introdução de Comunicação Científica no Mestrado 
em Ciência da Informação do IBICT, na década de 1970, disciplina cujos 
conhecimentos são fundamentais para o desenvolvimento das metrias.

Assim, é importante ressaltar os cientistas que marcaram a história da 
Ciência da Informação em Comunicação Científica, especialmente Solla 
Price, físico e também historiador da ciência.

Outros físicos fazem parte da História da Comunicação científica, 
como William D. Garvey; Robert K. Merton (1910-2003); e John M. Ziman 
(1925-2005), doutor em Física e Matemática, considerado o fundador da 
Sociologia da Ciência. (PINHEIRO, 2012)

Um dos cientistas mais estudados no Brasil em Comunicação Científica 
é Jack Meadows (1934-2016), doutor em Astronomia e mestre em História 
e Filosofia da Ciência, autor de livros clássicos: Communication in science,  
de 1974, e Communicating research, publicado em 1998, traduzido e pu-
blicado no Brasil em 1999, o que muito contribuiu para leitura das obras 
de Meadows. Sua célebre frase marca a comunicação científica: “a comu-
nicação situa-se no próprio coração da ciência”. (MEADOWS, 1999)

Nessa galeria de grandes cientistas ressalto Solla Price (1922-1983), por 
sua notável contribuição para as metrias da informação e comunicação, 
cujas ideias e obras são fundadores da cientometria ou, como ele mesmo 
a denominava, “ciência da ciência”.

Cientista com vasta literatura, Solla Price escreveu mais de 300 obras, 
entre livros e artigos de periódicos, traduzidos para inúmeros idiomas, 
como o italiano, romeno, russo, polonês, árabe, alemão, japonês, francês 
e espanhol, enumerados em precioso artigo de Gilda Braga (1974), assim 
como dados relevantes de sua vida científica. Solla Price esteve no IBICT 
como conferencista, no final dos anos 1970, quando conviveu com alunos 
e professores do mestrado, em especial Gilda Braga, de quem era amigo 
e manteve correspondência até o fim de sua vida.

Entre seus inúmeros livros famosos, Braga (1974) cita dois considera-
dos clássicos: Science since Babylon e Little Science, Big Science. Sobre o 
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primeiro, a crítica assim se manifestou: “excelentes observações e fatos 
curiosos [...] abundantes em um livro leve, delicioso e curioso”. Mas foi 
Little Sicence, Big Science o que causou maior impacto, tanto que a revista 
Nature o considerou “leitura compulsória para todo cientista”.

Gilda Braga (1974) relata algumas de suas importantes e “diversifi-
cadas” pesquisas, por exemplo, a descoberta do único manuscrito sobre 
Astronomia, do poeta inglês Geoffrey Chaucer, no qual foi estabelecida  
“a relação entre os relógios d’água chineses e os medievais europeus”. Outra 
pesquisa nessa linha histórica é a análise e interpretação de Antikythera, 
segundo Braga (1974), um sofisticado e complexo “calendário astronômico 
descoberto em 1901 e construído aproximadamente em 80 AC”.

O artigo de Gilda Braga (1974) sobre Solla Price é finalizado por uma 
bibliografia, com obras selecionada pela autora. 

Este notável cientista, reconhecido como teórico da Comunicação 
Científica e da cientometria, com relevantes pesquisas sobre produção cien-
tífica, crescimento de periódicos científicos, redes de citações bibliográficas, 
podemos reafirmar, é o grande teórico dos estudos métricos em geral, na 
convergência da História da Ciência, Cientometria e Ciência da Informação.

Na verdade, Solla Price transcende essas pesquisas citadas, pela di-
mensão científica de suas obras, além da Física, historiador da ciência e 
humanista de primeira grandeza.

O seu reconhecimento é internacional, tanto que a International Society 
for Scientometrics and Informetrics (ISSI), fundada em 1993, passou a in-
corporar na sua programação a Derek de Solla Price Memorial Medal,3 con-
cedida pela Scientometrics. Esta revista internacional foi criada por Tibor 
Braun, e tem coedição da Akadémiai Kiadó, de Budapeste, e Springer, em 
Dordrecht, dedicada às pesquisas quantitativas sobre ciência da ciência, 
comunicação em ciência e política científica. Inicialmente, a medalha era 
um prêmio anual aos pesquisadores que tivessem contribuição relevan-
te em estudos quantitativos da ciência. Posteriormente, a partir de 1993, 
passou a ser concedida semestralmente.

3 Disponível em: https://www.issi-society.org/awards/derek-de-solla-price-memorial-medal/.

https://www.issi-society.org/awards/derek-de-solla-price-memorial-medal/
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Eugene Garfield, dos Estados Unidos, recebeu a primeira medalha, 
em 1984. Além de autor produtivo quantitativa e qualitativamente, foi o 
fundador do Institute for Scientific Information (ISI), em 1960, onde pro-
duziu fontes de informação importantes como o Science Citation Index, 
Social Science Citation Index, entre outros.

Mais de 30 anos depois, em 1992, o ISI foi adquirido pela Thomsonn 
Scientific & Healthcare e atualmente faz parte do Healthcare & Science, 
da Thomson Reuters Corporation.4

Alguns cientistas agraciados com a Medalha Solla Price, aqui assina-
lados, são aqueles cuja literatura é mais conhecida no Brasil:

1987 - Vasily V. Nalimov (Soviet Union) e Henry Small (USA),

1988 - Francis Narin (USA),

1987 - Bertram C. Brookes (UK) e Jan Vlachy (Czechoslovakia),

1995 - Anthony F. J. Van Raan (Países Baixos) e Robert K. Merton 
(USA),

2005 - Peter Ingwersen (Dinamarca) e Howard D. White (USA);

2013 - Blaise Cronin (USA); e

2017 - Judit Bar-Ilan (Israel).

A última agraciada incluída nessa lista foi Judit Bar-Ilan, de Israel, cujas 
pesquisas foram muito importantes para os meus estudos, especialmente 
o de uma coletânea organizada por Sarita Albagli (PINHEIRO, 2013), pelo 
uso como fonte de pesquisa o JASIST, revista da qual analisou os artigos 
mais lidos e os mais citados (BAR-ILAN, 2012). Voltei a consultar a litera-
tura produzida por Bar-Ilan, para ler e incluir neste meu trabalho, os seus 
mais recentes e fui surpreendida com a notícia de sua morte prematura, 
em julho de 2019, aos 61 anos. Essa pesquisadora, formada em Matemática 
e Ciência da Computação, nesta última, área de seu doutorado, dedicou-
-se à Ciência da Informação desde 1990, na qual produziu mais de 200 

4 Cf: https://www.thomsonreuters.com/en/about-us.html.

https://www.thomsonreuters.com/en/about-us.html


Marcos históricos e avanços das metrias da informação e comunicação 21

pesquisas, sobretudo em metrias da informação e comunicação. Foi 
fundadora e editora-chefe do periódico internacional de acesso aberto 
The Journal of Altmetrics. (EUROPEAN COOPERATION IN SCIENCE 
AND TECHNOLOGY, 2020)

Não poderia deixar de ressaltar o nome do Professor Fabio Gouveia, 
a quem parabenizo com entusiasmo pelo prêmio conquistado, o Altmetric 
Research Award 2020, juntamente com Elaine Teixeira Rabello, pesqui-
sadora do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade de Wageningen, na Holanda, 
com a pesquisa sobre evolução dos assuntos relacionados à Covid-19 nos 
primeiros meses da pandemia, divulgados em Twitter, Facebook e blogs.

Voltando à Juditr Bar-Ilan, a sua importância pode ser aquilatada por 
um volume de Scientometrics em sua memória, Special Issue: Judit Bar-Ilan 
Memorial Issue, volume 123, issue 3, June 2020. (SCIENTOMETRICS, 2020)

Com Judit Baf-Ilan encerramos a seção dois e passamos para a próxi-
ma, na qual é estudada a evolução, a rede conceitual e a hierarquia dos 
termos, de acordo com diferentes pesquisadores.

PROCESSO EVOLUTIVO E REDE CONCEITUAL DAS METRIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

No decorrer deste texto, a terminologia por mim adotada para os estu-
dos quantitativos em geral foi metrias da informação e comunicação, em 
analogia às tecnologias de informação e comunicação, que já incluem a 
internet e a web. Na verdade, sentia a necessidade de um termo mais am-
plo que abrigasse as diversas metrias desenvolvidas desde as primeiras, 
as Bibliometrias, até as Altmetrias. Outra razão é a minha interpretação 
da hierarquia dos termos, principalmente em relação ao conceito de cien-
tometria. Sobre essa questão, li alguns documentos de Fabio Gouveia5 es-
clarecedores e ao mesmo tempo incentivadores de uma fértil discussão 

5 Fabio Gouveia é professor do PPGCI (IBICT-UFRJ) e responsável pela disciplina das metrias, 
especialmente altmetrias, e com ele mantive diálogos muito produtivos sobre o assunto.
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teórica e conceitual. Mas este não é o momento porque o objetivo deste 
estudo não foi debater conceitualmente a terminologia.

Percebi que as diferentes terminologias são originadas também das 
diversas visões, especialmente as tecnológicas, com base na Ciência da 
Computação, Gouveia (2013) alega que alguns autores não fazem diferen-
ça entre a internet e a web mas, no meu entendimento, esta pode não ser 
uma afirmativa generalizável. No meu caso, estava mais preocupada com 
a etimologia das palavras e questões de tradução, em relação à Webmetria 
(e não Webometria).

Explicitada a terminologia geral adotada, a partir daí tomei como do-
cumento orientador uma comunicação na II Conferência Ibero-Americana 
de Publicações Eletrônicas no Contexto da Comunicação Científica 
(CIPECC), de 2008, tendo como colaboradora Giselle Silva, intitulada 
“Cartografia histórica e conceitual da Bibliometria/Informetria no Brasil”. 
(PINHEIRO; SILVA, 2008)

Sobre conceitos mais gerais, foi com base em Raan (1988, p. 1) que es-
tudos quantitativos da ciência e tecnologia foram assim definidos:

[...] campo da pesquisa no qual se utiliza métodos 
e técnicas matemáticas, estatísticas e de análise de 
dados, a fim de reunir, manipular, interpretar e 
prever uma variedade de características tais como 
desempenho, desenvolvimento e dinâmica da ciência 
e da tecnologia.

Entre os conceitos existentes sobre metrias de informação e comuni-
cação, desde o elaborado por Pritchard, em 1969, outros foram surgindo, 
de acordo com a evolução e avanços da área. Durante a prevalência da 
Bibliometria, os conceitos de Pritchard (1969) foram utilizados, com o 
significado de “todos os estudos que buscam quantificar os processos de 
comunicação escrita” ou, ainda, “aplicação de métodos matemáticos para 
livros e outros meios de comunicação”.

Quanto à cientometria, ao fazer a diferença entre esta e a Bibliometria, 
Raan (1988) afirma que “[...] a cientometria designa, de uma maneira geral, 
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a aplicação de métodos estatísticos a dados quantitativos (econômicos, 
humanos, bibliográficos), característicos do estudo da ciência.” 

Essa seria uma definição bem próxima do pensamento dos autores 
que consideram a Cientometria como métrica englobando questões 
econômico-financeiras, políticas e de recursos humanos relativas à ciência, 
enfim, insumos.

Outro termo surge, em 1987, Informetria, cunhado e adotado pela 
Federação Internacional de Documentação (FID)6 para designar “o con-
junto de atividades métricas relativas à informação, cobrindo também a 
Bibliometria e a Cientometria”. (EGGHE; ROUSSEAU, 1990)

Com o surgimento da internet e da web, novas perspectivas se abrem 
para as metrias e uma das autoras a percebê-las foi Marcia Bossy, em 
artigo publicado na Solaris, em 1995, no qual ela ressalta o trabalho 
“intensivo com e na internet” e a possibilidade de observar a “ciência 
em ação”, conforme citado na comunicação de Pinheiro e Silva (2008) 
na CIPECC.

Interessante observar que Egghe (2005), um dos autores mais produ-
tivos e respeitados nas metrias não deixa de citá-la (BOSSY, 1995) por sua 
definição de Netometria como métricas na Web, na internet e outras re-
des sociais, tais como citação e redes de colaboração, além de mencionar 
que é brasileira.7

Outra questão discutida nas metrias é o que chamo de hierarquia con-
ceitual, para alguns autores como Egghe (2005) seria a seguinte:

Informetria ‘como um termo mais amplo, abran-
gendo todos os estudos métricos relacionados com 
a Ciência da Informação, incluindo Bibliometria 
(bibliografias, bibliotecas...), Cientometria (política 

6 A Federação Internacional de Documentação (FID) foi a nova denominação para o Instituto 
Internacional de Bibliografia (IIB), em 1938, depois transformada em Federação Internacional 
de Informação e Documentação, em 1988, e finalmente extinta em 2002. 

7 Conheci Márcia Bossy na sua volta ao Brasil, depois de viúva do marido francês, daí o seu 
sobrenome. O nosso convívio reforçou a minha admiração pela excelente profissional que é, 
além de suas muitas qualidades pessoais positivas. 
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científica, análise de citação, avaliação de pesquisa.) 
Webmetria (métricas, para alguns autores como 
Egghe na Web, na Internet e outras redes sociais, 
tais como citação e redes de colaboração)’.

Tefko Saracevic, professor nos anos 1970 do Programa de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia/Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPGCI IBICT-UFRJ) 
e introdutor da Bibliometria no Brasil, conforme já mencionado neste 
texto, faz as devidas distinções entre “outras métricas relevantes”:

• Cientometria “cobre a ciência em geral e não somente publicações”;

• Informetria: “todos os objetos de informação”;

• Webmetrias ou cibermetrias: “conexões web, manifestações; uso de 
técnicas bibliométricas para o estudo das relações ou propriedades de 
diferentes sites na web”. (SARACEVIC, 2020)

É oportuno destacar que Saracevic usa em inglês “webmetrics” e 
“cybermetrics”.

Manifesto o meu entendimento sobre a hierarquia de termos e concei-
tos, também com base nas aulas de Patrick Séchet, do Centre National de 
la Recherche Scientifique (CNRS), quando da sua passagem pelo IBICT 
como pesquisador visitante, a partir de uma diferença simples mas fun-
damental que ele faz: input e output. A Cientometria desenvolve estudos 
quantitativos dos input dos sistemas: recursos humanos, financeiros e 
econômicos, enfim, tudo que alimenta o sistema, informações diversas 
como Produto Interno Bruto (PIB) do país, orçamento para ciência e tec-
nologia, o que de certa forma coincide com o pensamento de outros au-
tores, com a diferença de não fazer a separação entre insumos e outros 
recursos, como os bibliográficos. Já as demais metrias referem-se aos 
outputs como publicações, e tudo o que destas advém, por exemplo, pro-
dutividade científica e citações.
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O mais recente termo no âmbito das metrias da informação e comu-
nicação, é Altmetrias, surgido em 2010 como metrias complementares às 
tradicionais.

Segundo Gouveia (2013, p. 222) citado no decorrer deste texto: 

[...] hoje os blogues e microblogues como o twitter, 
desempenham importante papel de revisão por pares 
pós-publicação, onde os debates sobre os resultados 
da pesquisa se estabelecem, servindo inclusive de 
orientação , no momento em que essas pesquisas 
se tornam pauta.

Esse artigo de Fabio Gouveia deveria ser leitura obrigatória para pes-
quisadores dedicados às metrias, não somente pela sólida fundamentação 
teórica e conceitual, incluindo os autores mais conhecidos e reconhecidos 
na área, mas também por mostrar as divergências existentes na literatu-
ra, estimulando mais estudos sobre o assunto e, portanto, pesquisas que 
venham a aprofundar e possibilitar debates clarificadores.

Finaliza esta parte dedicada às altmetrias um artigo recente de Silva 
e Gouveia (2020, p. 7), cujo objetivo é investigar 

[...] o uso de identificadores persistentes e Research 
Blogging pela blogosfera científica em língua 
portuguesa e sua cobertura pela Altmetric por 
intermédio de um levantamento das citações de 
artigos em suas postagens.

Trata-se de um artigo relevante, tendo como fonte blogs científicos 
usando identificadores persistentes como o DOI, PMID ou ArXiv nas cita-
ções. Essa pesquisa comprova que métricas convencionais, como citações, 
podem ser mescladas com as atuais, como as altmetrias.

A introdução e o desenvolvimento das metrias da informação e co-
municação no Brasil, mencionadas anteriormente, são objeto da próxima 
e última seção.
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AS METRIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO BRASIL

A seção que encerra este texto tem como fontes de pesquisa o artigo de 
Urbizagástegui (1984) que, por sua vez, serviu de base para a comunicação 
apresentada na CIPPEC, de 2008, já aqui citada (PINHEIRO; SILVA, 2008), 
que atualizou alguns dados desse autor. É complementada por eventos 
técnico-científicos e certos acontecimentos mencionados anteriormente 
e que aqui podem ser retomados.

O primeiro desses fatos é o pioneirismo do IBICT, na ocasião ainda 
Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), ao criar em 
1970, o primeiro Curso de Mestrado em Ciência da Informação do Brasil 
e América Latina e Caribe. Nessa década, o mestrado recebe o professor 
Tefko Saracevic, da Case Western Reserve University, hoje na Rutgers, 
the State University of New Jersey, entre os professores estrangeiros que 
atuaram no Curso pela inexistência, nessa época, de professores brasilei-
ros em Ciência da Informação.

Foi na disciplina Processamento de Dados na Documentação que 
Tefko Saracevic introduziu os conhecimentos, técnicas, métodos e 
leis da então Bibliometria, tendo sido orientador de dissertações nes-
sa temática.

As primeiras dissertações sobre metrias foram duas, apresentadas no 
mesmo dia, uma pela manhã e outra à tarde: de Laura Maia Figueiredo, 
Lei de Bradford aplicada à Geologia e de Gilda Maria Braga, Frente de 
pesquisa na Ciência da Informação, ambas em 1972.

Tefko abordava os métodos, técnicas e leis bibliométricos, entre os 
quais: Lei de Bradford (produtividade de periódicos em uma área especí-
fica); Lei de Zipf (frequência de palavras em um texto); Lei de Lotka (pro-
dutividade de autores); além da Teoria Epidêmica de Goffman (difusão 
da comunicação escrita como processo epidêmico); frente de pesquisa; 
e obsolescência, vida média da literatura. Estes conhecimentos, que fun-
damentam as metrias de informação e comunicação são básicos para o 
seu entendimento.
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O artigo de Urbizagástegui (1984), pelas análises sobre gerações de 
orientadores e leis mais estudadas, é um importante documento sobre 
a história da Bibliometria no Brasil. Nesse texto são citadas apenas as 
duas primeiras gerações, nos Quadros 1 e 2, o primeiro reproduz o le-
vantamento de Urbizagástegui (1984) e o segundo atualiza as orienta-
ções de Braga.

Quadro 1 − Primeira geração de orientadores: Tefko Saracevic (1972-1975)

Orientandos Ano8 

BRAGA 1972

FIGUEIREDO 1972

MAIA 1973

FERNANDEZ (SOUZA) 1973

IPPOLITO 1973

DUSILEK 1974

DI GIORGI 1874

OLIVEIRA 1975

Fonte: Urbizagástegui (1984).

Entre os orientandos de Tefko Saracevic, num total de oito, estão três 
professoras do PPGCI IBICT-UFRJ, as citadas Gilda Maria Braga, atual-
mente aposentada, e Laura Maia Figueiredo, já falecida, além de Rosali 
Fernandez de Souza (na época solteira, daí o acréscimo no sobrenome de 
casada), ainda hoje atuante como docente do PPGCI IBICT-UFRJ.

O Quadro 2 corresponde à segunda geração de orientandos, de Gilda 
Maria Braga, quase o dobro de orientandos de Saracevic, 17 no total,  
o que é natural por tê-lo substituído na disciplina, dando continuidade 
aos estudos de Bibliometria.

8 O ano corresponde ao de conclusão e aprovação da dissertação.
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Quadro 2 − Segunda geração de orientadores: BRAGA 1975-1999 (ano de sua aposentadoria)

Orientandos Ano

CARVALHO 1975

SÀ 1976

BRAGA 1979

CRISTÓVÃO 1979

FERREZ 1981

PINHEIRO 1982

COSTA 1982

NASCIMENTO 1983

NERI 1984

PEIXOTO 1985

CAVALCANTI 1989

SOUZA 1989

BARRETO 1991

COELHO 1991

RUSSO 1992

SANTOS 1992

MARANHÃO 1996

Fonte: Pinheiro e Silva (2008) com atualização de dados de Urbizagástegui (1984).

É oportuno esclarecer que, embora Gilda Braga tenha se aposentado em 
1999, anos antes deixou de assumir orientações. Entre os orientandos de 
Gilda Braga está a autora deste texto, da terceira geração, cujas orientações 
foram levantadas (PINHEIRO; SILVA, 2008) mas não são aqui reproduzi-
das. No entanto, considero pertinente indicar o título de minha disserta-
ção, Lei de Bradford: uma reformulação conceitual (PINHEIRO, 1982), na 
qual acrescentei uma variável importante para periódicos, a periodicida-
de, e estabeleci o que denominei de produtividade relativa. Em seu artigo, 
Urbizagástegui (1984) aponta a Lei de Bradford como a mais estudada no 
Brasil até então, o que justifico pelo seu uso em políticas de aquisição em 
bibliotecas, posteriormente suplantada pela análise de citações.
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Outra razão do amplo uso da Lei de Bradford é a sua aplicação a dife-
rentes tipos de produtividade como pesquisadores e temas, entre outros. 
Um exemplo da diversidade de aplicação da Lei de Bradford é a pesqui-
sa de Pinheiro, Chalhub e Nisembaum (2013), com dados coletados por 
meio do Google Analytics, cujo objetivo principal foi “[...] analisar alguns 
aspectos de acesso à informação no Canal Ciência, com ênfase nas pes-
quisas brasileiras que fazem parte do seu Banco de Pesquisas Científicas, 
adotando como método bibliométrico a Lei de Bradford”. Estudamos no 
portal de divulgação científica do IBICT, principalmente o país de origem 
dos usuários, temas de pesquisa e, ao adotarmos a Lei de Bradford, que 
originalmente mede produtividade de periódicos, verificamos que a lei 
pode ser aplicada para outras “produtividades”, como temas de pesquisa, 
extraídas da web.

Na história das metrias de informação e comunicação no Brasil, 
o IBICT, como órgão nacional de informação em ciência e tecnologia, e 
com uma pós-graduação em Ciência da Informação, desempenha impor-
tante papel, com algumas relevantes iniciativas, entre as quais um Grupo 
de Pesquisa em Comunicação e Divulgação Científicas, criado em 2005, 
e um Laboratório para Pesquisas em Comunicação Científica, projeto da 
FINEP de 2008 (FINEP. Projeto, 2008), posteriormente renovado.

As pesquisas em metrias foram reforçadas com a criação do menciona-
do Grupo de Pesquisas, tendo como líderes Lena Vania Ribeiro Pinheiro 
e Eloisa da Conceição Príncipe de Oliveira, ambas do IBICT. Esse Grupo 
de Pesquisa aborda as seguintes questões, assim apresentadas:

Conhecimento teórico de comunicação científica, 
fundamentado na história da ciência, sociologia da 
ciência e ciência da informação – estudos sociais da 
ciência. Canais de comunicação e informação, perió-
dico científico no seu formato impresso e eletrônico. 
Sociedade da informação, TIC e seus impactos na 
produção de pesquisa e geração de conhecimento. 
Comunicação na ciência e suas redes. Cientometria, 
produtividade científica e outros estudos biblio-



Lena Vania Ribeiro Pinheiro30

métricos / informétricos, entre os quais análise de 
citação”. (IBICT, 2005)

Como um prolongamento deste Grupo de Pesquisa, Gilda Maria Braga 
organizou, em 2007, o Grupo de Estudos em Metrias (GEM), que reúne 
profissionais de informação e tem produzido e apresentado pesquisas em 
periódicos e eventos científicos da área de Ciência da Informação.

As pesquisas do Grupo de Pesquisa têm redundado em muitas publi-
cações, não somente individualmente, de pesquisadores em periódicos e 
eventos científicos, como coletivas, em coletâneas: a primeira, Múltiplas 
facetas da comunicação e divulgação científicas (PINHEIRO; OLIVEIRA, 
2012) e a segunda, comemorativa dos 15 anos do Grupo de Pesquisa e dos 
50 anos do PPGCI IBICT-UFRJ, Da gênese a contemporaneidade da comu-
nicação e divulgação científicas. (PINHEIRO; VALÉRIO, 2020)

Na trajetória das metrias no Brasil, especificamente no IBICT, foi im-
portante o mencionado projeto financiado pela FINEP, o Laboratório de 
Pesquisas em Comunicação Científica (LABCOM). O objetivo do Laboratório 
foi “criar um ambiente com infraestrutura adequada ao desenvolvimento 
da pesquisa, estudo e avaliação de ferramentas que permitam sua aplica-
ção em projetos de áreas prioritárias do IBICT e nas linhas de pesquisas 
desenvolvidas por pesquisadores do Instituto, bem como em pesquisas de 
pós-doutoramento”. Neste projeto estavam incluídos estudos e pesquisas 
bibliométricos, informétricos e webmétricos.

Outro evento marcante na história das metrias da informação e comu-
nicação é o Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria (EBBC), 
criado pela professora Jacqueline Leta, do Instituto de Bioquímica Médica 
(RJ), que desenvolve pesquisas em Comunicação Científica, especialmente 
em Ciência e Saúde, Ciência e Gênero, e em Bibliometria e Cientometria. 
Devemos à Professora Jaqueline Leta a organização também da Conferência 
Internacional em Cientometria e Informetria em 2009, no Rio de Janeiro.

O EBBC de 2020 foi o sétimo realizado no Brasil e teve como temática 
central o compartilhamento de dados e a pesquisa bibliométrica e cien-
tométrica. O presidente foi o Professor Dr. Raymundo Machado (2015), 
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egresso do PPGCI IBICT-UFRJ e vencedor do Prêmio ANCIB 20169 de 
melhor tese, sob a orientação da Professora Drª Jacqueline Leta.

O 7º EBBC prestou homenagem, oportuna e justa, a grande mestre 
Gilda Braga, responsável pela continuidade da linha da pesquisa iniciada 
por Tefko Saracevic, que introduziu a Bibliometria no Brasil, como pro-
fessor do Mestrado de Ciência da Informação do IBICT, nos anos 1970, 
conforme já citado. Não somente o nosso Programa PPGCI IBICT-UFRJ 
deve muito à Gilda Braga, mas toda a Ciência da Informação brasileira e 
eu, particularmente, pois Gilda Braga foi minha orientadora de mestrado 
(na dissertação sobre a Lei de Bradford, defendida em 1982) e doutorado, 
e minha amiga há quase 40 anos. 

Hoje, tenho tranquilidade ao constatar que os professores Jacqueline 
Leta e Fabio Gouveia são os continuadores das pesquisas em metrias de 
informação e comunicação no PPGCI, convênio IBICT e UFRJ, assumin-
do a sua natural renovação. 

Reconheço as limitações das metrias da informação e comunicação, 
da mesma forma que a sua importância como geradoras de indicadores 
de Ciência e Tecnologia (C&T), fundamentais para o planejamento e inú-
meras outras aplicações.

Nesse sentido, recorro a Gisela Argenti (1990), socióloga e especialista 
de indicadores de ciência e tecnologia, da Universidad de la República de 
Uruguay, Montevideo (UdelaR) e sua frase emblemática: “los indicadores: 
toujours maudits, toujours necéssaires”.

Finalmente, ao revisitar as metrias de informação e comunicação na 
sua história e trajetória no Brasil, ressalto os ensinamentos apreendidos 
e aprendidos ao longo desses anos de estudos, pesquisas, aulas, orienta-
ções, avaliações de projetos artigos, dissertações e teses e apresentação de 
palestras sobre as metrias de informação e comunicação:

• as metrias exercem duplo papel, tanto de método quanto disciplina 
ou subárea da Ciência da Informação;

9 O ano corresponde ao de conclusão e aprovação da dissertação.
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• não é possível estudar ou pesquisar as mestrias de informação e co-
municação sem conhecimento de Comunicação Científica, embora o 
inverso seja possível;

• os métodos quantitativos, cujas limitações são apontadas e muito 
criticadas, se acoplados a métodos qualitativos, em pesquisas quali-
-quantitativas, podem alcançar resultados qualitativos, ou da quanti-
dade chegar à qualidade;

• existe uma rede disciplinar interna, entre disciplinas da Ciência da 
Informação relacionadas às metrias de informação e comunicação: 
Comunicação Científica, Gestão da Informação, Inteligência Compe-
titiva, Teoria da Ciência da Informação, Mineração de Dados; e

• existe, também, uma rede interdisciplinar externa à Ciência da Infor-
mação, relativa às metrias: Sociologia da Ciência/ Estudos Sociais da 
Ciência, História da Ciência, Estatística, Matemática, Comunicação 
Social, Epistemologia, Filosofia da Ciência.

No entanto, o aprendizado mais antigo e relativo às metrias de in-
formação e comunicação, foi que “o indivíduo, parte integrante de uma 
determinada cultura e circunstâncias educacionais, sociais, políticas e 
históricas bem definidas reage aos estímulos de informação de acordo 
com esses fatores determinantes (PINHEIRO, 1997); e que são fundamen-
tais as distinções e especificidades de áreas: Ciências Humanas e Sociais, 
Ciências Naturais e Exatas, no que sinteticamente denominei “natureza 
das áreas e chamei a atenção aos “padrões específicos de comunicação e 
busca de informação e cânones próprios na estrutura da literatura, decor-
rência natural da essência e “etnografia” de cada campo do conhecimento”. 
(PINHEIRO, 1997)

Ao concluir este texto, sinto renovado o meu encantamento pelas me-
trias de informação e comunicação, despertado em mim quando aluna de 
mestrado em Ciência da Informação, pelos professores Tefko Saracevic 
e principalmente Gilda Braga, aos quais reforço o meu reconhecimento. 
E, após mais de 40 anos de atividades em ensino e pesquisa, ainda faço 
descobertas de novos conhecimentos, que me seduzem e apaixonam pela 
miríade de perspectivas no horizonte da Ciência da Informação.
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OS DESAFIOS DA BIBLIOMETRIA E DA 
CIENCIOMETRIA NA TRANSIÇÃO PARA  
A CIÊNCIA ABERTA

Solange Maria dos Santos

INTRODUÇÃO

A ciência aberta1 representa um aperfeiçoamento da forma tradicional de 
fazer pesquisa, que como ressaltam Burgelman e colaboradores (2019), busca 
torná-la mais eficiente, confiável e responsiva aos desafios da sociedade. 

O movimento de ciência aberta está transformando a prática científica. 
Um dos principais objetivos é aumentar a transparência, a produtividade e 
a reprodutibilidade da pesquisa. Para tanto, a ciência aberta engloba uma 

1 Ciência aberta não é um conceito novo e muitos termos já foram usados   para se referir à 
transformação das práticas científicas, como Ciência 2.0. (BURGELMAN et al., 2015; SZKUTA; 
OSIMO, 2016) As múltiplas abordagens que existem para a transformação para a ciência aberta 
(FECHER et al., 2015) estão todas enraizadas na tradição de abertura da ciência. A Comissão 
Europeia começou a usar o termo “ciência aberta” como resultado da consulta pública sobre 
Ciência 2.0 que indicou a preferência pelo termo “ciência aberta”. (EUROPEAN COMISSION, 
2015) 
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variedade de práticas dentre as quais Elliott e Resnik (2019) destacam: 
a) promoção da publicação em acesso aberto; b) os esforços para publi-
car resultados científicos de forma mais sistemática; c) o registro prévio 
de estudos; d) a publicação de artigos em servidores de preprints; e) a 
disponibilidade pública de todos os dados do estudo; f ) a transparência 
e abertura do processo de revisão por pares; g) o compartilhamento de 
materiais e códigos de computador subjacentes ao estudo; h) o acompa-
nhamento em tempo real do progresso dos estudos possibilitando que 
outros cientistas também possam contribuir; i) a promoção de uma co-
municação ativa entre especialistas e tomadores de decisão para que eles 
possam fazer uso eficiente das informações científicas.

Abrir a ciência ao mundo, aumentar a transparência, a produtividade 
e a reprodutibilidade das pesquisas, é bom para a ciência e para toda a 
sociedade. Por essa razão a ciência aberta tem recebido muita atenção e 
vem sendo amplamente promovida não apenas por governos, agências 
de financiamento, formuladores de políticas, mas também por comuni-
dades de pesquisa que veem a ciência aberta como sendo de são de vital 
importância para a compreensão e enfrentamento de problemas e desa-
fios globais que afetam o presente e futuro da humanidade (mudanças 
climáticas, redução das desigualdades, enfrentamento de pandemias, 
dentre outros) devidamente sistematizados na declaração dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da agenda 2030 das Nações 
Unidas. (EUROPEAN COMISSION 2015; NATIONAL ACADEMIES OF 
SCIENCES, ENGINEERING, AND MEDICINE, 2018 ; PACKER; SANTOS, 
2019; UNESCO, 2020) 

CIÊNCIA ABERTA: IMPACTOS DA PANDEMIA DA COVID-19 NA CULTURA DE 
PESQUISA

O estado de emergência global causado pelo novo coronavírus impactou 
a cultura de pesquisa e acelerou significativamente a adoção de algumas 
práticas já promovidas pelo movimento de ciência aberta. Alguns efei-
tos puderam ser percebidos em relação à abertura, intensidade o volume 
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da pesquisa relacionada à COVID-19. Governos, financiadores e pesqui-
sadores em todo o mundo defenderam o rápido compartilhamento dos 
dados e resultados de pesquisa2 e mesmo grandes editoras comerciais 
como Elsevier, Springer Nature e Taylor & Francis consentiram em abrir 
imediatamente todas as pesquisas relacionadas o surto da COVID-19. 
(CARR, 2020; COVID19 OPEN ACESS LETTER, 2020) 

A resposta da comunidade científica durante a pandemia foi notável 
e levou a um progresso científico sem precedentes. O que se viu foi a co-
laboração global envolvendo vários países onde milhares de especialistas 
dos mais variados campos de estudo se concentraram simultaneamente 
e de forma prioritária na solução de um problema comum. (APUZZO; 
KIRKPATRICK, 2020)

Preprints

Além evidenciar a importância da colaboração distribuída em escala 
global, outras práticas promovidas pela ciência aberta também foram 
intensamente empregadas durante a pandemia. Um exemplo concreto 
pode ser observado em relação à utilização dos preprints como estratégia 
para divulgar rapidamente os resultados das pesquisas sobre a COVID-19.

Um preprint é uma versão completa de um artigo científico que é de-
positada em acesso aberto pelos autores em um servidor público antes de 
passar pelo processo de avaliação dos pares e ser formalmente aprovado 
para publicação em um periódico científico. 

Normalmente ao serem depositados os preprints são analisados rapi-
damente por um editor que verifica se de fato o conteúdo é de natureza 
científica. Depositar o estudo em um servidor de preprints permite que 
os pesquisadores compartilhem, sem qualquer demora (entre 24-48h 

2 Em 31 de janeiro de 2020, o Wellcome Trust chamou o coronavírus de “ameaça significativa 
e urgente à saúde global” e apelou a pesquisadores, periódicos e financiadores a adotarem 
medidas que buscassem para garantir que os resultados de pesquisa e os dados relevantes para 
o combate à pandemia fossem compartilhados rápida e abertamente de modo a propiciar uma 
resposta à saúde pública possibilitando salvar vidas. (CARR, 2020)
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após o depósito), de forma aberta e independente os resultados de suas 
pesquisas sem depender unicamente dos canais tradicionais como os 
periódicos científicos. Após o depósito ou em paralelo a ele, os autores 
podem quando considerarem que o artigo está em condições, submetê-lo 
para qualquer periódico que aceite manuscritos previamente deposita-
dos como preprint.3

Embora os primeiros servidores de preprints existam há pelo menos 
três décadas,4 apenas recentemente passaram a aumentar em número e a 
serem incorporados e reconhecidos por diversas disciplinas como instân-
cias válidas para a comunicação de pesquisas. (CHIARELLI; PINFIELD, 
2019; SODERBERG et al., 2020)

Durante o surto da COVID-19 o uso de servidores de preprints “explo-
diu”. No lugar da publicação em periódicos tradicionais, que normalmen-
te pode levar vários meses, os servidores preprints foram intensamente 
utilizados como uma opção mais eficiente para divulgar abertamente os 
resultados preliminares das novas pesquisas. (FRASER; KRAMMER, 2020)5 

3 Atualmente os preprints estão incorporados como parte do fluxo de comunicação da pesquisa 
e muitos periódicos já não fazem mais a exigência de que o manuscrito seja inédito, permitindo 
o depósito prévio em servidores públicos de preprints. Há uma lista periódicos que publicam 
suas respectivas políticas de aceitação de preprints: List of academic journals by preprint policy. 
Disponível em: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_policy 

4 Mecanismos para uma disseminação mais formal de preprints surgiram no início dos anos 1990 
com arXiv, idealizado por Paul Ginsparg, que evoluiu de uma lista de e-mail para um servidor 
central de artigos no Laboratório Nacional Los Alamos, na Califórnia, que podia ser acessado 
por outros computadores. Em 2001 foi transferido para a Universidade Cornell. Atualmente 
o arXiv hospeda mais de 1,8 milhão de preprints em física, astronomia, matemática e cam-
pos afins. Há, inclusive, mais de 2.400 artigos sobre modelos matemáticos para a COVID-19.  
A partir de 2013 surgiram algumas dezenas de novos servidores de preprints representando uma 
ampla variedade de disciplinas indicando um reconhecimento crescente desse mecanismo de 
comunicação em todas as áreas bem como resultado de sua forte promoção pelo movimento 
da ciência aberta. (CHIARELLI et al., 2019; SODERBERG et al., 2020)

5 Alguns exemplos do uso intensivo dos repositórios de preprints puderam ser observados 
durante o processo de caracterização do novo vírus: em 23 de janeiro pesquisadores em 
Wuhan compartilham um preprint no bioRxiv, um dos principais servidores de preprints 
em ciências da vida, caracterizando o surto e descrevendo a semelhança na estrutura com 
o SARS-CoV e com o coronavírus de morcego (ZHOU et al., 2020a). Entre 23 de janeiro e 03 
fevereiro o preprint foi instantaneamente acessado por pesquisadores em todo o mundo. Em 
poucos dias o preprint foi citado por vários outros estudos, principalmente outros preprints. 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_academic_journals_by_preprint_policy
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Embora a utilidade e contribuição dos servidores de preprints estejam 
claras e sua crescente utilização e popularidade signifique que a pesqui-
sa está sendo produzida e compartilhada em velocidade cada vez maior, 
também há a preocupação legítima em relação à divulgação de pesquisas 
de qualidade duvidosa sem a prévia validação dos pares, especialmente 
quando se trata de pesquisa com potenciais efeitos sobre áreas como: 
a prática médica, a saúde pública ou a segurança pública.6

Historicamente, a reputação do periódico e a revisão por pares têm 
sido sinalizadores importantes de credibilidade que afetam a decisão de 
leitura de um artigo. Durante a pandemia alguns preprints rapidamente 
chamaram a atenção da mídia e chegaram ao topo das tabelas altmétri-
cas. Um dos casos de negativa notoriedade foi um estudo que sugeria 
haver semelhanças relevantes entre o novo coronavírus (SARS-CoV-2) e 
o vírus HIV. (PRADHAN et al., 2020) Proporcional à atenção recebida foi 
o volume de críticas e a rápida reação da comunidade científica. Apenas 
dois dias depois os autores do estudo retiraram o artigo. Outro caso foi o 
estudo sobre a soroprevalência no condado de Santa Clara, nos Estados 
Unidos, que foi revisado por seus autores menos de duas semanas depois 
de ter sido publicado em razão das críticas substanciais aos métodos e o 
viés potencial para alimentar determinadas agendas políticas. Alguns pes-
quisadores defendem que a crítica rápida e aberta dos pares que a esses 
preprints receberam na ausência de uma revisão formal por pares pode 

Em dezembro de 2020 o trabalho conta com mais de 290.000 downloads no bioRxiv. e recebeu 
mais 300 citações com um score altimétrico de 3.387, além de ter sido coberto por uma grande 
variedade de veículos de notícias. Em 3 de fevereiro, o preprint foi publicado formalmente 
na Nature e já conta com mais 1 milhão de acessos, score altimétrico 5.972 e, até o momento, 
recebeu mais de 3.200 citações de cientistas de todo o mundo. (DEBRUIN, 2020; ZHOU et 
al., 2020a, 2020b) 

6 Durante a pandemia da COVID-19 servidores de preprints como o bioRxiv e o medRxiv 
adicionaram novas políticas de aceitação de manuscritos e observações de advertência para 
aumentar a conscientização sobre a necessidade de todos os leitores, inclusive jornalistas, de 
examinar os preprints com cautela, uma vez que os resultados apresentados são preliminares 
e ainda não passaram por um processo de verificação científica e não devem ser relatados pela 
mídia como informações já estabelecidas.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.14.20062463v2
https://www.nytimes.com/2020/05/14/opinion/coronavirus-research-misinformation.html
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ser considerada uma reação positiva e um mecanismo de autocorreção 
dos preprints. (BENDAVID et al., 2020)

Por não poderem contar com a reputação do periódico e com a vali-
dação dos pares, os responsáveis pelos principais servidores de preprints 
sabem que existe certo ceticismo sobre a credibilidade dos preprints. Por 
essa razão, muitos servidores têm implementado políticas e procedimentos 
de curadoria como indicadores de qualidade a fim de minimizar as desvan-
tagens e estabelecer os preprints como um formato acadêmico confiável.7 

Revisão por pares aberta ou transparente

Embora não seja um processo infalível pois, como destaca Velterop (2015), 
mesmo o mais experiente, cuidadoso e bem intencionado parecerista pode 
não ser capaz de atestar a validade e qualidade de um artigo, o impacto da 
descoberta no futuro próximo, nem garantir a sua reprodutibilidade, ou 
certificar a exatidão dos resultados, a veracidade das imagens, a ausência 
de plágio, dados falsificados, artigos fictícios produzidos por software, ou 
mesmo a identificação de erros não intencionais (erros honestos), ainda 
assim, como vimos, a avaliação por pares continua sendo uma etapa im-
portante para conferir credibilidade ao empreendimento científico.

Em um estudo publicado que avaliava a atitude dos pesquisadores em 
relação à revisão por pares Mulligan, Hall e Raphael (2012) identificaram 
que 91% dos mais de 4 mil entrevistados consideraram que a avaliação 
por pares contribuiu significativamente para a melhoria de seus artigos, 
sobretudo com a discussão do trabalho. Muitos autores afirmaram que 
submetiam seus artigos a periódicos de prestígio pois, mesmo que não 
fossem aprovados, ainda poderiam se beneficiar dos comentários e indi-
cações dos pareceres de qualidade.

7 Ainda no que diz respeito à credibilidade dos preprints, recentemente um grupo composto 
por mais de 30 representantes da academia, servidores de preprints, editores, financiadores 
e organizações de infraestrutura, indexação e metadados, se reuniu para discutir e elaborar 
conjuntamente uma proposta que apresenta uma série de responsabilidades e recomendações 
de melhores práticas de compartilhamento dos estudos, buscando garantir que os preprints 
não sejam tratados como resultados de pesquisa legítimos. (BECK et al. 2020)

https://www.economist.com/science-and-technology/2020/05/07/scientific-research-on-the-coronavirus-is-being-released-in-a-torrent
https://www.economist.com/science-and-technology/2020/05/07/scientific-research-on-the-coronavirus-is-being-released-in-a-torrent
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Ao considerar a ciência aberta como norteadora de todas as etapas 
da comunicação científica, os princípios de abertura e transparência se 
aplicam também ao processo de avaliação por pares para torná-lo mais 
eficiente, rápido, confiável e livres de vieses.8

O avanço recente dos preprints potencializou a adoção de algumas 
práticas que visam promover a transparência e a abertura progressiva da 
avaliação por pares tradicional (pré-publicação) para a avaliação por pa-
res “aberta” ou “transparente”.

Em sua revisão sistemática What is open peer review? Ross-Hellauer 
(2017) analisou pelo menos 122 conceitos que foram agrupados em 22 
definições únicas do termo Open Peer Review (OPR) que podem ser clas-
sificadas em sete categorias taxonômicas segundo suas características: 
abertura das identidades e abertura dos relatórios de avaliação.

• Identidades abertas: as identidades de autores e parecerista são de 
mútuo conhecimento.

• Pareceres abertos: os pareceres são publicados com os artigos;

• Participação aberta: a comunidade pode participar do processo de 
revisão;

• Interação aberta: discussão direta recíproca entre autor e parecerista 
e/ou entre pareceristas é permitida e encorajada;

• Abrir manuscritos previamente à revisão: os manuscritos são dispo-
nibilizados imediatamente, como ocorre nos servidores de preprints, 
antes de qualquer procedimento formal de revisão por pares;

8 Algumas das principais críticas ao processo de revisão por pares pré-publicação foram sin-
tetizadas em uma revisão sistemática publicada por Ross-Hellauer (2017): a) Se trata de um 
processo pouco fidedigno que nem sempre detecta erros e pode haver inconsistências entre 
os pareceres dos revisores; b) É um processo lento e oneroso que ocasiona longos tempos entre 
a submissão e a publicação; c) A natureza cega da avaliação pode ocultar comportamentos 
antiéticos e conflitos de interesse. d) Permite vieses de todos os tipos apesar de ser caracterizado 
como imparcial devido ao procedimento cego e não oferece crédito acadêmico aos pareceristas; 
e e) Há desperdício de esforços quando o mesmo manuscrito pode ser revisado várias vezes 
ao passar por mais de um ciclo de submissão e rejeição.
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• Abrir a versão final para comentários: revisar ou comentar a versão 
final da publicação; e

• Plataformas abertas: a avaliação é separada da publicação que é facili-
tada por uma entidade organizacional distinta da sede da publicação.

Outra pesquisa sobre a revisão por pares realizada por Bravo e cola-
boradores (2019) comparou o teor dos pareceres de revisão por pares em 
cinco periódicos quando as revisões eram realizadas de forma aberta e 
convencional. Após avaliar um grande volume de artigos e relatórios de 
revisões os pesquisadores identificaram ampla aceitação por parte dos pa-
receristas do estudo piloto com relação a publicação dos pareceres, mas o 
mesmo não ocorreu com a divulgação das identidades, opção aceita por 
apenas 8,1% deles, evidenciando a resistência da comunidade em relação 
a abrir esse componente do processo de revisão por pares e abandonar o 
anonimato. Embora alguns pesquisadores tenham compilado outros ar-
gumentos contra a revisão por pares aberta, a abertura das identidades 
e o uso indevido de pareceres negativos são as principais preocupações 
apresentadas pelos pesquisadores contra a abertura do processo de revisão. 
(NASSI-CALÒ, 2019; POLKA et al., 2018; SWEET, 2018)

Da mesma forma, há uma série de argumentos apresentados em favor 
da avaliação por pare aberta. Alguns desses argumentos foram compilados 
em uma publicação por Nassi-Calò (2019) e são apresentados a seguir: a) 
O minucioso trabalho dos pareceristas não é descartado e, sendo publica-
do, passa a integrar o registro científico do artigo revelando como evolui 
o pensamento em uma determinada área do conhecimento; b) Pareceres 
abertos tendem a ser mais construtivos e menos ríspidos, contribuindo 
positivamente para aprimoramento dos artigos; c) permite reconhecer e 
registrar o trabalho dos pareceristas e pode ser contabilizado como cré-
dito acadêmico por meio de iniciativas como Publons e ReviewerCredits, 
entre outras; d) Torna a decisão do editor-chefe de publicar ou não o ar-
tigo mais transparente e responsável; e) Os pareceres se convertem em 
material de aprendizagem para pareceristas iniciantes. 
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Para a implementação da avaliação por pares aberta há que se con-
siderar também a necessidade de ajustar procedimentos e processos de 
ordem operacional dos periódicos para acomodar no fluxo de produção 
a publicação de pareceres e resposta dos autores como material que inte-
gra o artigo ou documentos à parte com Digital Object Identifier (DOI) 
próprio vinculado ao artigo.

Em razão da urgência na divulgação dos resultados de pesquisa, 
a pandemia da COVID-19 impactou o processo tradicional de comunica-
ção científica. Formuladores de políticas e sistemas de saúde de diversos 
países basearam suas decisões e estratégias de combate à pandemia em 
artigos publicados sobre o assunto, desde aspectos epidemiológicos até 
medicamentos úteis e populações de risco. 

Do início de 2020 até o momento, milhares de artigos de pesquisa fo-
ram publicados sobre a COVID-19 e a síndrome respiratória aguda grave 
2 (SARS-CoV-2). (SOLTANI; PATINI, 2020) Os pesquisadores buscaram 
publicar suas pesquisas o mais rápido possível e houve uma certa “corri-
da” para publicar. Nesse processo de aceleração da publicação tradicio-
nal, a precisão e a qualidade dos artigos publicados chegaram a causar 
preocupações. Embora o sistema de revisão por pares pré-publicação seja 
tradicionalmente empregado, foi a revisão por pares pós-publicação que 
se destacou durante a pandemia.

Pesquisadores e acadêmicos examinaram criticamente a produção 
científica relacionada à COVID-19 levando a várias correções e retratações. 
Além disso, alguns autores posteriormente notaram algumas inconsistên-
cias em seus trabalhos publicados, o que os obrigou a retirar seus artigos. 

Dentre as diversas retratações no período algumas chamaram a aten-
ção de veículos de notícias e foram amplamente discutidas também entre 
o público geral. Os exemplos mais proeminentes foram as retratações de 
artigos publicados pelo periódico Lancet onde um artigo que relatava o 
aumento da mortalidade hospitalar foi associado à hidroxicloroquina 
ou cloroquina (HOPKINS; GOLD, 2020; MEHRA et al., 2020) e pelo New 
England Journal of Medicine que não confirmou a associação de inibido-
res da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor de 
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angiotensina com mortes hospitalares em COVID-19 pacientes com base 
em dados falhos que não foram disponibilizados de forma aberta pela 
empresa americana Surgisphere. Ambos os artigos foram retirados após 
uma nova revisão pós-publicação. (DAVEY, 2020; SOLTANI; PATINI, 2020)

A avaliação por pares aberta é um dos pilares da ciência aberta. 
A adoção de novas formas de avaliação por pares é desafiante para todos 
os atores envolvidos no processo (autores, parecerista e editores) e é vista 
ainda como um processo em fase experimental. A despeito das mudanças 
já em curso e de contar com o apoio de parte significativa da comunida-
de científica, sua implementação de forma mais abrangente ainda deve 
levar algum tempo.

Dados abertos de pesquisa

No contexto do modelo de publicação científica tradicional coleções de 
dados brutos, primários e processados não são considerados “publicáveis” 
quando dissociados do artigo pelo fato de não conterem propriamente 
inferências, discussões e interpretações destes dados como ocorre nos arti-
gos científicos convencionais. (OREGON STATE UNIVERSITY LIBRARIES, 
2017) No entanto, ainda que lentamente, essa visão está mudando. Nos 
últimos anos o ecossistema científico de pesquisadores, bibliotecários, 
editores, instituições e financiadores adotou o compartilhamento de 
dados como uma prioridade e os dados de pesquisa passaram a assumir 
maior protagonismo e a serem valorizados como ativos de pesquisa au-
tônomos de alto valor intrínseco, logo, passíveis de publicação, citação 
e reconhecimento como contribuição importante para o avanço da pes-
quisa. (DIGITAL SCIENCE, 2020)

Dados abertos de pesquisa são dados que podem ser livremente aces-
sados, reusados, recalculados e redistribuídos para fins pedagógicos ou de 
pesquisa científica. O compartilhamento de dados de pesquisa baseia-se 
na premissa de que estes podem ser úteis para os outros cientistas den-
tro ou fora de um domínio disciplinar e, desse modo, podem ampliar o 
escopo da pesquisa, diversificar as perspectiva e aumentar as chances 
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de obtenção de novos resultados e geração de conhecimento. (CURTY; 
AVENTURIER, 2017; SANTOS; NASSI-CALÓ, 2020; WALLIS; ROLANDO; 
BORGMAN, 2013)

Atualmente, os dados abertos de pesquisa são considerados um im-
pulsionador da transparência científica e condição indispensável para a 
reprodutibilidade e o progresso científico pois, como indicam Ioannidis e 
Khoury (2011), a abertura de dados permite identificar falsas afirmações e 
imprecisões além de possibilitar a realização de testes de replicabilidade. 

Desse modo, a sustentabilidade do ciclo da ciência aberta depende da 
busca por formas eficientes de maximizar a reutilização de dados cien-
tíficos ao invés de simplesmente estocá-los como volumes inertes em re-
positórios. (CURTY; AVENTURIER, 2017)

De acordo com os guias do Programa Foster, a publicação de dados 
ocorre principalmente das seguintes formas (FOSTER, 2018): a) Publicação 
dos dados da pesquisa como material suplementar associado ao artigo 
com os arquivos de dados hospedados pelo editor do periódico que publi-
cou o artigo; b) Depósito dos dados em um repositório de dados abertos 
onde os arquivos estão disponíveis para download; e c) publicação de um 
artigo de dados (data paper) em um servidor de preprints, um periódico 
geral, ou um periódico especializado denominado de periódico de dados 
(data journals). (SANTOS; CALÒ, 2020)

O artigo de dados é um tipo de publicação cujo principal objetivo é 
descrever uma coleção ou conjunto de dados de pesquisa em lugar de 
relatar uma pesquisa estendendo-se a interpretações, deduções e conclu-
sões a partir dos dados como ocorre em artigo convencional. Os artigos 
de dados somente contêm informação sobre os dados e não as hipóteses 
ou os argumentos.

Desse modo, esse tipo de publicação explica os métodos de obtenção 
e coleta dos dados, bem como a descrição dos ativos que compõem um 
conjunto de dados ou um grupo de conjunto de dados, sua estrutura e 
formato. (CHAVAN; PENEV, 2011; CURTY; AVENTURIER, 2017) Assim, 
enquanto os artigos científicos tradicionais incluem literatura que fun-
damenta as discussões com base nos achados da pesquisa, os artigos de 
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dados destinam-se exclusivamente a relatar as etapas metodológicas de 
obtenção dos dados científicos e a detalhar os metadados de forma a per-
mitir maior contextualização para ampliar a reusabilidade dos dados.

A publicação de conjuntos de dados de pesquisa demanda tempo dos 
pesquisadores que preferem dar prioridade à publicação de artigos con-
vencionais (DIGITAL SCIENCE, 2020), visto que os atuais mecanismos de 
avaliação e recompensa de pesquisadores ainda valorizam mais os artigos 
tradicionais do que o esforço extra empregado na preparação, disponibi-
lização e compartilhamento do conjunto de dados brutos. Desse modo, 
mesmo que apresente inúmero benefícios, o compartilhamento de dados 
ainda é inibido pela falta de reconhecimento formal, uma vez que as ci-
tações de dados não são uma prática padrão (COSTAS et al., 2013), o que 
faz com que haja resistência por parte dos pesquisadores, que com base 
nos atuais critérios de avaliação da pesquisa, consideram que abrir seus 
dados pode prejudicar sua trajetória de publicação individual e progres-
são na carreira. (DIGITAL SCIENCE, 2020)

SISTEMA DE INCENTIVO E RECOMPENSA DOS PESQUIDADORES

Atualmente, os indicadores tradicionais e mais “universais” de avaliação 
da pesquisa com base em produtividade e impacto são o padrão. Nesse 
contexto as citações ainda são a “moeda” do mundo científico e desse 
modo são tidas como relevantes para a divulgação do conhecimento e o 
desenvolvimento científico. Estas são normalmente consideradas como 
base para a concessão de bolsas e a chave para dar crédito aos autores. As 
citações também são frequentemente utilizadas como um critério para 
decidir sobre contratação, estabilidade, promoção na carreira e conces-
sões de financiamento. (DOSSO; SILVELLO, 2020)

Na última década houve uma intensificação do engajamento da 
comunidade científica em discutir e recomendar o uso responsável de 
indicadores na avaliação. Como parte dos esforços desse movimento fo-
ram publicados diversos documentos com posicionamento de alto nível 
principalmente na Europa e América do Norte, mas o coro de vozes em 
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apoio à avaliação responsável da pesquisa é agora cada vez mais global 
e está sendo enriquecido por contribuições de organizações de pesqui-
sa na África, Ásia e América Latina. Entre os posicionamentos públicos 
mais conhecidos pode-se destacar: Declaração de San Francisco para 
Avaliação da Pesquisa (DORA), Manifesto de Leiden, The Metric Tide, 
Science in Trasintion, International Network of Research Management 
Societies, Helsinki Initiative on Multilinguism in Scholarly Communication, 
Princípios de Hong Kong e FORO Latinoamericano sobre evaluación cien-
tifica. Esses posicionamentos pelo uso responsável de indicadores expu-
seram os vários problemas ou as distorções que o sistema de mensuração 
e avaliação geraram na vocação universalista da ciência, sintetizados aqui 
por Curry e colaboradores (2020):

• Aplicação incorreta de critérios e estritos indicadores de qualidade 
ou impacto da pesquisa, de forma a distorcer os incentivos, criar pres-
sões insustentáveis sobre os pesquisadores e agravar os problemas 
com a integridade e reprodutibilidade da pesquisa;

• Uma redução na diversidade de missões e propósitos de pesquisa, 
como a ênfase nesses critérios e indicadores restritos leva instituições 
e pesquisadores a adotarem prioridades estratégicas semelhantes ou 
a se concentrarem em trabalhos apenas incrementais de baixo risco;

• Vieses sistêmicos contra aqueles que não atendem – ou optam por 
não priorizar – critérios e indicadores estritos de qualidade ou impac-
to para se ajustar a planos de carreira específicos;

• Um desvio da atenção política e gerencial para aspectos que podem 
ser medidos em detrimento de qualidades, impactos, ativos e valores 
menos tangíveis ou quantificáveis.

Diante desse cenário e do processo ainda em curso de transição da 
ciência aberta tem havido preocupação legitima sobre como o atual sis-
tema de recompensa e incentivos será ajustado para avaliar, reconhecer 
e recompensar adequadamente a contribuição de pesquisadores com-
prometidos com práticas que tornam a pesquisa mais aberta, eficiente, 
transparente, e, social e culturalmente relevante.
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A transição para a ciência aberta é um processo multidimensional 
e em vários estágios. A Comissão Europeia deu vários passos para ini-
ciar essa transição e para fazer avançar a política de ciência aberta e a 
sua implementação. Em relatório recente, a Comissão Europeia destaca 
que um dos obstáculos mais significativos para os objetivos da ciência 
aberta está nas atuais estruturas de incentivo da pesquisa acadêmica que 
muitas vezes deixam de reconhecer, valorizar e recompensar os esforços 
para abrir o processo científico. Como resultado dessa falta de reconhe-
cimento o avanço dos pesquisadores na carreira pode ser dificultado se 
eles adotarem novas maneiras de trabalhar e publicar sem que os ajustes 
nos sistemas de avaliação existentes tenham sido realizados. (EUROPEAN 
COMISSION, 2017)

Buscando promover a adoção de práticas abertas e ao mesmo tempo 
mitigar possíveis efeitos prejudiciais, a Comissão Europeia já está explo-
rando maneiras de garantir que pesquisadores envolvidos em práticas de 
ciência aberta sejam devidamente protegidos. Uma das ações foi solicitar 
a um grupo de especialistas9 a elaboração de um relatório que fornecesse 
subsídio para a compreensão e aplicação de indicadores de ciência e tec-
nologia definidos de forma ampla que possibilitassem a transição do atual 
sistema científico e acadêmico para um sistema mais inclusivo e aberto 
de produção de conhecimento. (WOUTERS et al., 2019)

O relatório destaca, principalmente, a necessidade de que a avaliação 
deve levar em conta as missões, os objetivos da avaliação, as práticas, os 
agentes sociais e contextos da pesquisa. Desse modo, considerando que 
a pesquisa é diversa, caem por terra as possibilidades de utilização de 
indicadores únicos ou universais. Tão pouco se trata de adotar uma so-
lução simplista como a substituição de “velhos indicadores” por “novos 
indicadores”.

9 Expert Group on Indicators for Researchers’ Engagement with Open Science formado por 
renomados pesquisadores da área de bibliometria e cientometria: Paul Wouters (chair), Ismael 
Ràfols, Alis Oancea, Shina Caroline Lynn Kamerlin, J. Britt Holbrook e Merle Jacob.
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Dada a diversidade de práticas de conhecimento aberto que precisam 
ser desenvolvidas e apoiadas, diferentes indicadores são necessários para 
descrever essas diferentes práticas de pesquisa. Se um sistema de avalia-
ção focar em apenas um tipo de indicador ele pode favorecer os tipos de 
pesquisa que se tornam visíveis por esse indicador em particular, ao cus-
to de não recompensar outros modos de pesquisa. É importante buscar 
um alinhamento entre as práticas de conhecimento aberto a serem “in-
dicadas” (por exemplo, compartilhamento de dados), os indicadores que 
podem descrever essas atividades e os usos esperados dos indicadores na 
política científica ou avaliação. 

Os indicadores de ciência aberta podem ser categorizados de acordo 
com diferentes objetivos em sua aplicação para avaliação.10 Para apoiar 
o envolvimento dos pesquisadores com a ciência aberta, Wouters e co-
laboradores (2019) apresentam um conjunto de indicadores (qualitati-
vos e quantitativos) voltados para a carreira com base nos princípios de 
métricas responsáveis que capturam as principais práticas de conheci-
mento em uma determinada comunidade científica ou acadêmica, ao 
mesmo tempo que estimulam, ou pelo menos não impedem, as práticas 
de conhecimento aberto. Os pesquisadores destacam que atualmente o 
sucesso na carreira acadêmica depende, principalmente, de duas tarefas, 
especialmente na área de pesquisa de uso intensivo de recursos: publi-
car e adquirir financiamento. Todas as outras tarefas são relativamente 
subestimadas, incluindo ensino e treinamento, as formas mais antigas e 
importantes de compartilhamento de conhecimento.11 Isto significa, em 

10 Os indicadores de ciência aberta podem ser categorizados de acordo com diferentes objetivos 
em sua aplicação para avaliação: monitoramento, aprendizagem e alocação de recursos, todos 
de forma descritiva e comparativa. (DAHLER-LARSEN, 2011; MOLAS-GALLART, 2012)

11 Outras formas importantes de trabalho no desenvolvimento de práticas de conhecimento aberto, 
como envolvimento com comunidades de usuários, colaboração com parceiros não acadêmicos, 
fornecimento de contribuições críticas baseadas em pesquisa para debates públicos, criação 
de novos sistemas de informação científica, manter e desenvolver bancos de dados científicos, 
iniciar novas formas de comunicação científica, por exemplo, por meio de mídia digital e artes 
performáticas, manter a integridade da cultura em institutos científicos, aumentar a diversida-
de da força de trabalho de pesquisa em termos de gênero, etnia e formação cultural, orientar 
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primeiro lugar, que uma estrutura de indicadores que promova a ciência 
aberta deve se concentrar em práticas de conhecimento aberto e não em 
indicadores de resultados que tornam mais difícil para os pesquisadores 
se engajarem em práticas de conhecimento aberto. (WOUTERS et al., 2019) 

Mudar o sistema de recompensa e incentivo para pesquisadores é 
um desafio chave que passa por influenciar o comportamento do pes-
quisador e inclui tornar as práticas de ciência aberta recompensáveis   e 
financiáveis, assim como identificar e empregar indicadores específicos 
que possibilitem medir o envolvimento dos pesquisadores com práticas 
de ciência aberta. O sistema científico está em transição e uma mudança 
no sistema de recompensa e incentivo deve ser apenas o começo de uma 
mudança mais profunda.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ciência aberta tem o potencial de aumentar a qualidade, o alcance e os 
benefícios da ciência, assim como de acelerar o avanço do conhecimento, 
tornando-o mais confiável, mais eficiente e preciso, mais acessível para 
todos e responsivo aos desafios da sociedade. 

Nesta crise testemunhamos a atuação de financiadores, editores e 
pesquisadores que responderam rapidamente às demandas urgentes da 
pandemia da COVID-19 acelerando a tomada de decisões sobre o financia-
mento, ampliando a capacidade de pesquisa,12 aumentando a colaboração 
e encurtando os tempos normais de publicação acadêmica.

O modo como a ciência opera e responde aos eventos atuais sofreu 
uma mudança. Atualmente, a ciência e a pesquisa são permeadas pelo 
ambiente digital e os artigos tradicionais não são mais a única fonte 
de conhecimento e citações. Casos de emergências globais como a que 

outros investigadores e apoiar comunidades acadêmicas, aumentar a qualidade da liderança 
académica, contribuir para conselhos éticos, etc. (WOUTERS et al., 2019)

12 Em 1º de junho de 2020, havia mais de 42.700 artigos acadêmicos sobre COVID-19 publicados, 
3.100 ensaios clínicos, 420 conjuntos de dados, 270 patentes, 750 documentos de política e 
150 concessões de financiamento. (DIGITAL SCIENCE, 2020)
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vivenciamos servem para ilustrar que a importância dada aos tradicio-
nais outputs de pesquisa, principalmente artigos de periódicos e livros, 
precisa ser revista. No contexto da ciência aberta, outros produtos autô-
nomos de comunicação de pesquisa como preprints, pareceres, artigos 
de dados, conjuntos de dados abertos de pesquisa, softwares e códigos de 
programas, protocolos, podcasts etc. coexistem bem como precisam ser 
reconhecidos como contribuições científicas relevantes.

Os dias em que apenas o artigo científico era a representação completa 
da pesquisa já se foram. A maneira como a pesquisa vem sendo praticada e 
como seus resultados são publicados, acessados, descobertos, reutilizados 
e avaliados refletem essas mudanças. Há hoje uma miríade de artefatos e 
formatos de publicação. Essa fragmentação da pesquisa apresenta-se como 
um desafio tanto para a comunicação científica quanto para avaliação da 
pesquisa, principalmente aquela realizada à posteriori apoiada sobretudo 
por indicadores de produtividade e impacto.

O impacto da ciência é um dos tópicos mais importantes da ciento-
metria e a comunidade de estudos métricos tem diante de si diversos 
desafios, tais como: a) definição de critérios e indicadores que possibili-
tem mensurar a abertura da ciência; b) expandir a capacidade avaliativa 
abrindo novas dimensões de análise da pesquisa que é diversa e plural; 
c) construção e desenvolvimento de indicadores de circulação do conhe-
cimento que valorizem diferentes escalas, registros variados, diversidade 
linguística e públicos distintos, de acordo com o perfil do pesquisador ou 
instituição sob avaliação; d) apoiar a transição de um sistema avaliativo 
baseado na competição e produtivismo para um sistema de avaliação 
mais justo, equilibrado e contextualizado de acordo com os objetivos e 
necessidades (países, regiões, áreas de conhecimento e com as missões 
institucionais) que não seja marco de avaliação único e universal.

A maneira como a pesquisa é avaliada tem um efeito significativo em 
todo o esforço acadêmico. A transição para a ciência aberta requer repen-
sar os sistemas de avaliação de pesquisa e avaliação de carreira. Isso, por 
sua vez, requer a transformação da cultura de pesquisa. Sabemos que exis-
tem muitos fatores que potencialmente podem dificultar as práticas de 
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conhecimento aberto e que a mudança de cultura de pesquisa pode ser 
difícil, mas não é impossível se os incentivos certos estiverem disponíveis.

A pandemia da COVID-19 mudou nossas vidas e terá efeitos de lon-
go prazo nossa sociedade. Também impactou o mundo da pesquisa que 
mudou mais rápido do que imaginávamos ser possível. Muitos proble-
mas de funcionamento interno de vários aspectos do sistema de ciência 
e pesquisa, que há tanto tempo se tem criticado e se vem trabalhado para 
mudar, ficaram em evidência. A aceleração da adoção de práticas de pes-
quisa aberta demostrou como é possível numa emergência global mudar 
rapidamente culturas e mentalidades previamente arraigadas e isso nos 
deu indicações de como o futuro pode ser. Ainda não sabemos em que 
medida essas mudanças serão duradouras, mas talvez seja o momento 
de aproveitar a oportunidade para assegurar que os resultados positi-
vos sejam permanentes e não se resignar a que legisladores, gestores de 
pesquisa, financiadores e os próprios pesquisadores retornem às velhas 
formas de trabalho.
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CITAÇÃO DE DADOS ABERTOS 
GOVERNAMENTAIS BRASILEIROS EM 
REGISTROS NA BASE SCOPUS 1

Larriza Thurler
Fabio Castro Gouveia

INTRODUÇÃO

Diversas iniciativas a nível global estão sendo desenvolvidas para estimu-
lar a abertura dos dados, em especial na esfera pública, a fim de promover 
gestões mais participativas. O Brasil segue algumas normas e compromis-
sos internacionais para o avanço nesta temática. Uma delas é a Parceria 
para Governo Aberto (OGP, na sigla em inglês). Lançada em 2011, a OGP 
é uma iniciativa para difundir e incentivar práticas governamentais rela-
cionadas à transparência dos governos, ao acesso à informação pública 
e à participação social.

1 O presente texto é uma versão revisada e estendida do trabalho de Larriza Thurler e Fabio 
Castro Gouveia. “Dados Abertos Governamentais na Ciência: um estudo bibliométrico na base 
Scopus”, apresentado em 2020, no 7o Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria.
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Ainda há muito a ser feito, mas já foram dados passos significativos 
no Brasil, especificamente no que tange à abertura dos dados governa-
mentais, que oferecem um grande potencial para cidadãos, empresas, 
instituições de pesquisa e ensino, organizações não governamentais, en-
tre outros. Entretanto, esses dados parecem ser ainda pouco explorados. 
Um dos motivos é o gap digital. Segundo a TIC Domicílios 2018 (COMITÊ 
GESTOR DA INTERNET NO BRASIL, 2019), 33% dos domicílios brasilei-
ros ainda não têm acesso à internet.

Mesmo entre aqueles que têm acesso à internet, há a questão da falta 
de letramento de dados, ou seja, não há conhecimentos para acesso, uso, 
tratamento e apresentação de dados por parte dos cidadãos. Letramento 
de dados implica em transdisciplinaridade e facetas técnicas, psicológi-
cas, sociais e discursivas. (BUZATO; TORRES, 2019) Tampouco há com-
petência em informação, que se refere à capacidade de “[...] reconhecer 
uma necessidade de informação e ter a habilidade de localizar, avaliar 
e usar efetivamente a informação necessária”. (AMERICAN LIBRARY 
ASSOCIATION, 1989)

A academia pode desempenhar um papel relevante nessa agenda, 
contribuindo com o maior engajamento da sociedade nas ações de gover-
no aberto no Brasil. As universidades podem, por exemplo, desenvolver 
pesquisas bem fundamentadas com os dados abertos a fim de analisar o 
impacto das políticas públicas na sociedade; avaliar a eficiência e a efeti-
vidade dos serviços públicos; monitorar a atuação do governo; usar, cru-
zar e reusar os dados públicos abertos; e, com isso, auxiliar na percepção 
de valor de um governo aberto por parte da sociedade, de modo a gerar 
maior participação política dos cidadãos.

Este artigo se propõe a investigar como as pesquisas científicas têm 
usado dados abertos governamentais brasileiros. Trata-se de um estudo 
bibliométrico sobre a produção científica que tenha usado como fonte de 
dados o Portal Brasileiro de Dados Abertos, com uma abordagem quanti-
tativa e natureza descritiva. Esta análise pode ser relevante para subsidiar 
políticas de incentivo à pesquisa usando dados abertos, possibilidades de 
parcerias com instituições privadas ou do terceiro setor e ainda o próprio 
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governo. Além disso, o governo pode avaliar se o Portal está sendo apro-
veitado plenamente e que ações tomar para que os dados sejam usados 
de maneira efetiva e de forma crítica.

DADOS ABERTOS GOVERNAMENTAIS

Os dados abertos governamentais são parte de um movimento mais amplo 
de governo aberto, que teve início no começo do século XXI. De acordo 
com o Artigo 2º do decreto nº 8.777, de 11 de maio de 2016, que institui 
a Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal no Brasil e esta-
belece normas para a livre utilização das bases de dados, dados abertos 

[...] são dados acessíveis ao público, representados 
em meio digital, estruturados em formato aberto, 
processáveis por máquina, referenciados na internet 
e disponibilizados sob licença aberta que permita sua 
livre utilização, consumo ou cruzamento, limitando-
-se a creditar a autoria ou a fonte. Esses dados não 
podem ter restrição de patentes ou mecanismos de 
controle. (BRASIL, 2016)

Especificamente em relação aos dados abertos governamentais, há leis 
e princípios norteadores. As três leis propostas por David Eaves, especia-
lista em políticas públicas, ativista dos dados abertos, são as seguintes:

• Se o dado não pode ser encontrado e indexado na Web, ele não existe;

• Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por má-
quina, ele não pode ser reaproveitado; e

• Se algum dispositivo legal não permitir sua replicação, ele não é útil. 
(EAVES, 2009)

Os oito princípios, por sua vez, são resultado de um consenso de um 
grupo de trabalho que se reuniu nos EUA em 2007 para definir os princí-
pios dos Dados Abertos Governamentais. Os dados governamentais são 
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considerados abertos se forem divulgados publicamente de acordo com 
os princípios a seguir:

• Completos. Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados pú-
blicos são dados que não estão sujeitos a limitações válidas de priva-
cidade, segurança ou controle de acesso;

• Primários. Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com 
a mais fina granularidade possível, e não de forma agregada ou trans-
formada;

• Atuais. Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja neces-
sário para preservar o seu valor;

• Acessíveis. Os dados são disponibilizados para o público mais amplo 
possível e para os propósitos mais variados possíveis;

• Processáveis por máquina. Os dados são razoavelmente estruturados 
para possibilitar o seu processamento automatizado;

• Acesso não discriminatório. Os dados estão disponíveis a todos, sem 
que seja necessária identificação ou registro;

• Formatos não proprietários. Os dados estão disponíveis em um for-
mato sobre o qual nenhum ente tenha controle exclusivo;

• Licenças livres. Os dados não estão sujeitos a restrições por regulações 
de direitos autorais, marcas, patentes ou segredo industrial. Restri-
ções razoáveis de privacidade, segurança e controle de acesso podem 
ser permitidas na forma regulada por estatutos. (PUBLIC RESOURCE, 
2007)

A disponibilização de uma grande quantidade de dados governamen-
tais seguindo as leis e princípios apresentados anteriormente gera uma 
nova maneira de se olhar para estes dados, de forma mais contextualizada, 
assim como de usar e manipular este conteúdo, através de ferramentas 
que possibilitam análises cruzadas e comparativas. O hacker cívico e ati-
vista do governo aberto Joshua Tauberer afirma que a mudança de para-
digmas ocasionada pela abertura de dados públicos reorganiza o modo 
como nos engajamos com a informação e o conhecimento. Neste cenário,
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O principal usuário de dados abertos do governo 
é o mediador. [...] Os mediadores de hoje incluem 
jornalistas tradicionais, mas também promotores, 
organizadores e criadores de aplicativos - não apenas 
programadores, mas também estatísticos, designers 
e empreendedores - que tornam as informações 
acionáveis. (TAUBERER, 2014)

Pesquisadores podem desempenhar, portanto, um papel relevante 
de mediador, extraindo valor dos dados abertos governamentais e arti-
culando as interações entre o governo e seus cidadãos. Em artigo sobre 
dados governamentais abertos e conectados, Shadbolt e demais autores 
(2012) argumentam que o governo é o principal provedor de serviços es-
senciais e isso faz com que ele seja um poderoso monopólio de dados e 
desenvolva relações unilaterais com os cidadãos. Com isso, muitas vezes a 
via de mão única não responde às reais necessidades dos cidadãos. O mo-
vimento de publicar dados abertos quebra este monopólio e traz, assim, 
diversos benefícios, tais como transparência, aprimoramento do serviço 
público, engajamento do cidadão e criação de valor social e econômico.

A fim de centralizar a busca e o acesso aos dados e informações públi-
cas, o governo brasileiro desenvolveu o Portal Brasileiro de Dados Abertos.2 
O objetivo da plataforma é oferecer um serviço simplificado que organiza 
e padroniza o acesso aos dados públicos. Ela reúne atualmente mais de 
nove mil conjuntos de dados, de 170 organizações, divididos em 21 gru-
pos temáticos relacionados à administração pública, tais como governo e 
política, saúde, educação, meio ambiente, dentre outros. Cada conjunto 
de dados possui uma descrição, um ou mais recursos, e uma série de ou-
tros metadados, como periodicidade de atualização e órgão responsável.

O Brasil segue, ainda, algumas normas e compromissos internacionais 
para o avanço nesta temática. Uma delas é a Parceria para Governo Aberto 
(OGP, na sigla em inglês), mencionada anteriormente. Lançada em 2011,  
a OGP é uma iniciativa internacional que se propõe a difundir e incentivar 

2 Disponível em: www.dados.gov.br.
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globalmente práticas governamentais relacionadas à transparência dos 
governos, ao acesso à informação pública e à participação social. Oito paí-
ses – África do Sul, Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonésia, México, 
Noruega e Reino Unido – e nove organizações da sociedade civil parti-
ciparam da fundação da iniciativa e assinaram a Declaração do Governo 
Aberto. Atualmente, 78 países integram a parceria.

Além dessas ações de transparência ativa, que são aquelas relacionadas 
à divulgação de dados por iniciativa própria do governo, existem algu-
mas iniciativas relacionadas à transparência passiva, ou seja, as que estão 
relacionadas às demandas de dados por parte da sociedade. Um exemplo 
desse último tipo foi a aprovação da Lei de Acesso à Informação (LAI), em 
2011, Lei nº 12.527/2011. A legislação regula o acesso a dados e informações 
detidas pelo governo, prevendo, por exemplo, que a informação solicitada 
pelo cidadão deve seguir critérios tecnológicos alinhados com as três leis 
de dados abertos, que validam se um dado pode ser considerado aberto.

A PRODUÇÃO CIENTÍFICA A PARTIR DO DADOS.GOV.BR

O universo da pesquisa é a produção científica indexada na base Scopus 
que tenha usado como fonte de dados o Portal Brasileiro de Dados Abertos. 
A Scopus é o maior banco de dados de resumos e citações da literatura com 
revisão por pares: revistas científicas, livros, anais de congressos e publica-
ções, e reúne mais de 60 milhões de registros. A base foi escolhida também 
por permitir recuperar as publicações cujas referências citam uma URL.

Metodologia

O parâmetro de busca foi o código “WEBSITE(“dados.gov.br”)”3 aplicado 
à busca avançada da base Scopus no dia 04 de dezembro de 2020. Deste 
modo, os resultados trouxeram pesquisas que usaram o conteúdo dispo-
nível no Portal Brasileiro de Dados Abertos.

3 Disponível em: www.dados.gov.br.
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Resultados: apresentação e discussão

A estratégia de busca resgatou 75 documentos – 58 artigos em periódicos, 
4 revisões, 2 capítulos de livros e 11 artigos em conferências. Os resultados 
obtidos foram exportados em formato .csv para serem analisados no Open 
Refine e no software VOSviewer (VAN ECK; WALTMAN, 2010) versão 1.6.15.

O portal foi lançado oficialmente em 2012, porém os primeiros artigos 
passam a ser publicados somente a partir de 2015. Em relação à evolução 
temporal, a quantidade de estudos publicados aumentou ao longo dos 
anos (Gráfico 1), com um ápice em 2016, ainda para ser estudado. Pode-se 
inferir que isso tenha sido impulsionado por dois fatos que devem ter des-
pertado a atenção pública para o portal: a iniciativa foi premiada em 2015 
no 3o Concurso de Boas Práticas da Controladoria-Geral da União (CGU) e, 
em 2016, a Política de Dados Abertos do Governo Federal foi consolidada 
pelo Decreto n.o 8.777. Essa política define regras para disponibilização 
de dados abertos governamentais no âmbito do Poder Executivo Federal. 

Gráfico 1 – Evolução temporal dos estudos

Fonte: elaborado pelos autores (2020).
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Quanto ao idioma, a maioria dos documentos, como esperado, foi 
em inglês (52), mas seguida de português (21), provavelmente pelo inte-
resse local, 1 (um) em inglês e português, e 1 (um) em espanhol. Os cinco 
periódicos com mais artigos foram: Ensaio da Universidade Federal de 
Minas Gerais – UFMG (3), Espacios - Venezuela (3), Ciência da Informação 
do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT 
(2), Revista Brasileira de Medicina do Trabalho da Associação Nacional 
de Medicina do Trabalho – ANAMT (2) e Revista Brasileira de Políticas 
Públicas da Universidade de Brasília – UNB (2). Todas as demais revistas 
tinham apenas um artigo citando o repositório de dados. As temáticas das 
revistas corroboram os termos dos clusters nos grafos de coocorrência de 
termos de autores analisados posteriormente nas Figuras 3 e 4.

O componente gigante do grafo de redes de coautoria por países é 
composto por 13 nós, considerando o mínimo de um documento por país 
(Figura 1). Todos os países são integrantes da OGP. Dois países, Paraguai 
e Colômbia, tinham artigos sem colaboração com outros países ou entre 
si e ficaram de fora da representação do grafo. Foi utilizado o método 
fractional-counting, que atribui um peso fracionado aos nós em coauto-
ria, penalizando os artigos poli-autorais. Optamos pelo ajuste em 0.85 na 
variação do tamanho das linhas visando uma melhor apresentação das 
arestas. No grafo podemos observar a diversidade de países que usam da-
dos abertos brasileiros em suas pesquisas, em alguns casos para análises 
comparativas entre os portais de dados abertos ou uso de dados abertos. 
Além disso, vemos a formação de quatro agrupamentos no componen-
te gigante apresentado, sem contar os dois agrupamentos isolados que 
seriam formados por Paraguai e Colômbia. O primeiro em verde inclui 
o destaque para o Brasil, como esperado, sendo esse ligado ao Canadá e 
França, seguido dos Estados Unidos (azul) ligado ao México e à Arábia 
Saudita. Há outros grupos formados por Portugal, Austrália, Itália, Chile 
e África do Sul (vermelho), e o Reino Unido (amarelo) ocultando o nó 
referente à Suécia.
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Figura 1 – Redes de coautoria por países

Fonte: elaborada pelos autores no VOSviewer (2020).

Na Figura 2 temos a visualização do mesmo grafo onde as cores atri-
buídas representam o ano médio de publicação do trabalho com coau-
toria por afiliação aos países. Os parâmetros utilizados foram os mesmos 
do grafo anterior (Figura 1). Podemos observar que as relações com os 
Estados Unidos e Reino Unido são em média mais antigas do que as com 
o Canadá, Itália, Chile e África do Sul.

Figura 2 – Redes de coautoria por países ao longo dos anos

Fonte: elaborada pelos autores no VOSviewer (2020).
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No grafo de coocorrência de termos no título ou resumo na visuali-
zação “network” evidenciam-se quatro clusters temáticos. Foi utilizado o 
método binary-counting, visando compensar possíveis variações no nú-
mero de palavras. Considerou-se três como o mínimo de ocorrências de 
termo, assim, exigindo uma média aproximada de ao menos uma vez a 
cada dois anos do período analisado, visto que os primeiros artigos são 
de 2015. Foram selecionados 164 termos e a partir do ajuste de relevância 
ampliado de 98 para 100 o número total de termos selecionados. A Figura 
3 contém o grafo onde a resolução foi ajustada para 0.40 para melhor de-
lineamento dos quatro agrupamentos formados.

Figura 3 – Redes de coocorrência de termos (título e resumo)

Fonte: elaborada pelos autores no VOSviewer (2020).

Já na Figura 4 temos a visualização com cores atribuídas pelo ano 
médio de aparição do termo. Por se tratar do mesmo layout da Figura 3 
podemos estabelecer quais os termos/temáticas são mais recentes para 
cada um dos agrupamentos observados.
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Figura 4 – Redes de coocorrência de termos ao longo dos anos (título e resumo)

Fonte: elaborada pelos autores no VOSviewer (2020).

Os grafos revelam que as pesquisas encontradas estão centradas nos 
dados do Brasil, como esperado, e relacionados a políticas públicas. Há 
quatro agrupamentos mais definidos de pesquisas: (a) em vermelho es-
tão as pesquisas relacionadas a questões governamentais, abordando te-
máticas como dados abertos, transparência, acesso, bases de dados; (b) 
em azul, a questões relacionadas à educação e mercado de trabalho; (c) 
em verde, a questões de saúde; (d) em amarelo, a questões relacionadas 
à qualidade de vida. 

Os termos mais recentes, de 2018 a 2019, estão relacionados à educa-
ção e mercado de trabalho, a dados abertos e à saúde, e entre 2017 a 2018, 
a temas relativos à internet, segurança e transparência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abertura de dados governamentais está baseada na ideia de envolvi-
mento de todos os setores da sociedade – cidadãos, iniciativa privada, 
academia e o próprio governo – para possibilitar uma maior apropriação 
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destes dados. Nesse contexto, as universidades desempenham um papel 
fundamental para fazer com o que cidadão perceba o valor dos dados 
governamentais abertos e o impacto no seu cotidiano.

A busca na base Scopus revelou que o número de estudos utilizando 
dados do Portal Brasileiro de Dados Abertos vem aumentando ao longo 
dos anos, mas ainda é muito tímido. Um estudo complementar relevante 
seria avaliar como esses estudos têm chegado à população e impactado a 
percepção da sociedade, para que seja estimulado o uso dos dados tanto 
para desenvolvimento de aplicativos ou sites quanto para pressionar o 
governo para melhoria de serviços prioritários.

Os resultados desta investigação mostram-se relevantes para subsidiar 
políticas de incentivo à pesquisa usando dados abertos governamentais, 
possibilidades de parcerias com instituições privadas ou do terceiro setor 
que trabalhem com dados abertos e ainda o próprio governo. Diante da 
análise sobre a produção acadêmica que teve como referência o conteú-
do do Portal Brasileiro de Dados Abertos, o governo pode avaliar se essa 
ferramenta está sendo aproveitada plenamente e que ações tomar para 
eliminar eventuais barreiras para o uso da mesma.
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PRODUTIVIDADE EM PESQUISA DO CNPQ 
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Natanael Vitor Sobral

INTRODUÇÃO

Comunidades científicas são constituídas de conjuntos de pesquisado-
res em determinada especialidade, do momento em que, devotados à 
apropriação de acervos de conhecimentos científicos afins, absorveram 
da literatura científica o cabedal necessário para fazê-los “autoridades”, 
tornando-os referências no campo. O resultado da tessitura do conheci-
mento, por meio da literatura absorvida, delimita as fronteiras do campo 
científico percorrido, onde protagonistas produzem e validam o conhe-
cimento científico, interagindo profissionalmente, pela comunicação e 
interesses compartilhados, em prol de soluções a problemas de quaisquer 



Leilah Santiago Bufrem • Raimundo Nonato Macedo dos Santos • Natanael Vitor Sobral74

matizes, com a consequente verificação de paradigmas comuns aos de-
safios apresentados.

Decorrente dessa trama, o modelo compartilhado revela a identidade 
de uma comunidade científica, no tocante ao conjunto dos problemas, 
métodos, princípios teóricos, premissas metafísicas, conceitos e padrões de 
avaliação das pesquisas. Ao defender o interacionismo, Kuhn (1970) refe-
re-se ao marco condutor das pesquisas pelos cientistas, delineando modos 
de realização, em explicação científica plausível, incluindo os meios sobre 
como deve ser divulgada. As posições científicas seriam resultados da ar-
ticulação de razões com fatores, conjugando-se a justificação epistêmica 
com a explicação sociológica causal. Os membros de uma comunidade 
científica seriam, portanto, responsáveis pela busca desse conjunto de 
objetivos comuns, incluindo-se o quesito sucessão e a formação de redes 
genealógicas, voltadas a interesses intelectuais similares, transmitidas 
desde posições epistemológicas, teóricas, metodológicas e ideológicas 
concretas, visíveis por meio das citações. Entretanto, na literatura, perce-
bem-se contraposições históricas, discordâncias mais ou menos explíticas 
no interior do campo, relativas a antecessores ou contemporâneos, como 
manifestações de mérito ou de outras expresões materiais dessas relações. 

Com esses pressupostos, questiona-se como ocorrem as formações das 
estruturas intelectuais nas perspectivas temática, temporal e citacional da 
comunidade científica dos pesquisadores com bolsa de produtividade 
do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em 
Ciência da Informação (PQ-CI-CNPq), considerando: os resultados histó-
ricos de pesquisas concretas; as influências intelectuais, expressadas na 
literatura da área e os fundamentos teóricos predominantes dessa comuni-
dade, como indícios dos ciclos geracionais mediadores entre os pesquisa-
dores desse universo científico nos artigos de periódicos. Decorrente dessa 
questão, tem-se como objetivo geral mapear as influências intelectuais 
dos pesquisadores, considerando as variáveis tema, tempo e referentes,  
a partir de metadados extraídos de publicações indexadas na Base de Dados 
Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação (Brapci).  
O conjunto selecionado contemplou, por conveniência, os pesquisadores 
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das categorias 1 e Sênior, registrados no ano 2017. Ressalta-se como propó-
sito de ordem pragmática deste capítulo, a validação de repertórios técni-
cos a serem aplicados, futuramente, numa base de dados em construção, 
incorporando-se os PQ-CI-CNPq, vinculados a partir de 2001.

Reforça-se que esta pesquisa vem sendo desenvolvida no âmbito do 
projeto Quadros teóricos seminais na prática da pesquisa em Ciência da 
Informação no Brasil. Seu objetivo é a realização de estudos avançados 
sobre as bolsas de produtividade em pesquisa no âmbito da Ciência da 
Informação (CI), voltando-se aos quadros teóricos seminais para analisar 
a prática dos PQ-CI-CNPq e descrever como se configuram as influências 
teóricas sobre a produção científica a partir das referências por eles cita-
das em artigos de periódicos publicados em revistas científicas.

QUADRO TEÓRICO

No Brasil, as Bolsas de Produtividade em Pesquisa (PQ), existem desde 
1976, porém, sua valorização no sistema acadêmico ampliou-se nos anos 
1990, com o aumento do dispêndio público em atividades de Ciência & 
Tecnologia (C&T) e a indução explícita à elevação da produção científi-
ca nacional por parte do CNPq. (GUEDES; AZEVEDO; FERREIRA, 2015)

Dentre os objetivos desta chamada pública de fomento, destacam-se: 

• valorizar pesquisadores que possuam produção científica, tecnológica 
e de inovação de destaque em suas respectivas áreas do conhecimento;

• incentivar o aumento da produção científica, tecnológica e de inova-
ção de qualidade;

• selecionar projetos de pesquisa que sejam propostos considerando o 
rigor e o método científico, bem como outros conceitos fundamentais 
para a produção do conhecimento científico. (BRASIL, 2020)

As bolsas da categoria 1 são acompanhadas de níveis, diferentemente 
da categoria 2, conforme indica, em ordem de importância, a classificação 
a seguir: PQ1A, PQ1B, PQ1C, PQ1D e PQ2. Ademais, existe uma categoria 
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especial, chamada de PQ Sênior. Esta é um caso excepcional, em que 
parte dos requisitos mínimos acima poderão ser dispensados e critérios 
adicionais de comparação entre pares poderão ser utilizados para can-
didatos que possuem liderança científica amplamente reconhecida pela 
sua obra. (BRASIL, 2020)

Do mesmo modo que ocorre com outros programas de financiamen-
to público para o setor de C&T, frequentemente, agentes da sociedade, 
acadêmicos ou não, questionam sobre os resultados obtidos por estes 
investimentos, principalmente, buscando obter respostas sobre a pro-
dução realizada pelos indivíduos. Sobre isto, vários estudos vêm sendo 
desenvolvidos, em áreas específicas, buscando analisar espectros diver-
sificados das bolsas PQ. 

Barata e Goldbaum (2003) analisaram, com base nas informações 
do currículo Lattes, o perfil dos pesquisadores com bolsa de produtivi-
dade em pesquisa do CNPq na área de Saúde Coletiva. A análise levou 
em conta a formação, área de atuação, produção e divulgação científica. 
Com isto, pôde-se perceber a predominância de publicações deste grupo 
em periódicos nacionais e internacionais com estrato Qualis elevado. No 
estudo de Santos, Cândido e Kuppens (2010) sobre o perfil dos bolsistas 
PQ na área de Química, verificou-se a concentração de bolsistas na região 
Sudeste; o destaque da categoria 1, nível A, nos valores médios do soma-
tório do fator de impacto e o predomínio masculino, especialmente, nos 
níveis da categoria 1.

Silva (2011) publicou um artigo sobre o perfil dos PQ atuantes no campo 
do Ensino de Ciências e Matemática. Com base nisto, relatou os seguintes 
achados: a maioria dos bolsistas possui formação inicial em Física; estão 
distribuídos em instituições de ensino da região Sudeste; 91% são líderes 
de grupos de pesquisa e a formação de recursos humanos em nível de 
doutorado foi realizada, em grande parte, pelos pesquisadores Sênior e 
1A. Na pesquisa desenvolvida por Guedes, Azevedo e Ferreira (2015), ob-
servaram-se aspectos relacionados à faixa etária e ao sexo dos bolsistas 
PQ. Como resultados, constatou-se o rejuvenescimento dos bolsistas de 
produtividade em todas as grandes áreas e o fenômeno da predominância 
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numérica dos homens entre os detentores de bolsas PQ, que segundo os 
autores, relaciona-se à elevada quantidade de bolsas destinadas às áreas 
Ciências Exatas, da Terra e Engenharias, possuidoras de um tradicional e 
persistente perfil masculino.

Na área de CI, estudos recentes enfocaram os PQ-CI-CNPq, com des-
taque para Guimarães, Grácio e Matos (2014), que analisaram a produção 
científica, em publicações periódicas, dos bolsistas das categorias 1 e Sênior, 
similarmente a este capítulo. Nos resultados, os autores verificaram a exis-
tência de publicações em 63 títulos distintos de periódicos, sendo 60% 
situados nas faixas de A1 a B2 do Qualis. Houve forte predominância da 
extinta revista DataGramaZero, utilizada por quase todos os bolsistas PQ. 
A presença de revistas estrangeiras foi considerada tímida, apenas 12,2% 
dos artigos. Em síntese, notou-se que os PQ-CI-CNPq constituem-se como 
um grupo produtivo e maduro, com bom grau de interlocução científica, 
porém, carecendo de maior inserção internacional.

No âmbito da análise das influências dos bolsistas PQ-CI-CNPq, ob-
jeto de interesse deste capítulo, ressalta-se o estudo de Bufrem, Silva e 
Sobral (2017), onde apresentam-se as obras mais citadas pelos bolsistas, 
com destaque para A Sociedade em Rede (CASTELLS, 1999) e Teoria do 
Conceito. (DAHLBERG, 1978) Ao enfatizar as 35 obras mais citadas, os 
autores perceberam que 2/3 são de origem estrangeira, demonstrando o 
peso da literatura internacional no espectro de influências intelectuais 
deste grupo. Também observou-se que tecnologias da informação e co-
municação, biblioteca, indexação e bibliometria são os temas mais re-
presentativos. Adiante, Oliveira e demais autores (2018) investigaram a 
genealogia acadêmica dos PQ-CI-CNPq, nível 1, mapeando a propagação 
do conhecimento através das relações pesquisador/orientador e eviden-
ciando a contribuição dos pesquisadores na formação de recursos huma-
nos para a área. Os resultados obtidos demonstraram que os PQ1 em CI 
orientaram 627 pesquisadores, alcançando 1.075 descendentes e linha-
gem acadêmica de quarta geração, confirmando a extensão do alcance 
desse grupo no que tange à formação de recursos humanos e criação de 
descendentes acadêmicos.
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Por fim, ressalta-se o artigo de Cruz, Silva e Bufrem (2020), em 
que se propõe um modelo de análise das influências intelectuais dos  
PQ-CI-CNPq, pautando-se nos PQ1 e Sênior. Conforme o método apre-
sentado, constatou-se a proeminência do periódico DataGramaZero, con-
firmando os achados encontrados em Guimarães, Grácio e Matos (2014). 
E sobre as influências intelectuais, observou-se, em ordem, a alta repre-
sentatividade de Aldo Barreto, Frederick Lancaster, Nair Kobashi, Pierre 
Bourdieu e José Augusto Guimarães, sendo os três brasileiros menciona-
dos neste rol seleto, importantes bolsistas PQ-CI-CNPq, estando o mais 
citado in memoriam.

METODOLOGIA

Considerou-se para este estudo o universo dos PQ-CI-CNPq, das categorias 
Sênior e 1 registrados em 2017, por representarem o pensamento científico 
da área, conjugando suas correntes teóricas, históricas e epistemológicas 
fundantes. Entendendo que a base de dados se encontra em construção, 
com previsão de fechamento de ciclo em 2020, elegeu-se o universo por 
conveniência, pois representam os dados mais completos e atualizados, 
ainda inéditos para a comunidade acadêmica. A partir desse cenário e 
considerando os propósitos mencionados, foram adotados os procedi-
mentos a seguir pontuados. 

• Identificação do universo de pesquisa: pautando-se em planilha ob-
tida a partir de registros disponíveis no site do CNPq, selecionou-se 
o universo de 17 pesquisadores da categoria 1 e um da categoria Sê-
nior, a saber, em ordem alfabética: Albagli, S; Amaral, S A; Barreto, AA 
(PQ-Sênior); Bufrem, LS; Fujita, MSL; González de Gómez, MN; Gui-
marães, JAC; Jardim, JM; Kobashi, NY; Lara, MLG; Marcondes, CH; 
Marteleto, RM; Olinto, G; Pinheiro, LVR; Santos, RNM; Suaiden, EJ; 
Tálamo, MFGM; Thiesen, I.

• Busca dos artigos publicados em periódicos: as buscas realizadas 
na Brapci exploraram exaustivamente possibilidades de sinonímia e 
identificaram 511 artigos, considerando o período de 1972 a 2018.
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• Estruturação da base de dados: a base foi estruturada em planilha 
de cálculo, com os campos: autor (AU), título (TI), periódico (JO), pa-
lavras-chave (PC), referentes por obra (REO) e referentes por autor 
(REA). Para os campos multivalorados adotou-se o separador “ponto 
e vírgula”. Padronizados os caracteres em letras maiúsculas, excluí-
ram-se pontuações e caracteres especiais para evitar dispersão e pro-
cedeu-se a limpeza dos dados no software The Vantage Point®, com 
vistas à padronização.

• Geração dos indicadores: elaboraram-se matrizes matemáticas, indi-
cando ausência, presença e peso das relações entre as entidades de da-
dos, priorizando as variáveis “décadas”, a partir do agrupamento dos 
anos; “palavras-chave”, associada aos termos indicados pelos autores 
dos artigos; “referentes por autor”, indicando as citações realizadas 
pelos pesquisadores. Para a visualização dos indicadores utilizaram-
-se os softwares Ucinet/Netdraw (BORGATTI; EVERETT; FREEMAN, 
2002) e VOSviewer, ambos de análise de redes sociais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados estão organizados sequencialmente por: 1) décadas apre-
sentadas em círculos vermelhos idênticos em tamanho, relacionadas às 
palavras-chave, representadas em quadrados azuis, proporcionais às fre-
quências dos temas por período; 2) décadas, em círculos vermelhos de 
igual tamanho, associadas aos referentes citados, em quadrados azuis 
quando não PQ-CI-CNPq e amarelos quando integrantes deste univer-
so. O objetivo desta rede é evidenciar as citações no tempo; 3) referentes 
coocorrentes e suas inter-relações, num grafo unimodal, em que os PQ-
CI-CNPq encontram-se em amarelo; 4) referentes associados aos assuntos 
mais representativos, expressados em rede bimodal, com o propósito de 
identificar as influências intelectuais por tema e os clusters que se organi-
zam em torno de determinados assuntos, padronizados em esquema de 
cores que uniformiza os atores com atuação temática similar. Ressalta-se 
que a depender da metodologia de impressão desta publicação, as imagens 
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poderão ser apresentadas em tons de cinza, todavia, sem comprometer a 
essência das relações entre os nós.

A Figura 1 representa as palavras-chave de maior destaque, no compu-
to geral: bibliotecas (48), políticas (34), conhecimento (28), organização 
do conhecimento (27), linguagens (25), redes (21), indexação (20), pes-
quisa (20), comunicação científica (19), terminologia (18), métodos (17) 
e bibliometria (16). Com 13 incidências, observaram-se as palavras-chave 
organização da informação, produção científica, sistemas de informa-
ção, sociedade da informação, tecnologias de informação e comunica-
ção e, com 12 incidências, análise documental/documentária, ensino, 
indicadores e periódicos científicos. Seguem-se arquivos, comunicação, 
gestão da informação, marketing e profissional da informação, com 11 
aparições. Dentre as palavras mais significativas, observa-se expressiva 
concentração em dois núcleos temáticos, referentes aos domínios de 
Organização da Informação e do Conhecimento (OIC) (115) e de Produção 
e Comunicação Científica (PCC) (109), sendo estes os perfis temáticos 
predominantes dos PQ-CI-CNPq.

Em estudo anterior, publicado em 2017, com coleta de dados realizada 
entre 2015 e 2016, envolvendo todos os PQ-CI-CNPq registrados na épo-
ca, verificaram-se os segmentos temáticos mais importantes na produção 
destes agentes, evidenciando tecnologias da informação e comunicação, 
bibliotecas, indexação, bibliometria, redes sociais e arquivos, como os 
temas mais relevantes. (BUFREM; SILVA; SOBRAL, 2017) No que tange 
à ênfase em unidades de informação, OIC e PCC, veem-se resultados si-
milares, todavia, nota-se uma importante diferença na produção sobre 
tecnologias, fato este, atribuído, à presença dos PQ2 no universo deste 
estudo anterior. Este grupo de bolsistas mais jovens e recém-integrados 
costumam ser mais atuantes em linhas menos epistemológicas e mais 
empíricas, englobando, principalmente, as questões de tecnologia. Tal 
comportamento, inclusive, vem sendo fomentado pela atual gestão do 
CNPq, que tem limitado o fomento no campo de humanas e sociais a 
projetos que envolvem tecnologia, sendo esta política, objeto de crítica 
das comunidades vinculadas às humanidades.
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Adiante, buscou-se observar as relações entre as décadas e as pala-
vras-chave (Figura 1). Um dos propósitos deste grafo é propiciar subsídios 
para a análise dos temas mais representativos, por década, com base na 
trajetória destes pesquisadores. Para a construção deste grafo, seleciona-
ram-se apenas as relações acima de quatro vínculos, buscando preservar 
a clareza da visualização. Os nós elaborados com base nas palavras-chave 
são proporcionais à frequência computada. 

Figura 1 − Décadas vs Palavras-Chave (Relações > 4).

Fonte: dados da pesquisa (2020).

Observam-se relações expressivas entre pares de palavras-chave e dé-
cadas, excluindo-se os termos genéricos CI (89) e informação (68). Assim, 
tem-se o resultado: década 2010 em relação a bibliotecas (31 ocorrências), 
políticas (20), organização do conhecimento (18), indexação (13) e redes 
(11). Deste modo, percebe-se que a década passada foi fortemente marcada 
por estudos ligados ao contexto de unidades de informação e políticas, 
porém, com forte presença da OIC. 

A década 2000 relaciona-se com linguagens (16), comunicação cientí-
fica, bibliotecas (12), políticas e terminologia (11). Este período expressa o 
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predomínio previamente constatado no âmbito da OIC, haja vista lingua-
gens estar vinculada ao contexto documentário, e de PCC, materializado 
pelas publicações em comunicação científica.

Ressalta-se o marketing (5) como tema mais destacado da década 1990. 
As décadas 1970 e 1980, embora consideradas no estudo, estão ausentes 
no grafo da Figura 1 devido ao corte estabelecido (acima de 4 relações) e 
à pouca expressividade de artigos. Evidencia-se, entretanto, que os três 
artigos encontrados na década de 1970 tratam de bibliotecas públicas, 
informação técnico-científica e indexação, reforçando a predominância 
histórica das Unidades de Informação, PCC e OIC, presentes desde os 
primórdios da institucionalização do campo, enquanto os 24 textos da 
década de 1980 utilizam as palavras-chave modelos e sistemas de infor-
mação (duas ocorrências). Com apenas uma ocorrência, os demais termos 
priorizaram o domínio da análise econômica de sistemas de informação, 
com forte carga semântica empresarial e mercadológica, face empírica 
importante da CI ao longo de sua história.

Na Figura 2, as décadas relacionam-se aos referentes citados, e pelo 
mesmo motivo do grafo anterior, as décadas de 1970 e 1980 estão ausen-
tes, devido ao corte estabelecido, em que se consideraram apenas as rela-
ções com mais de seis vínculos. Os referentes citados correspondem aos 
quadrados, amarelos representando os PQ-CI-CNPq, e azuis, todos os de-
mais. Na impressão em tons de cinza, os PQ-CI-CNPq estão em tom claro 
e os demais em coloração escura. Para a finalização do grafo, já excluídas 
as relações abaixo da zona de corte, consideram-se todas as citações de 
modo binário, ou seja, se um PQ-CI-CNPq citou um autor mais de uma 
vez em um artigo, computou-se apenas uma citação, considerando-se o 
vínculo (Figura 2). 
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Figura 2 − Décadas vs Referentes Citados (Relações > 6)

Fonte: dados da pesquisa (2020).

Visando expor os dados sob diversas óticas, para além da rede expos-
ta na Figura 2, apresenta-se o ranking das citações brutas, concebendo-
-se a possibilidade de um autor receber mais de uma citação por artigo: 
Guimarães, JAC (128), Fujita, MLS (123), Hjørland, B (91), Bourdieu, P (91), 
Lara, MLG (85), González de Gómez, MN (80), Barreto, AA (76), Tálamo, 
MFGM (67), Kobashi, NY (65), Lancaster, FW (57), Bufrem, LS (52), Gardin, 
J-C (48), Amaral, SA (48), Foucault, M (47), Castells, M (44), Santos, RNM (44), 
Capurro, R (43), Rubi, MP (42), Wersig, G (41), Saracevic, T (40), Pinheiro, 
LVR (40), Dahlberg, I (40). Computadas as citações apenas de maneira bi-
nária, de modo consoante à Figura 2, ou seja, independente de quantas 
vezes um autor foi citado em um artigo, pontuando-se apenas “sim” ou 
“não”, citado ou não citado, obteve-se o panorama a seguir: González de 
Gómez, MN (59), Hjørland, B (55), Bourdieu, P (54), Guimarães, JAC (51), 
Barreto, AA (50), Lancaster, FW (49), Kobashi, NY (46), Fujita, MLS (45), 
Castells, M (40). O quadro demonstra que os PQ-CI-CNPq Guimarães e 



Leilah Santiago Bufrem • Raimundo Nonato Macedo dos Santos • Natanael Vitor Sobral84

Fujita são citados com grande frequência em um mesmo artigo, enquan-
to Bourdieu, Hjørland e Barreto são citados de modo mais pulverizado.

Dentre as relações mais frequentes, ainda na Figura 2, observam-se, 
na perspectiva temporal, como referentes mais citados na década de 
1970, embora com apenas uma incidência: Zunde, P; Foskett, AC; Nery 
da Fonseca, E; Bamberger, R; Andrade, M e Herner, S. Na década 1980, 
destacam-se Belkin, J e Habermas, J (3), enquanto na década 1990 foram 
os mais proeminentes Lévy, P e Habermas, J (8). Relacionam-se à década 
2000, Lara e Tálamo (PQs), com 21 incidências, e Castells, M, com 20. Em 
2010, destacam-se Hjørland, B (41); Barreto, AA (PQ); González de Gómez, 
MN (PQ) e Bufrem, LS (PQ) (25); Lancaster, FW (24) e Capurro, R (23). 

Para a próxima análise, adotaram-se os conceitos de análise de cocita-
ção, amplamente discutidos em Grácio (2016). A premissa fundamental 
desta técnica é que, quando dois ou mais documentos ou autores são ci-
tados juntos, em uma pesquisa posterior, há uma proximidade temática, 
conceitual e/ou metodológica entre os citados, na visão do autor citante. 
(SMIRAGLIA, 2011) Desse modo, quanto maior a frequência de cocita-
ção, mais próxima a relação entre os citados, sejam documentos, autores, 
periódicos, países ou temas. Inclusive, a cocitação também pode ser um 
indício da existência de contraposições entre os autores. (GRÁCIO, 2016)

Neste capítulo, buscou-se observar as relações de coocorrência entre 
os citados. Quando pares de referentes aparecem juntos nas referências 
de um mesmo documento, infere-se que há uma relação entre eles no 
foro instituído pela narrativa do citante, ainda que estes referentes nunca 
tenham sido coautores ou não tenham relação acadêmica estreita. Com 
base neste princípio teórico, sendo os PQ-CI-CNPq os citantes, a Figura 3 
apresenta os membros do universo selecionado, na condição de referen-
tes, em amarelo, e em azul os demais referentes. Na impressão em tons de 
cinza, os PQ-CI-CNPq aparecem em tom claro e os demais escurecidos.  
O tamanho dos nós é determinado pelo acúmulo de presenças nas referên-
cias dos artigos do corpus, contabilizado de forma binária, ou seja, cada 
citação a um referente só foi computada uma vez por documento, ainda 
que um PQ-CI-CNPq o tenha citado várias vezes em um mesmo artigo, 
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baseando-se no princípio dicotômico de ausência ou presença de relações. 
Os vínculos tiveram sua espessura gráfica aumentada na proporção da in-
tensidade das relações. Visando expressar a representatividade e preser-
var a clareza do grafo, apenas os referentes com mais de 6 coocorrências 
foram considerados. Outro critério de inclusão foi que o referente tivesse 
sido citado em pelo menos quatro artigos diferentes. 

Figura 3 − Referentes Coocorrentes com mais de 4 Ocorrências vs Referentes Coocorrentes  
com mais de 4 Ocorrências (Relações > 6)

Fonte: dados da pesquisa (2020).

As relações mais proeminentes na Figura 3 foram: Fujita, MLS & 
Lancaster, FW (28); Tálamo, MFGM & Lara, MLG (24); Hjørland, B & 
Guimarães, JAC (22); Cintra, AMM & Kobashi, NY / Kobashi, NY & Lara, 
MLG (20); Fujita, MLS & Rubi, MP / Kobashi, NY & Tálamo, MFGM (19); 
Lancaster, FW & Guimarães, JAC (18). Esses pares coocorrem nas referên-
cias, sugerindo afinidades temáticas, teóricas e metodológicas entre os 
agentes, sobretudo, no campo da OIC. Entre os pesquisadores cocitados 
mais proeminentes, destaca-se um agente internacional, Frederick Wilfrid 
Lancaster, notoriamente conhecido pela obra Indexação e resumos: teoria 
e prática, lançada no Brasil pela egrégia Editora Briquet de Lemos, sendo 
uma obra muito influente para o universo desta pesquisa, especialmente, 
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para Fujita e Guimarães, que se asemelham a este cocitado devido às suas 
reconhecidas pesquisas em indexação e linguagens documentárias.

Por fim, identificam-se, na Figura 4, os referentes associados aos temas 
mais representativos. Este levantamento complementa os estudos de co-
citação, tendo em vista o expressar dos temas e domínios que aproximam 
os atores cocitados, agrupando-os na órbita de um mesmo assunto. Sob 
a ótica da produção de conhecimento, este grafo se diferencia, pois, em 
geral, os artigos publicados se pautam nas relações entre autores e temas 
a partir das informações de autoria e palavras-chave. Nesta pesquisa, reú-
ne-se a tríade autores, referentes e palavras-chave, imprimindo no grafo, os 
atores citados pelos autores, denominados referentes, e as palavras-chave 
que representam o assunto em que foram citados, adicionando uma com-
plexidade apenas exequível pela qualidade da base de dados citacional 
previamente construída. Deste modo, selecionaram-se os assuntos com 
mais de dez ocorrências, determinando como corte os vínculos com re-
ferentes de frequência superior a três.

Figura 4 − Referentes Associados aos Assuntos mais Representativos com mais de dez ocorrências (Relações > 3).

Fonte: dados da pesquisa (2020).
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Na análise de clusters, identificam-se os principais grupamentos: Cabré, 
MT; Cintra, AMM; Hutchins, WJ; Kobashi, NY; Kriegern, MG; Lara, MLG; 
Le Guern, M; Lopes, E; Peirce, CS; Rorty, R; Sager, JC e Tálamo, MFGM, 
como as principais influências nos assuntos relativos a terminologia e lin-
guagens, em que se destacam as documentárias. Próximos a esse cluster, 
encontram-se: Albrechtsen, H; Chaumier, J; Gil Leiva, I; Moreiro González, 
A; Piedade, MAR; Ranganathan, SR, altamente cocitados no âmbito da 
indexação. Na mesma vizinhança, Almeida Campos, ML; Beghtol, C; 
Dahlberg, I; García Gutiérrez, ALG; López-Huertas, MJ; Mai, J-E; Olson, 
HA, bastante referenciados em OIC. Ainda no bojo da OIC, Cunha, IMRF; 
Eco, H; Gardin, J-C; Pinto Molina, M, destacam-se como referentes em 
análise documentária.

Em continuidade, Foskett, AC; Fujita, MLS e Lancaster, FW, relacio-
nam-se a sistemas de informação, ainda que mediados pela indexação. 
Este resultado confirma os apontamentos de Smiraglia (2011), quando 
afirma a determinância da visão do autor citante no interior de um do-
mínio para o estabelecimento destas relações. Hjørland, B e Guimarães, 
JAC são centrais na rede, distinguindo-se, principalmente, no âmbito da 
OIC. Dos outros clusters, destacam-se: Bufrem, LS e Santos, RNM, repre-
sentantes dos estudos de produção científica, enfatizando a bibliometria; 
e González de Gómez, MN e Barreto, AA, aportes importantes nos estudos 
sobre a sociedade da informação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo discutiu as influências intelectuais de um grupo circunscrito 
de pesquisadores, no tempo e no espaço. Foram constatados os referentes 
mais citados, os temas mais importantes, as décadas mais representativas 
e as principais influências intelectuais em grupos específicos temáticos, 
enfocando a CI e seus bolsistas de produtividade em pesquisa.

Um dos propósitos deste projeto é contribuir para a avaliação de 
políticas de C&T, mais precisamente, a bolsa de produtividade em pes-
quisa, instrumento fundamental para o avanço da ciência no Brasil, fato 
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explicitamente comprovado em uma série de artigos que demonstram o 
desempenho distinto dos bolsistas de produtividade, como se pode ver 
em Santos, Cândido e Kuppens (2010); Guimarães, Grácio e Matos (2014) 
e Sobral e demais autores (2020).

Como principal limitação, reconhece-se que a pesquisa foi elaborada 
com uma base de dados que se encontra em fase de alimentação, sendo 
assim, alguns recortes precisaram ser realizados no intuito de integrali-
zar universo e corpus suficientes para oferecer resultados consistentes à 
comunidade científica. Desta feita, pretende-se, futuramente, aplicar os 
métodos aqui descritos em um universo mais amplo e representativo com 
todos os PQ-CI-CNPq, desde 2001.
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COAUTORIA DUPLA NOS ARTIGOS DO 
CAMPO DA CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: 
ANÁLISE DOS PERIÓDICOS BRASILEIROS 
QUALIS A1 E A2 (2013-2017)

Caroline Gomes de Oliveira
Rafael Gutierres Castanha
Maria Cláudia Cabrini Grácio

INTRODUÇÃO

A colaboração científica é uma atividade social que envolve o trabalho 
cooperativo entre pesquisadores para benefício mútuo. Viabiliza, facilita e 
potencializa a produção do conhecimento científico, ao reunir habilidades 
e expertises distintos. Propicia a realização de pesquisas mais aprofunda-
das ao associar diferentes perspectivas e saberes, análises mais precisas e 
complexas, além de agilizar e reduzir o tempo na elaboração do trabalho. 
(HILARIO; GRÁCIO, 2017; KATZ; MARTIN, 1997) 

Como um projeto cooperativo envolvendo autores, instituições ou paí-
ses, a colaboração científica compreende o estabelecimento de objetivos 
e metas em comum, a responsabilidade compartilhada, a organização e 
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distribuição das atividades envolvidas no desenvolvimento da pesquisa, 
bem como a interação e a socialização das informações entre os pesqui-
sadores membros da equipe e a coordenação e supervisão do projeto,  
a fim de incrementar o potencial de produção científica e aperfeiçoar 
seus resultados, ao expandir as possibilidades de métodos, procedientos 
e ferramentas. (BALANCIERI et al., 2005)

Além disso, a colaboração científica incrementa também o cresci-
mento profissional dos pesquisadores envolvidos ao propiciar o acesso 
a uma quantidade maior de recursos, tanto materiais como informacio-
nais. Frequentemente, possibilita ainda que jovens pesquisadores traba-
lhem com os seniors, enriquecendo seus conhecimentos e visibilidade. 
(HILÁRIO; GRÁCIO; GUIMARÃES, 2018; KATZ; MARTIN, 1997) 

Na década de 1960, marco inicial dos estudos no tema colaboração 
científica, as pesquisas já apontavam que os artigos publicados em cola-
boração científica se iniciavam durante o período de treinamento dos 
pesquisadores e nas relações orientador-orientando. (BALANCIERI et al., 
2005) Alinhado a esses resultados, Subramanyam (1983) identificou a co-
laboração entre docentes e alunos entre os diversos tipos de colaboração 
científica: uma atividade cooperativa usual no meio acadêmico-científico, 
pela qual o docente orienta o aluno, seja na escolha da literatura perti-
nente ao tema pesquisado, seja na escolha dos métodos científicos ou por 
meio de ideias e orientação na forma de desenvolver a pesquisa. Também 
Vanz e Stumpf (2010) observaram que o treinamento de pesquisadores e 
orientandos constitui um dos 17 motivos que levam à concretização da 
colaboração científica.

Na ciência contemporânea, especialmente nos estudos bibliométri-
cos, a colaboração científica tem sido analisada a partir das coautorias 
registradas na literatura científica, em função da dificuldade de se utili-
zar outro método consistente e preciso que identifique as colaborações 
vigentes entre os pesquisadores em grandes universos e campos do co-
nhecimento científico. Katz e Martin (1997) consideram que a coautoria 
pode ser entendida como uma perspectiva para a representação da co-
laboração científica e apontam os seguintes benefícios do seu uso como 
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um indicador: são dados objetivos que podem ser ratificados por outros 
estudos; é um método acessível e amigável para avaliar a colaboração; 
possibilita a análise de grandes universos, permitindo uma visualização 
mais ampla do trabalho cooperativo nos diferentes campos científicos. 

Ademais, dado o aumento dos trabalhos realizados em colaboração e 
do fácil acesso aos seus resultados publicados, a análise de coautoria ganha 
importância para melhor compreender a prática destas colaborações ao 
verificar o grau de colaboração entre autores ou grupos de pesquisadores. 
(DIAS; MOITA; DIAS, 2019) Dessa maneira, uma relação colaborativa de 
coautoria, estabelecida a partir do momento em que dois ou mais autores 
redigem um documento de maneira conjunta, indica uma forte conexão, 
não só acadêmica, mas também social entre os autores colaboradores, tor-
nando este, um importante recurso para a análise de diferentes estruturas 
científicas. (LU; WOLFRAM, 2012)

São coautores os indivíduos que trabalham juntos durante o desenvol-
vimento do projeto científico, ou pelo menos em parte considerável dele, 
aqueles que fazem aportes científicos substanciais, os autores cujos nomes 
ou postos aparecem no projeto de pesquisa original e os responsáveis por 
um ou mais elementos da pesquisa. (KATZ; MARTIN, 1997) Explicitam 
esta responsabilidade por meio da assinatura e redação conjunta do tra-
balho publicado e assumem a responsabilidade e mérito pelo conteúdo 
da pesquisa, de forma que, em qualquer âmbito, possam apresentar e 
defender a ideia original da publicação. (HILÁRIO, 2015) Assim, a coau-
toria é o resultado da efetiva e substancial colaboração entre os parceiros 
de uma pesquisa, mais substancial do que a simples troca de materiais, 
informação e comentários. (VANZ; STUMPF, 2010) 

Assim, mesmo que colaboração científica e coautoria de documentos 
científicos não sejam sinônimos, a elaboração conjunta de artigos cien-
tíficos representa a consolidação e o registro de uma colaboração entre 
pesquisadores com interesses sociais e científicos em comum.

Em função do exposto, esta pesquisa analisa a presença dos artigos resul-
tante da atividade científica colaborativa no campo da Ciência da Informação 
no Brasil, especialmente, a decorrente da relação orientando-orientador.
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De forma mais específica, para os artigos publicados no período de 
2013 a 2017 nos periódicos científicos brasileiros do campo da Ciência da 
Informação categorizados como Qualis A1 e A2 (Classificação de Periódicos 
Quadriênio 2013-2016), analisam-se: os tipos de autoria (simples, dupla, 
tripla ou mais autores), a presença dos artigos em coautoria decorrente 
da relação de orientação científica, a ordem do registro dos nomes do 
orientador e do orientando nesses artigos e a relação desta ordem com a 
titulação do orientando.

A RELAÇÃO DE ORIENTAÇÃO ACADÊMICO-CIENTÍFICA NA PRODUÇÃO 
CIENTÍFICA COLABORATIVA

O processo de orientação acadêmica é caracterizado pela formação de um 
pesquisador iniciante e menos titulado (orientando) por um pesquisador 
com maior experiência e titulação (orientador), no desenvolvimento da 
pesquisa científica do primeiro. Esta relação presente na díade orienta-
dor-orientando ocorre nos diversos graus da formação acadêmica, desde 
a orientação de inciação científica, passando pelos trabalhos de conclusão 
de curso de graduação (TCC), de mestrado (dissertação) e de doutorado 
(tese). Além disso, também nas supervisões de estágios de pós-doutora-
mento e nos preceptores de residência médica observa-se a presença da 
relação de orientação acadêmico-científica. 

Dada a experiência científica dos orientadores e supervisores, suas 
participações ativas nas pesquisas dos orientandos é essencial para 
estruturar o trabalho científico, de acordo com a epistemologia e cul-
tura da comunidade científica. Ao acompanhar e revisar o desenvol-
vimento da pesquisa, podem evitar a confusão de conceitos, a junção 
de perspectivas de autores com visões divergentes e validar a pesquisa.  
(BECKER, 2012)

Nesse contexto, as heranças intelectuais advindas do relacionamen-
to orientador-orientando podem se tornar duradouras o suficiente para 
que influenciem novas gerações de pesquisadores. (OLIVEIRA et. al., 
2018) Ademais, esta relação acadêmico-científica envolve um processo 
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de permuta científica entre as partes envolvidas, orientador e orientan-
do ou ascendentes e descendentes, gerando trocas de ideias e experiên-
cia, em que também o pesquisador menos experiente pode influenciar 
o pesquisador mais experiente, e não somente ao contrário. (BUFREM; 
SILVA; SOBRAL, 2017)

Desse modo, a relação de orientação acadêmico-científica consiste uma 
forma de colaboração científica em que, além de supervisionar a pesqui-
sa do aluno, o orientador compartilha sua expertise e seu conhecimento 
tácito, contribuindo para que o orientando adquira novas habilidades, 
incremente seus conhecimentos teórico-metodológicos e atinja os obje-
tivos do seu projeto de pesquisa. (HILÁRIO; CASTANHA; GRÁCIO, 2017) 
Além disso, pelo fato de por essa relação, usualmente, transmitirem-se 
as correntes teórico-metodológicas científicas vigentes em um campo 
(MIYAHARA, 2011), é possível visualizar como os posicionamentos teó-
rico-metodológicos e as contribuições científicas do orientador podem 
permanecer influenciando o desenvolvimento científico nas gerações 
sucessoras de pesquisadores, por meio das suas orientações acadêmicas. 
(ANDRAOS, 2005; GIRVES; WEMMERUS, 1988).

Segundo Sugimoto (2014), a análise das heranças científicas e inte-
lectuais, propagadas por meio de orientações, formalizada, instituicio-
nalizada e já finalizada, é parte fundamental dos estudos de Genealogia 
Acadêmica. Semelhante aos estudos biológicos de genealogia, a Genealogia 
Acadêmica investiga a evolução das orientações acadêmicas, contribuindo 
para a visualização da herança intelectual propagada pela relação orien-
tador-orientado e para a ampliação da compreensão dos mecanismos de 
continuidade das correntes teórico-metodológicas nos diversos campos 
do conhecimento científico.

Assim, a análise da atividade colaborativa presente na relação orien-
tador-orientando contribui para a compreensão da dinâmica da ciência 
quanto à transmissão do conhecimento dos especialistas, a formação e a 
preparação de pesquisadores para atuar nas gerações sucessoras que da-
rão continuidade ao desenvolvimento científico. (HILÁRIO; CASTANHA; 
GRÁCIO, 2017)
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Nesse cenário, a análise desta forma de colaboração científica contri-
bui para a visualização não só dos aspectos da relação individual orien-
tador/orientando, mas também daqueles coletivos da epistemologia de 
um campo do conhecimento científico. (ROSSI; MENA-CHALCO, 2014)

Entre as perspectivas de representação e caracterização desta forma 
de relação acadêmico-científica, encontram-se as análises bibliométri-
cas, especialmente centradas nos resultados científicos publicados, seja 
na forma de trabalhos de conclusão de curso de graduação, mestrado ou 
doutorado, seja na forma de artigos científicos, livros, capítulos de livro 
e trabalhos em anais de eventos científicos.

Ademais, associar conceitos e medidas bibliométricas às análises de 
genealogia acadêmica, seja em nível micro (pesquisador) ou em nível meso 
(grupos de pesquisa e instituições) ou macro (países), viabiliza a identifi-
cação e a importância de cada um destes elementos para o progresso das 
comunidades científicas. (VIANA et al., 2019)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A partir do acesso ao sistema Qualis Periódicos disponível na Plataforma 
Sucupira1 identificaram-se os periódicos brasileiros da área da Ciência 
da Informação (CI) categorizados como A1 e A2 na Classificação de 
Periódicos Quadriênio 2013-2016, em um total de seis periódicos, sendo 
três periódicos Qualis A1 e três periódicos Qualis A2. Assim, o universo de 
análise foi composto pelos seguintes periódicos: Informação & Sociedade 
(A1); Perspectivas em Ciência da Informação (A1); Transinformação (A1); 
Em Questão (A2); Encontros Bibli (A2); Informação & Informação (A2).  
O corpus de pesquisa foi composto por 996 artigos publicados no período 
de 2013 a 2017 (janela temporal de 5 anos), sendo 466 artigos publicados 
nos periódicos Qualis A1 e 529 artigos oriundos dos periódicos Qualis 
A2, assim distribuídos: Informação & Sociedade (91 artigos); Perspectivas 

1 Disponível em: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPu-
blicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf.

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf
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em Ciência da Informação (252 artigos); Transinformação (123 artigos); 
Em Questão (189 artigos); Encontros Bibli (128 artigos); Informação & 
Informação (212 artigos).

Para cada um dos 996 artigos publicados, foram recuperados os se-
guintes metadados: ano da publicação e tipo de autoria (individual, dupla, 
tripla ou mais autores). Para os 447 artigos publicados em coautoria dupla, 
foi ainda registrado a informação relativa à presença, ou não, da relação 
orientando-orientador. Para os 330 artigos em coautoria dupla decorrentes 
da relação de orientação acadêmica, recuperaram-se, ainda, a ordem de 
registro do nome do orientando e do orientador e a titulação do orientan-
do. Quando o artigo não trouxe informação suficiente na identificação da 
coautoria dupla quanto à relação de orientação, os currículos Lattes dos 
autores foram consultados na Plataforma Lattes do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).2 Esclarece-se que 
não foi discriminado se a relação de orientação era contemporânea à pu-
blicação do artigo, anterior ou posterior à sua publicação.

Os dados dos 996 artigos componentes do corpus de pesquisa foram 
registrados e organizados em planilhas Excel. Foram construídas tabelas de 
dupla classificação para os indicadores: tipo de autoria (individual, dupla, 
tripla ou mais autores); presença da relação de orientação na coautoria 
dupla; ordem do registro dos autores envolvidos na relação de orientação, 
por Qualis. Ainda, foram realizados Testes Qui-Quadrado a fim de avaliar 
a associação entre os indicadores analisados e o nível Qualis dos periódi-
cos, assim como entre a titulação do orientando (nos artigos em coautoria 
dupla decorrentes da relação de orientação científica) e a posição ocu-
pada na linha de autoria, adotando-se nível de signficância igual a 0,05. 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Identificar a intensidade com que ocorrem os trabalhos em coautoria é 
significativo para a compreensão da epistemologia da ciência. A fim de 

2 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/.

http://lattes.cnpq.br/
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contribuir para o conhecimento do comportamento colaborativo con-
temporâneo na Ciência da Informação brasileira, a Tabela 1 apresenta a 
distribuição das autorias presentes nos artigos analisados.

Tabela 1 − Tipo de autoria nos artigos dos periódicos Qualis A1 e A2 da  
Ciência da Informação, por Qualis (2013-2017)

Tipo de autoria
Qualis A1 Qualis A2 Total

Total de artigos % Total de artigos % Total de artigos %

Simples 90 19 109 21 199 20

Dupla 206 44 241 46 447 45

Tripla ou + 170 36 180 34 350 35

Total 466 100 529 100 996 100

Teste Qui-quadrado: c2 = 0,73; gl = 2; p >0,25.

Fonte: elaboração própria.

O resultado do Teste Qui-Quadrado apontou que não há diferença esta-
tisticamente significante quanto às tendências de tipo de autoria registra-
da nos artigos publicados entre os periódicos Qualis A1 e A2. Observa-se, 
assim, que, em geral, os artigos com autoria simples compreendem uma 
pequena parte (20%) dos resultados científicos socializados pelos perió-
dicos A1 e A2 analisados. 

Desse modo, a maioria (80%) dos artigos publicados foi resultado de 
colaboração científica, em especial, decorrente da coautoria dupla ao 
configurar quase metade dos artigos analisados. Esse resultado vai ao 
encontro da apreciação de Hilário e Grácio (2017) que apontam que os 
pesquisadores seguem uma predisposição a ser colaborativos, sendo essa 
uma característica observada a partir da configuração dos grupos de pes-
quisa e equipes científicas. 

Alinha-se ainda à observação de diversos autores, entre eles Beaver e 
Rosen (1978) e Cronin (2001), de que a colaboração científica configurou 
uma resposta à profissionalização da ciência, tornando-se uma caracte-
rística definidora da ciência contemporânea, denominada “Big Science”, 
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especialmente, nas últimas décadas, com um aumento no número de 
coautores nos artigos publicados. Segundo ainda Cronin (2001), embora 
mais visível na ciência, essa tendência foi observada em muitos campos, 
entre eles na Ciência da Informação. 

Nesse cenário, considera-se que a alta intensidade de artigos em coau-
toria observada na análise dos seis periódicos pode ser resultado da ati-
vidade colaborativa em prol de uma meta comum, onde a produtividade 
e qualidade são prontamente identificadas. (BALANCIERI et al., 2005) 

Todavia, segundo Bufrem, Gabriel Junior e Gonçalves (2010), o cresci-
mento da produção em coautoria no Brasil requer estudos que analisem a 
premissa de que a coautoria decorre da colaboração científica ou se esta, 
na ciência contemporânea, busca atender critérios de avaliação das insti-
tuições nacionais de fomento, uma vez que se percebe uma estrutura de 
relações de produção, em que os instrumentos de avaliação quantitativa 
vêm direcionando tendências, a fim de contribuir para se conhecer as ra-
zões e fatores que influenciam a atividade e o capital científicos. Também 
Yang, Wolfram e Wang (2017) atentam para o fato de que não se pode igno-
rar que a intensa presença de artigos com diversos coautores na literatura 
científica contemporânea pode, em alguns casos, evidenciar um efeito das 
próprias políticas de avaliação científica, que podem estimular que um 
significativo percentual de indivíduos sem uma participação substancial 
no desenvolvimento das pesquisas sejam listados como autores, fato este 
evidenciado pelos formulários de contribuição de autores preenchidos 
na submissão dos artigos aos periódicos. 

A Tabela 2 apresenta o tipo de relação (entre os dois coautores) pre-
sente nos 447 artigos em coautoria dupla analisados. A aplicação do Teste 
Qui-Quadrado evidenciou que não há diferença estatisticamente signifi-
cante quanto ao tipo de relação nas autorias duplas entre os periódicos 
categorizados como Qualis A1 ou A2 pela Capes (Classificação Quadriênio 
2013-2016). Desse modo, observa-se o predomínio (74%) da relação de 
orientação acadêmico-científica entre os artigos em coautoria dupla nos 
periódicos da CI analisados, entre 2013 e 2017.
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Tabela 2 − Tipo de relação nas coautorias duplas nos artigos dos periódicos da  
Ciência da Informação, por Qualis (2013-2017)

Tipo de 
Relação

Qualis A1 Qualis A2 Total

Total de artigos % Total de artigos % Total de artigos %

Orientando/ 
Orientador

150 73 180 75 330 74

Outro tipo 57 27 60 25 117 26

Total 207 100 240 100 447 100

Teste Qui-Quadrado: c2 = 0,37; gl = 1; p >0,25.

Fonte: elaboração própria.

Este resultado vai ao encontro da observação de Balancieri e demais 
autores (2005), segundo os quais os artigos publicados em coautoria se 
iniciam durante a formação dos pesquisadores, nas relações de orienta-
ção, uma vez que do total de 996 artigos analisados, 33% deles são oriun-
dos diretos deste tipo de relação entre os coautores. Ademais, evidencia o 
importante papel das universidades brasileiras, particularmente da pós-
-graduação, como responsáveis majoritárias pelas pesquisas, construção 
do conhecimento científico e formação de novos pesquisadores. (LEITE; 
MUGNAINI; LETA, 2011; ROSAS, 2018; WITTER, 1989)

Quanto às outras relações (26%), elas podem variar entre doutores, 
relações profissionais, relações de interdisciplinaridade, entre outros. 
(BUFREM; GABRIEL JUNIOR; GONÇALVES, 2010)

A Tabela 3 apresenta a ordem em que foram registrados os nomes dos 
coautores na linha de autoria dos artigos publicados em coautoria dupla 
envolvendo a relação orientando/orientador. A aplicação do Teste Qui-
Quadrado evidenciou que não há diferença estatisticamente significante 
quanto à ordem em que aparecem os nomes dos orientandos e orientadores 
e o Qualis do periódico em que o artigo foi publicado. Assim, observa-se 
que, em geral, a grande maioria (85%) dos artigos em coautoria dupla que 
envolve a relação de orientação acadêmico-científica registrou o nome 
do aluno como primeiro autor do trabalho. Este resultado alinha-se ao 
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observado por Balancieri e demais autores (2005), que observaram que 
artigos com coautoria dupla, frequentemente, o orientando ocupa o pri-
meiro lugar na linha de autoria.

Tabela 3 − Ordem nas autorias duplas com a relação de orientação nos periódicos  
A1 e A2 da Ciência da Informação, por Qualis (2013-2017)

Primeiro autor
Qualis A1 Qualis A2 Total

Total de artigos % Total de artigos % Total de artigos %

Orientador 16 11 32 18 48 15

Orientando 134 89 148 82 282 85

Total 150 100 180 100 330 100%

Teste Qui-Quadrado: c2 =3,33; gl = 1; 0,05<p<0,10.

Fonte: elaboração própria.

Assumindo que o primeiro autor tende a estar associado à noção 
de autor principal e responsável pela obra, incluindo o referencial teó-
rico-metodológico adotado, e o último autor tende a ser um pesqui-
sador mais estabelecido ou sênior que supervisionou e/ou orientou 
a pesquisa (DRENTH, 1998; DUFFY, 2017; HILÁRIO, 2020; WEBER, 
2018; WHITE, 2001; YANG; WOLFRAM; WANG, 2017), os resultados 
observados (Tabela 3) evidenciam que os artigos publicados em coau-
toria dupla entre orientando/orientador estão, em geral, associados 
a resultados de trabalhos de conclusão de curso, seja de graduação, 
mestrado ou doutorado.

A Tabela 4 apresenta a titulação do orientando nos artigos em coauto-
ria dupla com a presença da relação de orientação acadêmica, por Qualis 
do periódico analisado. O resultado da aplicação do Teste Qui-Quadrado 
evidenciou que não há diferença estatística significativa quanto à titula-
ção do orientando entre os artigos publicados nos periódicos Qualis A1 
e Qualis A2 analisados.
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Tabela 4 − Titulação do orientando nas coautorias duplas com a relação de orientação  
nos periódicos A1 e A2 da Ciência da Informação, por Qualis (2013-2017)

Titulação do 
orientando

Qualis A1 Qualis A2 Total

Total de artigos % Total de artigos % Total de artigos %

Graduando 22 15 24 13 46 14

Mestrando 56 37 57 32 113 34

Doutorando 72 48 99 55 171 52

Total 150 100% 180 100% 330 100%

Teste Qui-Quadrado: c2 = 1,65; gl = 2; p>0,05.

Fonte: elaboração própria.

A partir da Tabela 4, observa-se que nos artigos em coautoria dupla 
associados à relação orientador-orientando, a grande maioria (86%) dos 
orientandos está vinculada à pós-graduação, em especial ao doutorado, 
considerando que em mais da metade desses artigos o orientando é vin-
culado ao doutorado. Este resultado consolida a percepção de que a pós-
-graduação em Ciência da Informação é o ambiente propulsor das pes-
quisas científicas brasileiras.

A Tabela 5 apresenta a posição (primeiro ou segundo autor) ocupa-
da pelo orientando na linha de autoria dos artigos em coautoria dupla 
analisados com a presença da relação de orientação acadêmica, segundo 
sua titulação. O resultado do Teste Qui-Quadrado evidenciou uma asso-
ciação estatística significante entre titulação do orientando e sua posição 
na linha de autoria.

Assim, a partir dos resultados presentes na Tabela 5, é possível cons-
tatar que quanto mais titulado é o orientando, mais provável ele ocupar a 
posição de primeiro autor do artigo. Alunos graduandos ocuparam a po-
sição de primeiro autor em 64% dos artigos em que foram coautores; por 
outro lado, pós-graduandos ocuparam essa posição com uma frequência 
muito maior: mestrandos em 85% dos artigos e doutorandos em 92% dos 
artigos que assinaram como corresponsáveis.
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Tabela 5 − Titulação do orientando nas coautorias duplas nos periódicos  
A1 e A2 da Ciência da Informação, por posição na linha de autoria (2013-2017)

Posição 
na linha de 

autoria

Graduando Mestrando Doutorando Total

Total de 
artigos

% Total de 
artigos

% Total de 
artigos

% Total de 
artigos

%

1º autor 25 64 115 85 142 92 282 85

2º autor 14 36 21 15 13 9 48 15

Total 39 100 136 100 155 100 330 100

Teste Qui-Quadrado: c2 = 19,12; gl = 2; p<0,01.

Fonte: elaboração própria.

Retomando a premissa de que o primeiro autor, em geral, é o autor 
principal, responsável pelo desenvolvimento da pesquisa, desde o seu 
planejamento, seleção do referencial teórico-metodológico adotado, aná-
lise e redação do manuscrito (HILÁRIO, 2020), o resultado presente na 
Tabela 5 sugere que muitos dos artigos em coautoria dupla envolvendo 
graduandos são pesquisas dos seus respectivos orientadores, nas quais 
esses alunos estão envolvidos. Por outro lado, a quase totalidade dos arti-
gos em coautoria dupla envolvendo doutorandos são pesquisas do aluno, 
provavelmente associadas a seus projetos de doutorado, nos quais os seus 
respectivos orientadores, atuam na supervisão do trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa analisou a presença dos artigos resultante da atividade 
científica colaborativa, especialmente, a decorrente da relação orientan-
do-orientador, a fim de contribuir para a compreensão da epistemologia 
no campo da Ciência da Informação no Brasil. Para tal analisou o conhe-
cimento socializado nos periódicos brasileiros da Ciência da Informação, 
considerados de excelência científica (Qualis A1 e A2) pelo orgão regula-
dor da pós-graduação brasileira (CAPES).
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A partir da análise de um significativo número de artigos publicados 
contemporaneamente, observou-se que a maioria dos artigos publicados 
foi resultado de colaboração científica, em especial, daquela decorrente 
da coautoria dupla ao configurar quase metade dos artigos analisados. 
Assim, evidenciou que na Ciência da Informação brasileira, a colaboração 
científica vem se configurando uma característica marcante das pesquisas 
contemporâneas. Entre as hipóteses plausíveis para esta característica con-
sidera-se a expansão e consolidação da pós-graduação, celeiro da ciência 
brasileira, alinhada à evolução teconológica, que vem facilitando e per-
mitindo uma maior interação entre pesquisadores, seja intrainstitucional 
ou interinstitucional, geograficamente próximos ou distantes, dando con-
dições para a formação de redes científicas mais diversificadas. Todavia, 
também considera-se, entre as hipóteses plausíveis, a intensa eixgência 
de produtividade científica resultante da política do publish or perish e 
das agências de fomento à pesquisa, que pode levar à atribuição de auto-
ria a pesquisadores com participações menores para o desenvolvimento 
da pesquisa, cujas contribuições poderiam ser reconhecidas na seção de 
agradecimentos do artigo.

Observou-se ainda a prevalência dos artigos envolvendo a relação de 
genealogia acadêmica entre os artigos publicados em coautoria dupla, 
indicando o importante papel do conhecimento gerado na formação 
de novos pesquisadores nas universidades brasileiras, particularmente 
da pós-graduação, para o avanço e construção do conhecimento cientí-
fico brasileiro no campo da Ciência da Informação. Essa constatação foi 
ratificada pelo fato de na maioria dos artigos em coautoria dupla com a 
relação de orientação acadêmica, o orientando ter ocupado a posição de 
primeiro autor do artigo, a qual está associada à noção de autor principal 
(aquele com maior contribuição para o desenvolvimento da pesquisa) e 
o orientador ocupado a posição de último autor, associada na literatura 
científica internacional ao pesquisador mais estabelecido ou sênior que 
supervisionou e/ou orientou a pesquisa. Essa tendência foi ainda mais 
consistente quando envolveu orientandos de mestrado ou doutorado, 
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evidenciando a contribuição das pesquisas de formação acadêmico-cien-
tífica no cenário científico brasileiro da Ciência da Informação.

Considera-se significativo destacar que dos seis periódicos analisados, 
somente dois (Encontros Bibli e Em Questão) mencionam explicitamente 
em suas diretrizes a necessidade de que pelo menos um dos autores do 
manuscrito submetido tenha titulação mínima de doutor. Desse modo, 
dado que o corpus de pesquisa associado a esses dois periódicos constitui 
pouco menos de um terço do corpus total analisado e o fato de não haver 
diferença estatística significante entre os resultados por Qualis periódico, 
considera-se que as tendências observadas neste estudo podem ser conside-
radas representativas da dinâmica científica vigente no campo analisado. 

Salienta-se, todavia, que potenciais questões éticas levantadas na li-
teratura científica relativas à possiblidade de o orientador não atribuir o 
devido crédito ao orientando, seja pela não atribuição de autoria a este, 
seja por não atribuir-lhe a posição de primeiro autor, mesmo sendo o 
artigo resultante da tese do aluno (HILÁRIO; GRÁCIO; GUIMARÃES, 
2018; WITTER, 2010) não foram aqui tratadas, por estarem além do ob-
jetivo proposto. 

Em função dos resultados e limitações associados a esta pesquisa, su-
gerem-se estudos em continuidade que analisem, de forma comparativa, 
as tendências de titulação presentes nos artigos com autoria única, assim 
como aqueles com autoria tripla ou maior, envolvendo relações de orien-
tação acadêmico-científica, contribuindo para ampliar a compreensão da 
dinâmica da construção do conhecimento científico na área. 

Sugere-se, ainda, analisar, especialmente nas coautorias duplas envol-
vendo a relação de orientação científica, a atribuição do papel de autor 
correspondente, dada a importância deste na comunicação científica, 
sendo usualmente associado ao autor com maior contribuição para o de-
senvolvimento da pesquisa ou ao pesquisador sênior. 

Finalizando, sugerem-se investigações que ampliem o universo de 
pesquisa para periódicos da área classificados em outros estratos Qualis, 
assim como analisem os motivos que levam a comunidade a pesquisar, 
predominantemente, em grupos colaborativos, especialmente frente às 
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exigências direcionadas à ciência contemporânea, relativas aos critérios 
de avaliação das instituições de fomento.
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PRODUÇÃO CIENTÍFICA DAS ÁREAS DE 
ASTRONOMIA/FÍSICA E COMUNICAÇÃO/
INFORMAÇÃO NO BRASIL: MAPEAMENTO 
DA PARTICIPAÇÃO DISCENTE

Roberto Mario Lovón Canchumani

INTRODUÇÃO

Estudos sobre a produção científica baseados em indicadores bibliométri-
cos e cientométricos têm adquirido destacada relevância nas últimas déca-
das, seja para a avaliação dos resultados de pesquisa, seja para identificar 
e caracterizar o perfil científico de países e instituições. (GLÄNZEL et al., 
2019) Tais estudos tornam possível situar um país em relação ao mundo, 
uma instituição em relação ao país e, inclusive, grupos e áreas de pesquisa 
em relação a outros. (ALBORNOZ, 2014; OKUBO, 1997; VAN RAAN, 2004)

Destaque-se, entretanto, que a atividade de planejamento e avaliação 
de sistemas científicos e tecnológicos é um trabalho que demanda consi-
derável esforço, já que a ciência, a tecnologia e a inovação são por natu-
reza multidimensionais e conformam uma complexa rede de atividades 
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e fatores relacionados. (HICKS et al., 2015) Assim, compreender o funcio-
namento desses sistemas é fundamental para que os organismos gestores 
de políticas científicas e tecnológicas e agências de fomento distribuam 
recursos de maneira eficiente, conhecendo os impactos da atividade cien-
tífica na sociedade e a capacidade dos atores participantes. (ALBORNOZ, 
2014; VAN RAAN, 2004)

Considerando que a comunidade científica contemporanea se es-
trutura cada vez mais em um sistema integrado, cooperativo ou de rede,  
é importante identificar e analisar a natureza e intensidade que caracteri-
za as interações entre os membros de um determinado domínio ou área 
do conhecimento. (CANCHUMANI; LETA; FIGUEIREDO, 2017; McCAIN, 
et al., 2006) 

No contexto dos estudos da Bibliometria, essas análises buscam a re-
presentação dos laços colaborativos a partir das informações contidas na 
produção científica, mais frequentemente a partir da comunicação em 
formato de artigos em periódicos. Esse tipo de comunicação não apenas 
apresenta uma nova contribuição em um dado assunto, mas revela as 
tendências e o dinamismo de uma atividade muitas vezes distante do 
grande público. (LETA; CANCHUMANI, 2015) Assim, a partir de uma 
série de informações bibliográficas, que são exclusivas do artigo em pe-
riódico, é possível medir, estimar tendências, lideranças e carências e 
também identificar diferentes aspectos da ciência, como a identificação 
de comunidades de autores e o grau de participação dos diferentes tipos 
de pesquisadores. (CANCHUMANI, 2018)

Estimulada por agências internacionais, governos e instituições, a co-
laboração entre pesquisadores, especialmente de diferentes instituições, 
cresceu notavelmente após a Segunda Guerra Mundial. (BEAVER, 2001) 
Nos anos 1960, a análise de autores que compartilham uma publicação, 
ou seja, a análise de coautoria, emergiu como uma forma de investigar 
esse fenômeno. 

Katz e Martin (1997) destacam que a coautoria é um proxy da colabo-
ração científica, o que vem sendo corroborado por muitos outros especia-
listas, incluindo Glänzel e Schubert (2004), que também afirmam que esta 
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medida tem sido utilizada para visualizar a colaboração na ciência, avaliar a 
visibilidade e impacto das publicações e estudar os atores que a produzem. 
Assim, estudos com esse enfoque tem analisando a colaboração em deter-
minadas áreas/disciplinas (GARG; PADHI, 2001; LARIVIÈRE; GINGRAS; 
ARCHAMBAULT, 2006; LASCURAIN-SANCHES; SANZ-CASADO, 2002), 
os fatores que levam a colaborar e os possíveis benefícios na qualidade e 
produtividade da atividade científica. (HERBERTZ; MÜLLER-HILL, 1995; 
LEE; BOZEMAN, 2005)

Este trabalho apresenta os primeiros resultados de um estudo bibliomé-
trico da produção científica das áreas de Astronomia/Física e Comunicação/
Informação no Brasil, com o objetivo de identificar características de cada 
uma delas, tendo como foco específico a análise da atividade colaborativa 
dos atores envolvidos, a fim de observar o grau de participação discente 
na produção científica dessas áreas do conhecimento. 

Tenta-se, dessa forma, estabelecer uma maneira de representar (ma-
pear) aspectos específicos da atividade científica colaborativa no Brasil, 
a partir da análise de áreas do conhecimento.

METODOLOGIA

A informação da produção científica das áreas de Astronomia/Física e 
Comunicação/Informação no Brasil foi obtida dos resultados do último 
processo de avaliação realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes), selecionando essas duas áreas de 
avaliação. Assim, artigos completos publicados em periódicos no período 
de 2013 a 2016 são a principal fonte deste estudo.

Cabe destacar que foram apenas considerados os artigos publicados 
em periódicos classificados nos estratos A1, A2, B1, B2, B3, B4 e B5. Não 
foram, portanto, incluídos no estudo os artigos publicados em periódicos 
classificados no estrato C da mencionada avaliação.

A análise da população estudada considerou características do perfil 
da atividade colaborativa dos diferentes tipos de autores. Com base na 
informação original obtida da última avaliação da Capes no período de 
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2013-2016, disponibilizada na plataforma Sucupira em 2017, foi realizada 
uma reclassificação dos autores em cinco grupos, de acordo com o tipo 
de autor, como segue: 

• Docente: professores;

• Discente de doutorado: alunos de doutorado; 

• Discente de mestrado: alunos de mestrado;

• Discente de graduação: alunos de graduação; 

• Egresso PG: ex-alunos de doutorado e mestrado até 5 anos após a 
titulação.

A organização e análise dos dados foi realizada com auxílio dos progra-
mas MS-Excel e Gephi. A colaboração entre autores foi analisada a partir 
das informações de coautoria.

RESULTADOS

O levantamento realizado a partir da metodologia mencionada apontou 
os seguintes dados sobre a produção científica das áreas alvo de análise 
no período 2003-2016, mostrados na Tabela 1.

Tabela 1 − Produção Científica das Áreas de Astronomia/Física e  
Comunicação/Informação no Brasil no período 2013-2016

Astronomia/Física Comunicação/Informação

Total de artigos 18.731 9.142

Total de periódicos 1.346 1.332

Total de autores 37.838 12.657

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

Em relação à área de Astronomia/Física a população identificada em 
todo o período é composta por 37.838. Toda essa população publicou 
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18.731 artigos completos em periódicos durante o período de 2013 a 2016. 
A quantidade de periódicos nos quais foram publicados esses artigos da 
área de Astronomia/Física totalizou 1.346.

No que concerne à área de Comunicação/Informação, a população 
identificada em todo o período é composta por 12.657. Toda essa popu-
lação publicou 9.142 artigos completos em periódicos no período (2013-
2016). O total de periódicos nos quais foram publicados esses artigos da 
área de Comunicação/Informação somou 1.332. 

As seções a seguir apresentam uma análise dessa produção científica 
considerando a identificação de autoria, por tipo de autor, assim como 
também o nível de colaboração e grau de abrangência da produção (nacio-
nal ou internacional), observado por meio da classificação Qualis/Capes 
dos periódicos nos quais foram publicados os artigos, em cada uma das 
áreas consideradas.

Produção científica por estrato Qualis

A Figura 1 mostra a distribuição dos periódicos nos quais foram publica-
dos os artigos de cada área objeto de análise. Cada agrupamento (cluster), 
representado por uma determinada cor, refere-se a um tipo de periódico 
de acordo com a classificação/estrato Qualis/Capes.

Na área de Astronomia/Física, ao observar a distribuição dos pe-
riódicos (n=1.346) nos quais foram publicados os artigos (n=18.731) da 
área (Figura 1-A), verifica-se que os periódicos B1 são maioria (cor lilás), 
representando 23,73% do total de periódicos, seguido pelos periódicos 
classificados como B2 (cor verde claro, 22,03%) e os periódicos A2 (cor 
azul, 15,45%). Já os periódicos dos estratos B3, B5, B4 e A1 representam, 
respetivamente, 13,23%, 11,83%, 7,14% e 6,58% do total de periódicos nos 
quais foram publicados os artigos da área. 

Portanto, pode-se dizer que, 61% da produção científica da área de 
Astronomia/Física se concentram em periódicos dos estratos B1, B2 e A2, 
grupo de periódicos de maior relevância nacional (B1 e B2) e inserção in-
ternacional (A2).
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Figura 1 − (A) Grafo de agrupamento de periódicos por estratos Qualis nos quais foram publicados os artigos 
da área de Astronomia/Física no período 2013-2016. (B) Grafo de agrupamento de periódicos por estratos 

Qualis onde foram publicados os artigos da área de Comunicação/Informação no período 2013-2016

Fonte: elaborada pelo autor (2020). 

(A)

(B)
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Por outro lado, na área de Comunicação/Informação a distribuição 
dos periódicos (n=1.332) nos quais foram publicados os artigos (n=9.142) 
da área (Figura 1-B) mostra que os periódicos B5 são maioria (cor lilás), 
representando 31,74% do total de periódicos, seguida pelos periódicos do 
estrato B4 (cor verde claro, 18,15%), e os do estrato B1 (cor azul, 13,97%). Já 
os periódicos dos estratos B3, B2, A2 e A1, representam, respectivamente, 
12,32%, 12,1%, 7,84% e 3,88% do total de periódicos nos quais foram pu-
blicados os artigos da área. 

Isso mostra que, 63% da produção científica da área de Comunicação/
Informação é concentrada em periódicos dos estratos B5, B4 e B1, grupo 
de periódicos de menor relevância nacional (B5 e B4) e relativamente 
baixa inserção internacional (B1).

Autoria, produção científica e tipo de autor

O Quadro 1-A mostra, em termos percentuais, a relação entre o número 
de autorias e número de artigos da área de Astronomia/Física. Vemos que 
o número total de artigos se mantém praticamente constante em todo o 
período, com um relativo aumento no último ano (2016). Ao observar a 
fração de artigos com um autor, verifica-se que este se mantém em torno 
de 50%. A fração de trabalhos contendo dois autores oscila em torno de 
21% e os artigos com três autores se mantem em 13% ao logo do quadriê-
nio. Já a fração de artigos com quatro autores oscila em torno de 7% e os 
artigos com cinco autores oscila entre 2% e 4%. Por fim, a fração de artigos 
contendo mais de cinco autores mostra recuo de 2013 para 2014 e desta-
cado aumento de 2015 para 2016, chegando a 6,76% do total de artigos 
nesse último ano considerado.
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Quadro 1 − (A) Distribuição (%) da totalidade de artigos em periódicos da área de Astronomia/
Física de acordo com o número de autores e ano de publicação. (B) Distribuição (%) da totalidade 

de artigos em periódicos da área de Comunicação/Informação de acordo com o número de 
autores e ano de publicação

(A) Número de Artigos

 

(B) Número de Artigos

Autorias
2013 2014 2015 1016

Autorias
2013 2014 2015 1016

% % % % % % % %

1 autor 49,82 50,91 49,29 48,13 1 autor 68,03 68,13 61,88 60,46

2 autores 20,99 19,51 23,30 21,02 2 autores 23,76 22,94 26,48 28,17

3 autores 13,71 13,88 13,16 13,57 3 autores 6,60 7,84 9,10 9,09

4 autores 7,45 8,29 7,35 6,18 4 autores 0,99 0,77 1,85 1,52

5 autores 2,50 4,26 3,38 4,35 5 autores 0,33 0,27 0,34 0,40

Mais de 5 5,54 3,15 3,52 6,76 Mais de 5 0,28 0,05 0,34 0,36

Total % 100 100 100 100 Total % 100 100 100 100

Total no 4.603 4.669 4.520 4.939 Total no 2.121 2.206 2.319 2.496

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Por outro lado, o Quadro 1-B mostra, em números percentuais, 
a relação entre número de autorias e número de artigos da área de 
Comunicação/Informação. Nota-se que há diminuição da fração de ar-
tigos com um autor nos últimos anos do período analisado, chegando a 
60% em 2016, e aumento da fração de artigos com dois autores em 2015 
e 2016, chegando a 28% nesse último ano. A fração de artigos com três 
autores aumenta em 2014 e 2015, mantendo-se constante (em 9%) em 
2016. Já a fração de artigos contendo quatro autores oscila em torno de 
1%. Por fim, a fração de artigos com cinco ou mais autores fica abaixo 
de 1% ao longo de todo o período considerado.
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Esse Quadro indica uma tendência crescente da atividade colabo-
rativa dos pesquisadores da área de Comunicação/Informação, envol-
vendo basicamente a participação de dois e três autores por artigo, di-
ferente do observado na área de Astronomia/Física, que praticamente 
manteve uma constância de autorias por publicação ao longo do qua-
triênio. Deve-se destacar, entretanto, que a área de Astronomia/Física 
mostra, claramente, percentuais mais elevados de artigos envolvendo 
quatro, cinco ou mais autores ao longo dos anos, o que indica ser uma 
área com atividade colaborativa mais intensa, em comparação à área de 
Comunicação/Informação.

Coautoria, tipo de autor e abrangência da produção 
científica

Considerando a coautoria como um proxy de colaboração na ciência, se 
investigou mais detalhadamente a relação entre o tipo de autor e traba-
lho colaborativo, que é apresentado no Quadro 2. A análise considerou 
artigos com duas ou mais autorias.

No que se refere à área de Astronomia/Física (Quadro 2-A), pode-se no-
tar que docentes e discentes de doutorado constituem os principais tipos 
de autores nos artigos com colaboração, que juntos somam 82/86% dos 
autores dos artigos da área realizados em coautoria. A fração de autores 
egresso PG está em torno de 14% em 2013 e 2014, e 11% em 2015 e 2016, 
sendo este o terceiro grupo mais representativo em artigos desta nature-
za. Por outro lado, observa-se, ao longo dos anos, diminuição na fração 
de discentes de mestrado, de 3,21% para 1,90%. A fração de discentes de 
graduação fica abaixo de 1% ao longo do quatriênio.
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Quadro 2 − (A) Distribuição (%) de autores em artigos com colaboração da área de Astronomia/Física de 
acordo com o tipo de autor e ano. (B) Distribuição (%) de autores em artigos com colaboração da área de 

Comunicação/Informação de acordo com tipo de autor e ano

(A) Número de Autores

 

(B) Número de Autores

Tipo de 
autor

2013 2014 2015 1016 Tipo de 
autor

2013 2014 2015 1016

% % % % % % % %

Docente 59,49 60,29 61,56 64,44 Docente 46,88 46,37 46,28 46,65

Discente - 
doutorado

22,18 22,66 24,11 21,91 Discente - 
doutorado

13,40 17,07 17,57 17,13

Discente - 
mestrado

3,21 2,57 2,46 1,90 Discente - 
mestrado

22,98 19,49 18,91 17,82

Discente - 
graduação

0,38 0,60 0,47 0,45 Discente - 
graduação

3,26 3,04 1,77 2,06

Egresso PG 
- até 5 anos

14,73 13,88 11,39 11,30 Egresso PG 
- até 5 anos

13,48 14,03 15,48 16,35

Total % 100 100 100 100 Total % 100 100 100 100

Total no 6.875 6.888 6.577 8.223 Total no 1.410 1.447 1.867 2.043

Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Em relação à área de Comunicação/Informação (Quadro 2-B) obser-
va-se, curiosamente, que docentes e discentes de mestrado, embora estes 
últimos tenham apresentado trajetória de queda no período, constituem 
os principais tipos de autores nos artigos com colaboração, somando 
juntos 69/64% dos autores dos artigos da área realizados em coautoria. 
A fração de discentes de doutorado passa de 13%, em 2013, para 17% em 
2014, mantendo-se nesse nível nos anos seguintes, sendo este o terceiro 
grupo mais representativo dos artigos com colaboração da área. Muito 
próximo destes estão os autores egresso PG, cuja fração, entre 13-16%, 
tem apresentado crescimento. A fração de discentes de graduação fica 
em torno de 3-2%.

No sentido de verificar a colaboração e abrangência da produção 
científica, observada pela classificação Qualis dos periódicos no qual foi 
publicada, foi elaborada a Figura 2.
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Figura 2 - (A) Distribuição (%) de artigos em coautoria da área de Astronomia/Física publicados em 
periódicos de acordo com estrato Qualis e distribuição (%) de autores em artigos em coautoria publicados 
em periódicos A1 e A2. (B) Distribuição (%) de artigos em coautoria da área de Comunicação/Informação 

publicados em periódicos de acordo com estrato Qualis e distribuição (%) de autores em artigos em 
coautoria publicados em periódicos A1 e A2

(A) Astronomia/Física

(B) Artigos do extrato A1 e A2

Fonte: elaborada pelo autor (2020).

Na Figura 2-A observa-se que a fração de artigos com colaboração da 
área de Astronomia/Física cresce levemente em periódicos dos estratos 
A1 a A2, em detrimento da fração de artigos em colaboração publicados 
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em periódicos dos estratos B1 a B5, com exceção do ano de 2016, em que 
aumenta a fração de artigos em coautoria publicados nesse último grupo 
de periódicos. A Figura 2-A mostra, também, o grau de participação por 
tipo de autor nas publicações em colaboração da área de Astronomia/
Física publicadas em periódicos A1 a A2. Nota-se que, para todos os anos, 
a fração de autores docentes eleva-se (este grupo representa mais de 60% 
nesse tipo de artigos). A fração de autores discentes de doutorado man-
tem-se praticamente constante (em torno de 25%), enquanto que a fração 
de autores egressos PG mostra trajetória de queda, ficando abaixo de 10% 
em 2015 e 2016.

A área de Comunicação/Informação, por outro lado, revela que a fra-
ção de artigos em coautoria cresce, destacadamente nos anos 2015 e 2016, 
em ambos os grupos de periódicos (Figura 2-B). Em relação ao grau de 
participação por tipo de autor nos artigos em colaboração publicados em 
periódicos dos estratos A1 a A2, observa-se que na área de Comunicação/
Informação a fração de autores docentes, discentes de doutorado e egres-
sos PG mostra tendência de crescimento, tendo cada um desses grupos 
participação de 50-55%, 20-22% e 15-20%, respectivamente. Chama aten-
ção a fração de discentes de mestrado, grupo de autores que apresenta 
trajetória oposta à de egressos PG. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em função do tipo de variável analisada (artigos em periódicos e autores) 
é possível mostrar a estrutura intelectual subjacente de uma determinada 
área, por meio das relações existentes entre os elementos que a compõem. 
Para tanto, foi necessário o acesso à informação mediante uma estrutura 
temática (em nosso caso, áreas do conhecimento da Capes por meio das 
informações da Plataforma Sucupira), através de níveis de representação 
mais gerias para atingir níveis mais específicos.

Embora a área de Astronomia/Física apresente maior atividade cola-
borativa (maior número de autores por artigo), a qual se mantém pratica-
mente constante ao longo do período observado, a área de Comunicação/
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Informação mostra uma clara tendência de crescimento da produção de 
artigos em coautoria, envolvendo basicamente dois e três autores por ar-
tigo, ao longo do quatriênio. 

A análise específica dos artigos com colaboração revelou que, na 
área de Comunicação/Informação, cresce o número de publicações des-
se tipo de artigos em periódicos de todos os estratos Qualis. Já na área de 
Astronomia/Física o crescimento de artigos dessa natureza se dá nas pu-
blicações em periódicos dos estratos A1 e A2. Ao observar a distribuição 
das autorias pelo tipo de autor verificamos que, na área de Astronomia/
Física, predominam docentes, doutorandos e egressos PG. 

Por outro lado, na área de Comunicação/Informação o destaque é a 
participação de mestrandos, sendo este o segundo grupo mais represen-
tativo depois dos docentes, seguidos pelos doutorandos e egressos PG. 
No que se refere especificamente às publicações em coautoria em perió-
dicos A1 e A2, chama atenção o crescimento, na área de Comunicação/
Informação, de autorias de egressos PG e a participação, em trajetória 
oposta a estes últimos, de discentes de mestrado.

Observar aspectos do desempenho científico considerando o tipo 
de autor é importante para obter informações sobre o grau de eficiência 
e envolvimento dos diferentes recursos humanos na ciência. Muitos es-
tudos têm buscado esse relacionamento por meio de diferentes aborda-
gens. Larivière (2012), por exemplo, investigou o desempenho de todos 
os discentes de doutorado matriculados em cursos de pós-graduação em 
universidades de Quebec, no Canadá, que, segundo o autor, é o primeiro 
estudo em grande escala com esse foco. Entre os resultados, o autor des-
taca a alta contribuição dos discente de doutorado, os quais participam 
da autoria de cerca de 30% dos artigos de toda a província.

Neste trabalho, nosso foco não foi apenas observar os discentes de 
doutorado, mas também outros discentes e egressos da pós-graduação. 
Trata-se, portanto, de um estudo singular, uma vez que aborda diferentes 
tipos de autores, particularmente discentes, envolvidos nas atividades de 
pesquisa dos programas de pós-graduação no Brasil.



Roberto Mario Lovón Canchumani122

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

REFERÊNCIAS
ALBORNOZ, M. Evaluación en ciencia y tecnología. Perspectivas Metodológicas, 
Buenos Aires, v. 1, n. 3, p. 1-18, 2014.

BEAVER, D. Reflections on Scientific Collaboration (and its study): Past, Present 
and Future. Scientometrics, Amsterdam, v. 52, n. 3, p. 365-377, 2001.

CANCHUMANI, R. M. L. Redes de interação na ciência: mapeamento de 
comunidades de autores. Em Questão, Porto Alegre, v. 24, p. 152-171, 2018.

CANCHUMANI, R. M. L.; LETA, J.; FIGUEIREDO, A. M. D. Domínios científicos: 
mapeamento de áreas do conhecimento da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. Informação & Sociedade: Estudos, João Pessoa, v. 27, n. 2, p. 199-218, 2017.

GARG, K. C.; PADHI, P. A study of collaboration in laser science and technology. 
Scientometrics, Amsterdam, v. 51, n. 2, p. 415-427, 2001.

GLÄNZEL, W.; MOED, H. F.; SCHMOCH, U.; THELWALL, M. (ed.). Springer 
Handbook of Science and Technology Indicators. Cham: Springer, 2019.  
p. 257-276.

GLÄNZEL, W.; SCHUBERT, A. Analyzing scientific networks through co-
authorship. In: MOED, H.; GLÄNZEL, W.; SCHMOCH, U. (ed.). Handbook of 
quantitative science and technology research. The use of publication and patent 
statistics in studies of S&T systems. Dordrecht, the Netherlands: Kluwer Academic 
Publishers, 2004.

HERBERTZ, H.; MÜLLER-HILL, B. Quality and efficiency of basic research in 
molecular biology. A bibliometric analysis of thirteen excellent research institutes. 
Research Policy, [s. l.], v. 24, n. 6, p. 959-979, 1995.

HICKS, D.; WOUTERS, P.; WALTMAN, L.; RIJCKE, S.; RAFOLS, I. The Leiden 
Manifesto for research metrics, Nature, London, 520, p. 430-431, 2015.

KATZ, J.; MARTIN, B. What is research collaboration? Research Policy, [s. l.], n. 26, 
p. 1-18, 1997.



Produção científica das áreas de Astronomia/Física e Comunicação/Informação no Brasil 123

LARIVIÈRE, V.; GINGRAS, Y.; ARCHAMBAULT, É. Canadian collaboration 
networks: a comparative analysis of the natural sciences, social sciences and the 
humanities. Scientometrics, Amsterdam, v. 68, n. 3, p. 519-533, 2006.

LARIVIÈRE, V. On the shoulders of students? The contribution of PhD students to 
the advancement of knowledge. Scientometrics, Amsterdam, v. 90, n. 2, p. 463-481, 
2012.

LASCURAIN SÁNCHEZ, M. L.; SANZ CASADO, E. Análisis de la estructura de la 
colaboración institucional en las universidades españolas en las que se imparte 
psicología. Revista de Historia de la Psicología, Madrid, v. 23, n. 3-4, p. 575-583, 
2002.

LEE, S.; BOZEMAN, B. The Impact of Research Collaboration on Scientific 
Productivity. Social Studies of Science, London, v. 35, n. 5, p. 673-702, 2005.

LETA, J.; CANCHUMANI, R. M. L. Redes Colaborativas na Ciência: estudos de 
coautoria e cocitação. In: TOMAEL, M. I.; MARTELETO, R. M. (org.). Informação e 
Redes Sociais: interface de teorias, métodos e objetos. Londrina: Eduel, 2015.  
p. 109-135.

McCAIN, K. W.; VERNER, J. M.; HISLOP, G. W.; EVANCO, W.; COLE, V. Combining 
bibliometric and knowledge elicitation techniques to map a knowledge domain. 
2006. Disponível em: https://www.slideserve.com/jubal/combining-bibliometric-
and-knowledge-elicitation-techniques-to-map-a-knowledge-domain. Acesso em: 
20 fev. 2015.

OKUBO, Y. Bibliometric indicators and analysis of research systems: methods and 
examples. Paris: OCDE/GD, 1997.

VAN RAAN, A. F. Measuring Science. In: MOED, H.; GLANZEL, W.; SCHMOCH, 
U. (ed.). Handbook of quantitative science and technology research. The use 
of publication and patent statistics in studies of S&T systems. Dordrecht, the 
Netherlands: Kluwer Academic Publishers, 2004. p. 19-50.

https://www.slideserve.com/jubal/combining-bibliometric-and-knowledge-elicitation-techniques-to-map-a-knowledge-domain
https://www.slideserve.com/jubal/combining-bibliometric-and-knowledge-elicitation-techniques-to-map-a-knowledge-domain




125

ANÁLISE DO TEMPO DE APROVAÇÃO  
DOS ARTIGOS PUBLICADOS NOS 
PERIÓDICOS BRASILEIROS DE  
CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

William Pereira Rosa
Rene Faustino Gabriel Junior
Karol de Rosso Strasburger
Thiago Monteiro Alves
Ana Maria Mielniczuk de Moura

INTRODUÇÃO

Na insigne afirmação de Meadows (1999) quando declara que a 
Comunicação Científica está no “coração da ciência”, sendo tão vital 
quanto à própria pesquisa, pode-se perceber a importância da publi-
cação dos resultados de pesquisa em um artigo. Dentre os motivos 
para publicar um estudo, está o de que confere originalidade em re-
lação ao conhecimento já acumulado e prestígio ao autor que publi-
ca. (MÜELLER, 2000b) Com base nessa premissa, os pesquisadores 
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precisam selecionar em qual periódico irão publicar o resultado de 
suas pesquisas, ponderando sobre a visibilidade da revista, qualidade 
do comitê científico, idioma de publicação, normas da revista, tempo 
de avaliação e publicação, entre outros fatores.

O tempo médio para avaliação de um artigo varia entre periódicos, 
domínios do conhecimento e regimes de acesso, como podemos observar 
no processo de revisão de um manuscrito, que inicia após a sua submissão 
pelos autores. (VON HOHENDORFF et al., 2016) Isso ocorre em razão de 
uma série de fatores, como o total de trabalhos recebidos, o engajamento 
e disponibilidade dos avaliadores, recursos e da própria gestão da revista, 
entre outros. Essa variação gera dúvidas em relação à escolha de qual revis-
ta publicar, o que leva o autor a recorrer a uma combinação das variáveis 
de qualificação da revista, agilidade na publicação, custo de tradução e 
pagamento de taxas de submissão.

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo identificar o tempo 
médio de aprovação de um artigo nos periódicos brasileiros de Ciência 
da Informação indexados na Base de Dados em Ciência da Informação 
(BRAPCI), e investigar qual a relação com sua estratificação no Qualis. 
Optou-se pela BRAPCI por ser a base de dados mais representativa da 
área da ciência da informação no Brasil.

Estudos que mensuram o tempo de aprovação dos artigos são fre-
quentes na literatura internacional em diversos domínios, como na 
Medicina (CHEN; CHEN; JHANJI, 2013; SEBO et al., 2019), e na Ciência 
da Informação. (SHI et al., 2016) No Brasil, existem estudos relativos aos 
periódicos brasileiros de Psicologia (VON HOHENDORFF et al., 2016)  
e Contabilidade. (COELHO et al., 2017) Porém, a Ciência da Informação 
brasileira não apresenta estudos com número significativo de periódicos 
e artigos analisados.

A compreensão dos elementos fundamentais entre a construção do 
conhecimento até a sua veiculação na estrutura de comunicação cientí-
fica nos permite contextualizar o tempo para a aprovação de um artigo 
científico de acordo com a complexidade envolvida no processo.
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O TEMPO DE APROVAÇÃO NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA

O conhecimento científico resulta da observação de um fenômeno por 
meio de uma metodologia explícita e reprodutível. (MÜLLER, 2000a)  
A possibilidade de reproduzir o experimento valida os resultados encon-
trados e confere cunho científico ao estudo. Logo, a ciência só é possível 
quando inserida em um sistema de comunicação que permite a validação 
cíclica do conhecimento.

O sistema de comunicação científica consiste no meio pelo qual 
o conhecimento é validado e distribuído. É composto por atores com 
interesses distintos, como editoras, bibliotecas, agências de fomento, 
universidades e pesquisadores. (FREITAS; LEITE, 2019) No que se re-
fere à interação entre os pesquisadores, divide-se entre a comunicação 
formal e informal, que são meios utilizados pelos cientistas “[…] tanto 
para comunicar os resultados que obtêm, quanto para se informarem 
dos resultados alcançados por outros pesquisadores.” (MÜELLER, 2000a, 
p. 22) O canal informal possui cunho mais pessoal e é comumente des-
tinado aos estudos em andamento, já o formal é destinado para que as 
pesquisas finalizadas recebam o aval dos pares e avancem no fluxo de 
informação científica. (GOMES, 2013)

Por sua vez, o fluxo de informação científica1 representa o percurso 
da pesquisa desde o início até o aparecimento em citações da literatura. 
De modo geral, mapeia a interação dos atores no sistema de comunica-
ção científica. Segundo o fluxo, o maior diferencial entre o canal formal 
e informal, é de que o primeiro utiliza uma revisão por pares minuciosa 
antes da aprovação da pesquisa. (GOMES, 2013)

Para Gomes (2013), a revisão por pares consiste na avaliação do estu-
do por especialistas da área, sem que possuam informações relativas aos 
autores que submeteram o manuscrito. Essa medida de anonimato existe 
para minimizar a influência do viés pessoal na revisão. Porém, inovações 

1 Apontado por Gomes (2013) e outros autores como popularizado pelo modelo de Garvey e 
Griffith (1979).
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no processo de avaliação surgem, como é o caso do Open review, em que 
a identidade dos autores e avaliadores é conhecida, entre outras caracte-
rísticas. (TARGINO; GARCIA; SILVA, 2020) Outra inovação é o modelo de 
preprint, que consiste em versões originais de um trabalho submetidas 
para possível publicação, disponibilizadas gratuitamente em repositórios 
abertos. (SOUZA, 2019)

Convencionalmente, a avaliação por pares está inserida no processo 
editorial de um periódico científico, porém, é importante destacar que a 
responsabilidade pela celeridade do processo também depende da dis-
ponibilidade dos avaliadores selecionados.

O periódico científico recebe resultados de pesquisas desenvolvidas 
em um domínio do conhecimento e tem como função o registro, a disse-
minação e a instituição social do conhecimento. (SANTANA; FRANCELIN, 
2016) Dentre os motivos para submeter o estudo, está o de que o perió-
dico confere “[…] valor às pesquisas e as situa no seu grau de originali-
dade em relação ao conhecimento já acumulado em determinada área 
do conhecimento.” (GRUSZYNSKI; GOLIN; CASTEDO, 2008, p. 4) Vale 
ressaltar que a autoridade para conceder prestígio ao autor depende de 
um corpo de avaliadores respeitado (MÜELLER, 2000b) e que, além da 
avaliação por pares, existem outros aspectos relevantes no processo edi-
torial de um periódico.

Nesse sentido, o processo editorial é similar em diversas áreas do co-
nhecimento e conta com atores externos ao corpo editorial. O processo 
da publicação científica geralmente envolve a “[…] preparação do artigo, 
a escolha do periódico e a submissão, a avaliação pelos avaliadores e edi-
tor, a decisão de aprovar ou rejeitar o artigo, bem como os processos de 
edição, publicação e disseminação.” (MARTIGNAGO; JULIANI, 2019, 
p. 6) Por conta das diversas etapas desde a elaboração até a disseminação 
do estudo, a gestão de qualidade é essencial na elaboração de processos 
eficientes.

Ao estudar o processo editorial de um periódico, Martignago e Juliani 
(2019) identificaram que a avaliação dos artigos é o segmento que mais 
despende tempo. Entre as razões para explicar o fenômeno, destacam-se 
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o longo tempo para a resposta dos pareceres, a falta de disponibilidade de 
avaliadores e a dificuldade de selecionar pareceristas disponíveis.

Além disso, as equipes editoriais costumam ser compostas por docen-
tes e discentes vinculados a um programa de pós-graduação, desse modo 
a gestão do periódico científico disputa o tempo com outras demandas 
contínuas. Como consequência da multiplicidade de papéis, Kern e Uriona-
Maldonado (2020, p. 2) cogitam “que um recurso não contabilizado que 
mantém em funcionamento as revistas brasileiras líderes na Ciência da 
Informação, em acesso aberto e sem taxas, é o estoque de saúde dos edi-
tores”. No mesmo trabalho, os autores apresentam modelos que indi-
cam quais as etapas do processo editorial influenciadas pela pressão do 
trabalho, cujos efeitos são observáveis em diversas variáveis, entre elas,  
o tempo de avaliação dos artigos.

Portanto, a celeridade na avaliação contribui para a visibilidade das 
revistas, tanto no reconhecimento pelos pares, como na melhoria da qua-
lidade do periódico. Os autores, que precisam publicar os resultados de 
suas pesquisas, escolhem a revista que irão publicar tanto pela sua rele-
vância na área, como pelo tempo de avaliação, pois precisam apresentar 
uma produção consistente e constante, de forma que seus indicadores 
sejam favoráveis para financiamento das pesquisas e para progressão 
funcional. Assim como afirma Müeller (2000b, p. 77-78), “Sem publicação 
não há financiamento nem promoção”. 

Por outro lado, tempo de aprovação elevado pode implicar na obso-
lência da contribuição da pesquisa, pois outras que lidam com lacunas 
similares podem surgir durante o período de espera. (JOB; FERREIRA; 
MATTOS; ZANOTTO, 2014) Isto significa que a demora excessiva para 
um trabalho ser aprovado para publicação impacta prejudicialmente na 
carreira de um cientista e do próprio desenvolvimento da ciência.

METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como bibliométrica, tendo como corpus de aná-
lise 16 revistas da Ciência da Informação publicadas no Brasil, abrangendo 
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uma amostra de todas as estratificações do Qualis da Capes (2013-2016). 
Estabeleceu-se um recorte de seis anos para análise, compreendendo o 
período de 2014 a 2019. Na amostra estão representadas todas as revistas 
brasileiras de CI nos estratos A1, A2, quatro revistas B1, duas B2, três B5 
e uma C. A escolha foi por conveniência, tendo como critério as revistas 
que publicaram os textos completos em PDF e apresentam pelo menos 
30 artigos com datas de submissão e aceite compatíveis com o formato 
estipulado pelo estudo.

Os procedimentos metodológicos compreendem cinco etapas de sele-
ção e tratamento de dados: coleta dos metadados dos artigos, download 
em massa dos documentos, conversão dos PDF para TXT e extração das 
datas de submissão e aprovação, a criação de uma planilha com as datas. 
Cada etapa exige que o documento cumpra certos requisitos para ser se-
lecionado para a próxima, como indica a Figura 1, o restante é excluído 
da amostra. Além das etapas citadas, foi feita uma atualização posterior. 
O processo de coleta e extração de dados foi realizado por bots utilizando 
as ferramentas de WebScraper, wget e pdftext nos trabalhos das revistas.

Figura 1 − Etapas de seleção e tratamento de dados

 
Fonte: elaboração dos autores (2020).

A coleta de metadados na BRAPCI (BUFREM et al., 2010) foi realizada 
por meio da ferramenta de raspagem de dados para navegador WebScraper 
e armazenados em formato de Comma-separated-values (CSV). As variáveis 
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extraídas para cada artigo foram: o título do periódico em que foi publi-
cado, estrato Qualis (2013-2016), volume, número, ano, link do pdf, seção 
de publicação, id do artigo.

O download em massa dos artigos foi possível por meio da variável 
“link do pdf ” e do software livre GNU Wget. Porém, para acessar os dados 
de interesse foi necessário converter os arquivos em pdf para o formato 
texto. Para tal, utilizamos a ferramenta pdftotext.

Para extrair as datas de submissão e aceite dos artigos, foi desenvol-
vido um código em Python que identifica o formato de dia, mês e ano 
(DD/MM/AAAA). Após essa etapa, os dados foram armazenados em uma 
planilha Google para remover inconsistências.

Com base na data de submissão e do aceite, foi calculado o tempo 
para a aprovação de um trabalho nas revistas, bem como análises com 
elementos da estatística descritiva por meio do software R. Destaca-se que 
as datas mensuram o tempo de avaliação e não o tempo de publicação, 
pois depois de aprovado, os trabalhos passam por um processo de revisão 
e editoração até a publicação.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aplicando a metodologia de coleta e processamento dos dados, o estudo 
identificou um total de 2.057 trabalhos (21,4%) entre os 9.613 documentos 
indexados na BRAPCI no período analisado, sendo estes distribuídos em 
16 periódicos nos diversos estratos do Qualis.

A Tabela 1 apresenta o título dos periódicos coletados e seus respec-
tivos Qualis, juntamente com a quantidade de artigos analisados. As re-
vistas que apresentaram a maior quantidade de artigos analisados foram 
a Acervo, do Arquivo Nacional com 251 trabalhos e a Perspectivas em 
Ciência da Informação, com 213 trabalhos. O corpus coletado compõe 
uma amostra significativa das revistas distribuídas nos seis anos da aná-
lise, tendo respectivamente 332, 370, 373, 400, 380 e 202 trabalhos para 
os anos de 2014 a 2019.
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Tabela 1 − Total de trabalhos analisados no corpus da pesquisa em relação ao Qualis

Rótulos de Linha A1 A2 B1 B2 B5 C Total

Acervo - Revista do Arquivo Nacional 251 251

Bibliotecas Universitárias 42 42

Ciência da Informação em Revista 96 96

Em Questão 182 182

Encontros Bibli 144 144

Informação & Informação 152 152

Informação & Sociedade: Estudos 156 156

Informação@Profissões 72 72

Liinc em Revista 148 148

Perspectivas em Ciência da Informação 213 213

Perspectivas em Gestão & Conhecimento 186 186

Revista ACB: Biblioteconomia em Santa Catarina 104 104

Revista Analisando em Ciência da Informação 31 31

Rev. Brasileira de Biblioteconomia e 
Documentação

45 45

Rev. Digital de Bibliot. E Ciência da Informação 68 68

Transinformação 167 167

Total Geral 536 478 447 355 199 42 2057

Fonte: dados da pesquisa (2020).

O software R foi utilizado para cálculos de medida central e distri-
buição (Tabela 2), bem como para identificar o número de dias entre as 
datas de submissão e aprovação dos artigos publicados nos periódicos 
brasileiros de Ciência da Informação analisados, organizados de acordo 
com o estrato Qualis (2013-2016). Pode-se observar que o tempo médio 
que um artigo permanece em avaliação tem relação direta com o estrato 
Qualis da revista. Para uma revista A1, a média de tempo para avaliação 
ficou em 231,02 dias, porém pode-se destacar que existem trabalhos 
aprovados no mesmo dia, com tempo de análise zero, enquanto outros 
tiveram um tempo de avaliação de três anos e meio para serem aprova-
dos. Como comparação, estudos prévios identificaram valores extremos 
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similares e uma média de 237,82 dias para os mesmos periódicos no pe-
ríodo de 2010 a 2012. (JOB; FERREIRA; MATTOS; ZANOTTO, 2014) Em 
casos como esse, a própria análise estatística os considera como outliers, 
ou as exceções na avaliação.

Outro destaque da Tabela 2 refere-se ao “Desvio Padrão”, que para re-
vistas A1 é de 194,83 dias, ou seja, o tempo de avaliação não é uniforme, 
há diferenças de até seis meses entre elas. É certo afirmar que esse tempo 
depende de muitos fatores, dentre os mais relevantes, estão o tempo para 
elaboração dos pareceres pelos avaliadores e o encaminhamento a outros 
pareceristas nos casos de divergência entre avaliações. A elucidação dos 
motivos para o tempo de avaliação ser diferente entre as revistas, será ob-
jeto de estudo qualitativo aplicado junto aos editores dos periódicos da 
área da Ciência da Informação, a ser realizado pelo grupo.

Tabela 2 − Tempo de aprovação dos artigos da Ciência da Informação (2014 a 2019)

Qualis Periódicos Artigos Média Mediana Desv. P. Mínimo Máximo

A1 3 536 231,02 187 194,83 0 1229

A2 3 478 192,24 141 156,29 8 1044

B1 4 447 186,71 124 148,51 0 831

B2 2 355 89,07 69 81,91 0 743

B5 3 199 97,1 85 74,6 0 407

C 1 42 56,79 35 46,2 5 155

Geral 16 2057 172,4 118,00 163,15 0 1229

Fonte: dados da pesquisa (2020).

Pode-se observar que as revistas com Qualis inferior são mais ágeis 
na avaliação, como o exemplo das revistas B2, que avaliam em média 2,6 
vezes mais rápido que uma revista A1, enquanto as revistas B5 mantém 
a mesma proporção em relação às B2. Uma das hipóteses para esse au-
mento de tempo de avaliação é a de que o número de trabalhos que as 
revistas nos estratos superiores recebem é maior do que as revistas com 
Qualis inferior.
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Comparando os dados encontrados nesta pesquisa com estudos em 
outras áreas do conhecimento, observa-se que a tendência prevalece. No 
estudo realizado por Coelho e outros (2017) na área de Contabilidade, os 
autores identificaram o tempo médio de 304,2 dias em duas revistas A2, 
e outros 300 e 165,11 dias para revistas B1 e B2 respectivamente. Outra 
análise similar foi realizada por Von Hohendorff e outros (2016), que ao 
analisarem revistas da Psicologia, identificaram o tempo médio de avalia-
ção de 372, 257 e 198 dias para as revistas dos estratos A1, A2, e B1, assim 
como o estudo de Chen, Chen e Jhanji (2013), na área da oftalmologia, com 
o tempo médio para aprovação de 133 dias. Nos periódicos de cirurgia 
plástica listados no Journal Citation Report em 2005, Labanaris e outros 
(2007) identificaram que o tempo entre a submissão e a publicação de um 
artigo variou de 7,9 meses para cirurgia plástica estética a 16,9 meses para 
cirurgia plástica e reconstrutiva (média de 11,9 meses).

Os dados demonstram, de modo geral, que existe uma relação direta en-
tre o tempo de submissão e aprovação do trabalho com o estrato da revista 
indexada. Para ratificar essa relação foi realizada uma análise das 16 revistas 
(Gráfico 1). Para esta análise gerou-se grafos Boxplot no R para visualização 
da Média, Mediana, e realçar os quartis, bem como mostrar os valores dis-
crepantes (outliers).

Gráfico 1 − Boxplot das revistas em Ciência da Informação (2014-2019)

Fonte: dados da pesquisa (2020).
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Observa-se que no estrato A1, a revista Informação e Sociedade (I&S) 
tem o menor tempo de avaliação, com uma mediana de 103 dias, sendo o 
primeiro quartil em 56 e o terceiro quartil em 203, ou seja, a I&S avalia os 
trabalhos submetidos entre dois meses (56 dias) e seis meses (203 dias).  
A I&S é uma revista publicada pelo Programa de Pós-graduação em Ciência 
da Informação da Universidade Federal da Paraíba. Sua periodicidade 
é trimestral e está indexada no Portal de Periódicos CAPES, INFOBILA, 
LISA, CLASE, Latindex e OAIster. Os artigos de I&S estão indexados no 
Web of Science.

A revista Perspectivas em Ciência da Informação (PCI) tem o maior 
tempo de avaliação deste grupo (A1), variando de três meses (85 dias) a um 
ano e um mês (408 dias). Esta revista é publicada pela Escola de Ciência 
da Informação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), desde 
1996, em substituição à Revista da Escola de Biblioteconomia da UFMG, 
publicada de 1972 a 1995. Sua periodicidade também é trimestral. Está 
indexada em diversos diretórios e bases de dados: DOAJ, INFOBILA, 
LISA, Inspec, International Bibliographie of Book - Reviews of Scholarly 
Literature, Web of Science, Latindex, Literatura de Ciência da Informação 
(LICI), PASCAL, Portal de Periódicos CAPES, SciELO e Scopus. 

Com a maior mediana das três revistas A1, a Transinformação (Trans.) 
apresenta o tempo de aprovação de 229 dias (7 meses e meio), variando entre 
o quinto (151 dias) e o décimo primeiro mês (339 dias). A revista é editada 
pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, Centro de 
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Pontifícia Universidade Católica 
de Campinas e desde 2019 adota a Publicação Avançada (Ahead of Print). 
Foi fundada em 1989, e está indexada nas bases de dados: SciELO, Web of 
Science, Portal de Periódicos CAPES, JCR Social Science, Scopus, DOAJ, 
Latindex, CLASE, ROAD e AmeliCA. Possui Fator de Impacto: FI=0,255.

Nas revistas estratificadas como A2, destaca-se a revista Em Questão 
(EQues.) com um tempo médio de avaliação de 115 dias (quase qua-
tro meses), com tempo de resposta do parecer de 69 a 144 dias (de 2 
a 5 meses), sendo a revista mais célere nas avaliações. Esse periódico 
é publicado pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desde 2003, em continuida-
de à Revista de Biblioteconomia e Comunicação, lançada em 1986. Tem 
periodicidade quadrimestral e é dedicado às áreas de Comunicação e 
Ciência da Informação até 2013. Em 2014, a revista passou por uma im-
portante mudança de escopo, passando a se dedicar a área da Ciência 
da Informação e correlatas. Entre os seus indexadores, destaca-se: Web 
of Science, 1Findr, BRAPCI, CLASE, Dialnet, DOAJ, Google Acadêmico, 
LAPTOC, Latindex, ProQuest Library Science, Redalyc, Sumários.org, 
Univerciencia, BASE, Diadorim, Diretório Luso-Brasileiro, LivRe, OAIster, 
Portal de Periódicos CAPES, Portal de Periódicos Científicos da UFRGS, 
Sherpa Romeo e ROAD.

Ainda neste grupo, a revista Encontros Bibli (E.Bibl.) teve uma media-
na de 174 dias (seis meses) e a relação entre o primeiro quartil e o terceiro 
é de 165 dias, ou seja, a maioria dos trabalhos é aprovado entre o dia 105 
(três meses e meio) e o dia 270 (nove meses). O tempo máximo de apro-
vação de um artigo na revista foi de 553 dias (um ano e meio). A revista 
é uma publicação periódica do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem periodi-
cidade quadrimestral e adotou a modalidade de publicação continuada a 
partir do volume 24, ano 2019. Está indexada nas seguintes fontes: Web of 
Science (Emerging Sources Citation index), Academic Journals Database, 
BRAPCI, DOAJ, Redalyc, REDIB, Sumarios.org, vLex, ROAD, Latindex, 
Sherpa Romeo, Ulrich’s Periodicals Directory, Portal de Periódicos CAPES, 
WorldWideScience e RCAAP. 

Das revistas A2, a revista Informação e Informação (I&I) apresenta a 
mediana de 222 dias (sete meses e meio), a maior do grupo, bem como 
tem o artigo com maior tempo de avaliação (1.044 dias, quase 4 anos). 
Iniciada em 1996, é um periódico científico eletrônico do Programa de 
Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI) do Departamento 
de Ciência da Informação da Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
A partir de 2020 sua periodicidade passou para trimestral, e encontra-se 
indexada em: LISA, DOAJ, ERIH PLUS, Ulrich’s Periodicals Directory, 
Latindex, INFOBILA, CLASE e Public Knowledge Project’s Metadata Archive.
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Entre os periódicos com Qualis B1, destacamos a Liinc em Revista, 
pois considerando o tempo entre o primeiro quartil e o terceiro, apresen-
ta o menor tempo de avaliação. Isto pode ser justificado pelo fato de que 
a revista está publicando, nos últimos anos, fascículos temáticos, sendo 
estes avaliados por uma comissão científica selecionada para este fim, e 
conduzida por um editor convidado do fascículo. É uma publicação do 
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (Ibict), editada 
por seu Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, desenvol-
vido em associação com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
É indexada por DOAJ e Latindex. Quanto à periodicidade, a Liinc publica 
duas edições ao ano (semestral), preferencialmente, na forma de dossiês 
temáticos, na modalidade de publicação contínua, ou seja, os artigos são 
disponibilizados on-line à medida que aprovados.

No estudo foram analisados dois periódicos com Qualis B2, a Acervo - 
Revista do Arquivo Nacional e a Revista ACB: Biblioteconomia em Santa 
Catarina. As revistas classificadas neste estrato Qualis apresentaram uma 
média de aprovação de 79 dias e 112 dias respectivamente, e as duas têm 
uma mediana de 69 (um pouco mais de dois meses). A variação dos outliers 
das revistas vão de um tempo de aprovação de 0 dias, e um tempo máxi-
mo de 743 para a Revista ACB, enquanto a Revista do Arquivo Nacional 
variou entre 2 dias e 424 dias.

As revistas B5 e C apresentam um comportamento similar, com um 
período de avaliação menor que dos outros estratos e com menor tem-
po para emissão dos pareceres. No Gráfico 1 ainda pode-se observar os 
outliers, sendo o maior período de avaliação o da revista Perspectivas em 
Ciência da Informação (PCI) com um artigo com 1.229 dias em avaliação 
(3 anos e três meses). Das revistas analisadas, sete delas tiveram artigos 
que demoraram mais de um ano e meio para serem aprovados. 

O tempo que um trabalho demora para ser avaliado pode desempe-
nhar um papel importante na disseminação dos resultados, o que se-
gundo Chen, Chen e Jhanji (2013) e Shi e outros (2016) pode aumentar 
o índice de citações de um periódico. Pois se considerar o tempo de ava-
liação, acrescido de tempo de publicação, as citações podem ultrapassar 
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a janela de dois anos utilizada para o cálculo do Fator de Impacto de 
um periódico citado. 

Os resultados do estudo demonstram que a área de Ciência da 
Informação no Brasil tem uma média de 172 dias (quase seis meses) e 
uma mediana de 118 dias (quase quatro meses). Porém um dos grandes 
problemas está no desvio padrão das avaliações, que é de 163 dias, ou 
seja, pode existir uma diferença de quase seis meses entre uma avaliação 
e outra. Esses indicadores não são restritos a área de CI. Em relação às 
outras áreas do conhecimento, um dos trabalhos encontrados foi o de 
Sebo e outros (2019), que publicaram na Scientometrics um estudo da 
área de medicina geral, onde identificaram um tempo médio da submis-
são à aceitação de trabalhos de 123 dias (quatro meses), com mediana de 
111, sendo o menor tempo identificado de 1 dia e o maior de 922 dias. 
Nesse estudo, os autores destacam que a data de aceitação não indica a 
data de publicação, devendo ainda incluir o tempo que o artigo demora 
para ser publicado na revista. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatou-se que o tempo médio de avaliação nos periódicos nos estra-
tos superiores do Qualis é maior em relação ao das revistas com Qualis 
inferiores, revelando uma relação direta entre ambos os indicadores 
para avaliação, cuja hipótese pode estar no volume de submissões que 
os periódicos dos estratos mais elevados recebem. Observou-se que o 
tempo de aprovação dos artigos nos periódicos brasileiros de Ciência da 
Informação, no período de 2014-2019 apresenta uma média de 164,26 
dias (aproximadamente 5 meses), com variações significativas em cada 
estrato Qualis (2013-2016).

Constata-se que a média da Ciência da Informação aproxima-se das 
áreas de Psicologia (143 dias) e da oftalmologia (133 dias) no tempo de apro-
vação dos trabalhos. E difere de outras áreas como a Contabilidade (256 
dias), cirurgia plástica reconstrutiva (237 dias) e cirurgia plástica estética 
a (507 dias), conforme dados apresentados nos resultados deste estudo.
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Os resultados apresentados neste estudo, contribuíram para subsidiar 
a Ciência da Informação com dados referentes ao tempo de avaliação dos 
manuscritos, instigando os atores da comunicação científica a refletir 
acerca da própria responsabilidade no processo de construção do conhe-
cimento. Cabe aos editores definir estratégias eficientes para a seleção de 
pareceristas e uma melhor eficácia do processo avaliativo e da gestão da 
avaliação como um todo. Pois uma melhor eficiência da avaliação, propi-
cia celeridade na comunicação das pesquisas, influenciando diretamente 
nas escolhas de publicações dos autores. Assim, espera-se que o resultado 
do estudo reforce boas práticas para todos os atores.
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UM ESTUDO DA MOBILIDADE DURANTE O 
PROCESSO DE FORMAÇÃO ACADÊMICA NO 
BRASIL
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INTRODUÇÃO

A emigração de brasileiros para outros países e outros estados tem au-
mentado de forma significativa, no Brasil, estudos que demonstram que 
algumas cidades possuem taxa de 10 a 30% de migrantes que não vivem 
no seu estado de origem. (IBGE, 2010) Em muitos casos, brasileiros saem 
em busca de emprego, ou estudos, visando sempre qualidade de vida.

Dentre os principais motivos para emigração está a necessidade de ca-
pacitação em alto nível de formação. Das principais causas por optar pela 
mobilidade de indivíduos no território brasileiro, refere-se à qualidade 
de ensino superior em outros estados, a busca de novas oportunidades e 
mais experiências em suas áreas. (LOMBAS, 2017) Outro refúgio para tais 
estudantes condiz na ida para outros países, buscando assim, intercâmbio 
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cultural e melhor investimento em bolsas de pesquisa. A saída do estu-
dante para outros países não é interessante somente ao discente, mas 
também às instituições de origem, pois, o mesmo retorna na maioria das 
vezes mais produtivo, com rede de contato mais extensa, maior vivência, 
e podendo futuramente compartilhar suas experiências com outros estu-
dantes da instituição de origem.

A cada dia tem se tornado mais difícil produzir pesquisa científica 
no Brasil, devido a cortes de investimentos destinados a bolsas. Um dos 
principais motivos para a emigração de pesquisadores brasileiros para 
outros países pode ser apontado pela falta de apoio do governo. Logo, 
com esse cenário, pesquisadores brasileiros saem do país, dificultando 
assim o retorno pela falta de oportunidades. Grande parte dos cientistas 
brasileiros que voltam para o Brasil não conseguem emprego na sua área 
de formação, fazendo assim que não progridam nas suas carreiras.

Um programa que facilitou e auxiliou bastante o ingresso de estudan-
te às instituições com sedes em outros países é o Ciência Sem Fronteiras, 
por se referir a um programa que ampara estudantes, oferecendo bolsas 
de estudos. Em 2015, o governo pretendia alcançar 101.000 bolsas de es-
tudos para pesquisadores, graduandos, doutorandos, alunos ingressados 
no pós-doutorado, incentivando os discentes a se capacitarem em institui-
ções de reconhecida relevância. (AVEIRO, 2014) Hoje com apenas 5.000 
bolsas disponíveis, o Programa perdeu bastante influência no ingresso 
de estudantes para outros países, por motivos de cortes de investimento.

Diante desse cenário, este trabalho apresentará um estudo sobre o 
êxodo de estudantes brasileiros que partiram do seu estado/cidade de 
nascimento para outros estados/cidades e/ou aqueles que foram para 
outros países em busca de capacitação. Para obtenção dos dados dos es-
tudantes brasileiros analisados neste estudo será utilizado o framework 
LattesDataXplorer (DIAS, 2016), ferramenta responsável por extrair e tratar 
currículos de indivíduos cadastrados na Plataforma Lattes. Atualmente, 
o repositório de currículos da Plataforma Lattes que registra informações 
acadêmicas/científica e profissionais possuindo cerca de 6.750.000 cur-
rículos cadastrados. Logo, um conjunto de componentes desenvolvidos 
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para os propósitos deste estudo proposto e incorporados ao framework, 
viabilizando dessa forma uma visão ampla e inédita sobre o êxodo cien-
tífico brasileiro.

TRABALHOS RELACIONADOS

Abel e Sander (2014) em seu estudo efetuaram uma análise do fluxo mi-
gratório de indivíduos nascidos em 196 países de todos os continentes, 
sua pesquisa realiza a análise em meados dos anos 1990 até o ano de 2010, 
com a finalidade de entender padrões e tendências dos fluxos de imigra-
ções dos países e continentes selecionados. Nesse trabalho foi possível 
identificar os fluxos de migrações dos indivíduos obtidos para estudo de 
acordo com nível de desenvolvimento dos países.

Chaves e Duarte (2015) realizaram um estudo com dados da Plataforma 
Lattes de pesquisadores de pós-graduação, coletando dados da trajetória 
do pesquisador desde o nascimento até a sua última titulação. Tendo 
analisado o conjunto de doutores, chegando à conclusão que 95% são de 
origem dos estados Sul, Sudeste e Nordeste. Foi mencionado que 40% 
das primeiras formações dos doutores foram realizadas em suas cidades 
de origem, e que 87% daqueles que deslocam para outras cidades não 
ultrapassam o limite de 1.000 km. Foi destacado ainda que a cidade com 
maior formação de doutores é São Paulo.

Já Pierro (2016) analisa a mobilidade de pesquisadores e estudantes 
brasileiros ao longo de sua formação acadêmica. Ressalta-se que 20% dos 
pesquisadores trabalham, entretanto, a mais de 500 km de distância da 
instituição de onde ingressou na trajetória acadêmica, em contrapartida,  
a maioria trabalha cerca de 100 km de distância. Tal mobilidade fez com 
que pesquisadores entrevistados se envolvessem em várias linhas de pes-
quisa, tornando assim seus trabalhos mais conhecidos, nos locais de sua 
trajetória. O estudo indica que os estados da região Sudeste, principalmen-
te São Paulo, são aqueles que a maioria dos pesquisadores são oriundos; 
já os outros estados possuem um padrão migratório temporário. 
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Santacruz (2019) em seu trabalho propôs realizar um estudo para ana-
lisar a população de migrantes fornecidas pelas Nações Unidas. Seu tra-
balho tem por objetivo esclarecer os principais países que intervêm nas 
redes latino-americanas e se as variáveis do Índice do Desenvolvimento 
Humano (IDH) afetam na rede latino-americana. Como resultado, foi 
possível traçar uma rede mostrando as principais relações entre os países 
das Nações Unidas. Percebeu-se então que o país Estados Unidos mantém 
sua hegemonia como país receptor, comparados a países europeus como 
Alemanha e Itália, o Reino Unido e o país Asiático Japão. Também foi 
possível observar que alguns indivíduos de países sul-americanos optam 
por ir para a Espanha e observou-se que países como Paraguai e Bolívia 
possui um laço forte com a Argentina. Ao ser observado as variáveis do 
IDH, percebeu que a variável que mais afeta no processo de imigrantes 
de indivíduos é a variável de esperança de vida (representando uma me-
lhor expectativa de vida em outros países). Outra variável que tem afeta-
do bastante é a variável de razão de dependência, em que nela simboliza 
aqueles países que conquistaram a dependência dos demais.

Andrade (2019) realizou um estudo analisando a circulação de cérebros 
ao longo da jornada acadêmica dos indivíduos, bem como sua jornada de 
trabalho. Em seu estudo o autor cita que pesquisadores de diversas nacio-
nalidades optam por exercer a emigração a fim de obter mais experiên-
cias em sua área e ampliar a rede de contatos em outras universidades. 
Posteriormente é citado que no Brasil não há uma forma de incentivo 
facilitada para que estudantes brasileiros emigrem para outros países, e 
este fato pode prejudicar até mesmo o Brasil, pois deste modo dificulta a 
rede de contatos de pesquisadores brasileiros com pesquisadores de ou-
tras nacionalidades. Porém o Brasil investe em pesquisadores estrangeiros 
para que venham estudar no Brasil, a fim de efetuar a rede de contatos, 
no entanto muitas das vezes torna-se difícil conseguir um atrativo para 
os devidos estrangeiros, uma vez que houve uma redução de bolsas no 
país. Outros países, assim como a China investem muito objetivando ob-
ter a rede de contatos entre outros países, e concluiu que o país Estados 
Unidos é um dos países em que chineses mais optam por realizar o êxodo. 
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Silva e Queiroz (2020) propuseram um estudo com a finalidade de 
analisar a migração intraestadual no Rio Grande do Norte, com fluxos 
ocorrendo entre a Região Metropolitana de Natal e o interior do estado, 
e entre o interior do estado e a Região Metropolitana de Natal sendo que 
os dados obtidos para esta pesquisa se baseiam em dois quinquênios, de 
1995/2000 e 2005/2010. Os dados foram fornecidos pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). A partir dos dados obtidos, os autores 
efetuaram análises estatísticas para comparar os resultados e apontar os 
principais números sobre os fluxos ocorridos, e constataram que os indi-
víduos optam mais por exercer o fluxo de interior para metrópole, porém 
nos dois quinquênios a Região Metropolitana de Natal apresentou um de-
clínio de ganhos populacionais. Sobre as análises de migrações de cidades 
eles observaram que na cidade Natal ocorre o maior volume de migrações 
“do” e “para” interior potiguar, pois a capital concentra as principais ativi-
dades relacionadas aos setores de serviço, comércio, turismo e educação.

Logo, é notório que uma larga escala de indivíduos que optam por 
obter uma capacitação em alto nível de formação parte da sua cidade de 
origem para outra, e com menor escala, partem do seu país de origem 
procurando obter capacitação no exterior. Vale ressaltar que muitos tra-
balhos relacionados a este projeto, preferem extrair dados dos currículos 
cadastrados na Plataforma Lattes, por se tratar de um repositório de muita 
importância para o estudo da produção científica brasileira.

METODOLOGIA

No presente trabalho a principal fonte de dados utilizada foi o repositório 
curricular disponível na Plataforma Lattes. Inicialmente foi necessária a 
utilização do LattesDataXplorer para extração dos dados, dada a dificul-
dade de obtê-los, uma vez que a interface de consulta aos currículos da 
Plataforma Lattes possibilita somente o acesso de apenas um currículo 
por vez, sendo assim a análise de grandes grupos de indivíduos passa a ser 
um fator limitante. A extração dos dados foi realizada em maio de 2019 
totalizando 308.317 currículos de indivíduos com doutorado concluído, 
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considerando todos os doutores independentemente da data de conclu-
são de seus doutorados.

Logo após a realização da extração dos dados, estes foram tratamentos 
com o objetivo de obter extratos de dados formatados a fim de facilitar fu-
turas análises. Assim sendo etapas como “seleção dos dados” e “tratamento 
dosdados” foram efetuadas conforme esquema apresentado na Figura 1. 

Figura 1 − Aspecto geral do conjunto de componentes utilizados

Fonte: elaboração dos autores.

Na Etapa de “Seleção” é usada a linguagem de consulta XPath (XML 
Path Language) para pesquisa e posterior geração dos subgrupos a serem 
analisados. A linguagem XPath possibilita a construção de expressões 
que vão percorrer um documento XML de forma similar ao uso de ex-
pressões regulares. Portanto, possibilita o agrupamento de um conjunto 
de currículos com parâmetros desejados, como formação acadêmica ou 
áreas de atuação. 

A lista armazena os identificadores de cada currículo e o caminho em 
que ele está armazenado localmente, sendo assim, será possível analisar so-
mente os currículos selecionados. Diante do exposto foi coletado somente 
currículos de indivíduos com doutorado concluído, por se tratar do gru-
po com o maior nível de formação acadêmica; por se tratar de currículos 
que são frequentemente atualizados e grande parte dos parâmetros ne-
cessários para o presente trabalho estarem registrados em seus currículos.



Um estudo da mobilidade durante o processo de formação acadêmica no Brasil 149

Após a seleção do conjunto a ser analisado, o módulo de “Filtragem dos 
dados”, que é responsável por analisar os currículos em arquivos XML ob-
jetivando obter informações relevantes a pesquisa, caracteriza um extrato 
de dados formatados (arquivos de dados pré-processados). As informações 
dos currículos registradas no arquivo possuem: identificador do currículo; 
estado e cidade de nascimento do indivíduo; código da instituição, nome 
Código de Endereçamento Postal (CEP) do vínculo atual de atuação do indi-
víduo, além do código de identificação e nome da instituição para cada nível 
de formação concluída, considerando desde a graduação até o doutorado.

Após, é executado o módulo de “Tratamento dos dados” (Figura 2), em 
que são realizadas quatro etapas: obtenção de CEP da instituição; busca 
pela localização geográfica; limpeza e agrupamento de dados e norma-
lização dos dados.

Figura 2 − Tratamento dos dados

Fonte: elaboração dos autores.
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A primeira etapa efetuada é a “obtenção de CEP da instituição” em 
que a partir do código da instituição recuperado no currículo, o mesmo 
é consultado no diretório de instituições da Plataforma Lattes, no intui-
to de obter os dados da instituição e dessa forma, recuperar da seção de 
endereço, os dados de localização da instituição, as características da ins-
tituição, a partir de então, o site retornará as informações das instituições 
e assim ocorrerá a obtenção do CEP da instituição.

A etapa de “busca pela localização geográfica” é uma tarefa realizada 
com a finalidade de geolocalizar uma instituição. Em que ao acessar a API 
(Application Programming Interface) de geolocalização do Google, será 
enviado o endereço da instituição, para posteriormente ter como retorno 
a localização geográfica (latitude e longitude) da instituição. 

Na etapa “limpeza e agrupamento de dados”, ocorre a realização de 
exclusão de possíveis termos irrelevantes para a pesquisa, com o intuito 
de diminuir o volume de dados a serem processados e analisados. Como 
exemplo: a remoção de stopWorlds nos nomes das cidades; a normaliza-
ção para extrair palavras acentuadas, e substituí-las pelo seu equivalente 
sem acentuação.

Já a etapa de “normalização dos dados” tem o intuito de reduzir a re-
dundância de informações, descartando atributos com a ausência de da-
dos, como por exemplo CEP com ausência de algarismos. Posteriormente, 
é gerado o arquivo de “resultados”, que possui todos os dados específicos 
para a realização das análises. Logo, após toda a execução das etapas des-
critas anteriormente, diversas métricas são aplicadas para compreensão 
sobre como tem ocorrido a mobilidade dos doutores brasileiros ao longo 
do seu processo de formação acadêmica.

RESULTADOS

Como resultado, inicialmente foi possível realizar uma caracterização 
do conjunto analisado. A fim de quantificar a distância média em quilô-
metros entre um nível de formação até outro, foi efetuado o cálculo das 
distâncias para cada conjunto de níveis.
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O resultado da distância média de todas as etapas de capacitação dos 
doutores brasileiros, durante sua formação acadêmica. Pode ser observa-
do que a distância média entre as etapas tem uma variação considerada. 
Inicialmente, analisando a distância média de local de nascimento para 
graduação percebe-se que esta é a menor distância média calculada. Um 
dos fatores que influencia tal fenômeno é que grande parte das cidades 
brasileiras possuem instituições que proporcionam ao estudante cursos 
de graduação, e aquelas que não possuem, na maioria das vezes, ficam 
próximas à outras cidades que detêm os cursos neste nível de capaci-
tação. Já as maiores distâncias estão entre o local de nascimento do in-
divíduo e de sua capacitação a nível de doutorado, seguido dos níveis 
graduação/doutorado, em que o deslocamento é maior que os outros 
níveis de formação.

Na Figura 3 é possível observar a distribuição entre os níveis de for-
mação considerando as medianas das distâncias percorridas no proces-
so de formação acadêmica dos indivíduos analisados. Percebe-se que os 
menores valores são entre os níveis nascimento/graduação e mestrado/
doutorado. Neste último, justifica-se a opção em obter o título de “Doutor” 
na mesma instituição em que foi realizado o mestrado.

Figura 3 – Distribuição das distâncias entre os níveis de formação

Fonte: elaboração dos autores.
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Além do exposto, também foi obtida uma visualização do percurso 
intraestadual e interestadual percorrido pelos doutores brasileiros em 
seus processos de formação acadêmica (Figura 4).

Figura 4 – Fluxos em nível estadual percorridos pelos doutores

Fonte: elaboração dos autores.

É possível observar o quanto estados como São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e Rio Grande do Sul se destacam por possuir mais caminhos 
percorridos dentro de seus próprios territórios, em detrimento de outros 
estados brasileiros em que a migração dentro de seus próprios territórios 
é tímida. Um dos motivos que pode justificar tal fenômeno é que são os 
quatro estados que possuem maior quantidade de universidades públi-
cas no país, e consequentemente, concentrando a maioria dos programas 
de pós-graduação.
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Destaca-se ainda o quanto os quatro estados com maiores quantidades 
intraestaduais interagem entre si. Ao se analisar tais interações, foi pos-
sível observar como ocorre de forma intensa a emigração de indivíduos 
de Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, para a imigração no 
estado de São Paulo que representa o estado com maior número de douto-
res. Ao observar os movimentos interestaduais, também se realça aqueles 
indivíduos que saem do estado Paraná para São Paulo e reciprocamente 
aqueles que saem de São Paulo para o estado do Paraná, caracterizando 
uma ampla migração de pesquisadores entre os estados.

Ressalta-se que todos os estados possuem vínculos com todos os ou-
tros estados do país, apesar de alguns em menor quantidades, como: Acre, 
Roraima, Rondônia e Amapá.

A fim de caracterizar os vínculos de doutores encontrados a nível 
mundial, na Figura 5 é possível observar os principais países em que os 
doutores brasileiros se capacitaram.

Levou em consideração apenas aqueles países no qual a quantidade 
de vínculos foi superior a 50, sendo assim foi possível observar que o 
país Estados Unidos se destaca em comparação com os demais devido 
possuir a maior quantidade de vínculos, se justifica por ser uma das 
maiores potências mundiais e ser o país com maior número de bolsis-
tas se capacitando.

Apesar de os países da América do Sul serem mais próximos que os 
países da Europa e de outros continentes, percebe-se que nem sempre 
eles são aqueles que possuem a maior quantidade de vínculos, tal fato se 
justifica pela qualidade inferior de ensino comparados a países desenvol-
vidos. Porém, um país que se destaca dos demais, ao analisar o continente 
da América do Sul é a Argentina.

Destaca-se também o Reino Unido no mapa devido representar um 
conjunto de países situados na Europa, sendo assim representa o somató-
rio de todos os vínculos que os países possuem. Difere-se a quantidade de 
vínculos obtidos no Reino Unido no mapa de calor e no gráfico, devido 
o gráfico possuir os países do Reino Unido subdivididos.
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Figura 5 − Vínculos de doutores em âmbito mundial

Fonte: elaboração dos autores.

Com o intuito de ampliar analises e obter uma visualização dos esta-
dos brasileiros e países que possuem maiores quantidades de vínculos, 
foi caracterizada a rede apresentada na Figura 6.

É possível destacar que a rede é densa com o valor igual a um, uma 
vez que todos os nós estão conectados entre si. Observou-se também que 
estão presentes todos os estados das Regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste, 
sendo uma hipótese para isso a quantidade de universidades perten-
centes a estas regiões. Já as Regiões Norte e Nordeste, possuem menores 
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quantidades de estados presentes, devido as ofertas inferiores de trabalho 
e qualidades inferiores de cursos de nível de pós-graduação em compa-
ração as demais regiões.

Figura 6 − Redes de vínculos entre estados brasileiros e demais países

Fonte: elaboração dos autores.

Ao observar os países presentes na rede, percebe-se que a Argentina 
é o único país sul americano. Ainda em análises voltadas somente para 
países americanos, destacam-se Cuba, México, Canadá e Estados Unidos 
os maiores nós são aqueles que possuem maior quantidade de vínculos. 
O país Estados Unidos se sobressai com mais alto valor de grau, sendo in-
ferior somente ao estado de São Paulo. Alguns dos possíveis motivos do 
Estados Unidos ser o país que possui o maior grau entre os nós são: é o 
país que possui a maior economia mundial; possuir uma língua universal; 
possuir grande quantidade de ofertas de bolsas, dentre outros.
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Quando se trata de países da Europa, estão presente o Reino Unido 
e seis países: França, Portugal, Alemanha, Espanha, Bélgica e Itália com 
maiores graus de entrada de indivíduos respectivamente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado deste estudo, foi possível quantificar as distâncias percor-
ridas pelos doutores brasileiros em seus processos de capacitação, sendo 
observado que as distâncias percorridas foram em média, relativamente 
baixa, sendo alguns valores influenciados por indivíduos que migraram 
entre estados muito distantes.

Percebe-se também que no Brasil a localização geográfica possui forte 
influência sobre o processo migratório para capacitação. Em que, estudan-
tes tendem a optar por regiões como Sudeste e Sul do país no processo de 
formação, em detrimento de outras, como por exemplo da região Norte 
e Nordeste cuja oferta de cursos de capacitação principalmente a nível 
de pós-graduação é menor.

Observou também que o país Estados Unidos se destaca dos demais 
países, uma vez que corresponde ao país que possui maior quantidade 
de bolsistas brasileiros ingressados no país. Ocorre também a maior in-
teração entre países europeus comparados aos países da América do Sul, 
devido os países europeus possuírem uma melhor qualidade de ensino.
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PARTICIPAÇÃO DO CARIBE NA CIÊNCIA 
REGIONAL: VISÃO GERAL E ANÁLISE 
COMPARADA DE CUBA, JAMAICA E 
TRINIDADE & TOBAGO1
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INTRODUÇÃO

A América Latina e Caribe (ALC) é uma região ampla e diversa, forma-
da por três sub-regiões: América do Sul, América Central e Caribe, que 
reúnem 50 unidades geográficas, representadas por 33 países e 17 territó-
rios dependentes. Com a menor área e população, o Caribe compreende 
13 países e 14 territórios e um conjunto importante da região, marcado 
por distintos contextos históricos, econômicos, sociais e culturais que 

1 Uma versão ampliada do trabalho foi publicada na Revista Cubana de Información en Ciencias 
de la Salud, em espanhol, com vistas a divulgar os resultados da pesquisa nos demais países 
da América Latina e Caribe.
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conferem à sub-região ampla diversidade em vários aspectos, inclusive 
na ciência e tecnologia.

Estudos sobre a ciência da ALC foram realizados na segunda metade 
do século XX, a exemplo das pesquisas de Frame (1977) e Krauskopf e de-
mais autores (1994) e Garfield (1995), e no início do século XXI, como as 
pesquisas de Velho (2004), Vélez-Cuartas, Lucio-Arias y Leydesdorff (2016) 
e Santin (2019), além de estudos sobre os campos e países da região. Outras 
contribuições são o informe El Estado de la Ciencia, publicado anual-
mente pela Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericana 
e Interamericana (RICYT), e o Unesco Science Report, publicado a cada 
cinco anos pela United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (Unesco), com dados de alguns países da região.

Apesar dos avanços, a região ainda carece de pesquisas exaustivas e 
territorializadas sobre o conjunto da ciência regional e das sub-regiões, em 
especial do Caribe, pouco explorado na ciência regional. A concentração 
dos estudos na ciência da América Latina é evidente e deixa de contemplar 
as contribuições do Caribe. A ausência de dados sobre a ciência caribenha 
contribui para situação, assim como a trajetória recente e a incipiência da 
ciência em alguns países e territórios, além de outros fatores que também 
limitam as pesquisas sobre a ciência da ALC. As pesquisas sobre o Caribe 
são escassas e se dedicam a determinados campos e países, e não a todos 
os países e territórios da sub-região.

Cuba se destaca nos estudos da sub-região, assim como a ciência cubana 
no Caribe e na ALC, em contraste com a ausência de estudos sobre outros 
países e sobre a ciência caribenha. Exemplos relevantes são as pesquisas 
de Araújo Ruiz, Arencibia Jorge e Gutiérrez Calzado (2002), abordando os 
ensaios clínicos cubanos e suas contribuições para os avanços do país na 
legitimação de produtos farmacêuticos; de Araújo Ruiz e demais autores 
(2005), sobre os artigos cubanos na Web of Science e na base Cubaciencias, 
indicando a importância das bases nacionais; de Chinchilla-Rodriguez e 
demais autores (2015), sobre a produção cubana em saúde pública; e de 
Galbán-Rodríguez e demais autores (2019), que faz uma análise exaustiva 
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da produção cubana do início do século XXI em bases de dados nacionais, 
regionais e internacionais. 

Considerando o contexto, a ciência caribenha é analisada e discutida 
neste trabalho com referência a duas questões principais: quais as con-
tribuições do Caribe para a ciência regional? Como a especialização da 
sub-região contribui para a especialização e a diversificação científica 
da ALC? A pesquisa busca obter uma visão geral da ciência caribenha 
com base em indicadores de insumos e resultados e ênfase em dados 
bibliométricos de artigos publicados entre 2003 e 2014 e indexados na 
Web of Science e no SciELO Citation Index. O trabalho preenche uma 
lacuna ao abordar o conjunto da ciência caribenha e comparar os per-
fis dos países mais produtivos da sub-região: Cuba, Jamaica e Trinidade 
& Tobago. Além disso, destaca os padrões de comunicação e especiali-
zação científica do Caribe e contribui para uma visão mais ampla da 
ciência regional.

METODOLOGIA

O estudo é cientométrico de nível macro e utiliza dados da Web of Science 
(Science Citation Index, Social Science Citation Index e Arts & Humanities 
Citation Index), representando a ciência internacional, e do SciELO Citation 
Index, índice regional originário da SciELO. A coleta de dados ocorreu 
em 2017 e incluiu os artigos originais e de revisão publicados por autores 
do Caribe de 2003 a 2014 e as citações recebidas até março de 2017. Dados 
demográficos, econômicos e de área física foram obtidos no World Bank 
Open Data e os dados de insumos decorrem dos indicadores de ciência 
e tecnologia da RICYT.

A análise se baseia num conjunto de 16.690 artigos e 214.382 citações 
do Caribe na Web of Science e 12.562 artigos e 5.687 citações no SciELO 
Citation Index, além de dados de insumos dos países. O uso de fontes 
complementares e múltiplos indicadores, como o número de artigos e 
citações, Activity Index – AI (FRAME, 1977), Country Profile Index – CPI 
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(SCHULZ; MANGANOTE, 2012), Mean Observed Citation Rate – MOCR 
(GLÄNZEL, 2003), Relative Citation Impact Score – RCIS (TUZI, 2005), 
Attractivity lndex – AAI (SCHUBERT; BRAUN, 1986), Scientific Strength 
– SS (ABRAMO; D’ANGELO; DI COSTA, 2015) e Scientific Specialization 
Index – SSI (ABRAMO; D’ANGELO; DI COSTA, 2014), busca contemplar 
a ciência caribenha de forma mais ampla e inclusiva.

Os indicadores utilizados na análise comparada de Cuba, Jamaica e 
Trinidade & Tobago se referem à atividade de publicação dos países por 
áreas de pesquisa com relação ao mundo (AI) e ao próprio país (CPI), 
ao impacto relativo ao mundo (RCIS) e ao próprio país (AAI) e à força 
(SS) e especialização científica (SSI) em relação à atividade e ao impac-
to dos países da ALC. O cálculo de SS e SSI utiliza uma janela de cita-
ções de três anos, incluindo o ano de publicação, de modo que para os 
artigos de 2014, por exemplo, foram consideradas as citações de 2014 a 
2016. Esses dados foram obtidos no Relatório de Citações das bases de 
dados, com a coleta dos dados dos citantes por país, área de pesquisa e 
ano de publicação.

A pesquisa utiliza o método da contagem completa, pelo qual cada 
campo ou país é creditado com uma publicação ou citação (GLÄNZEL, 
2003). A identificação dos países e territórios do Caribe ocorreu com 
base no Standard Country or Area Codes for Statistics Use. (UNITED 
NATIONS, 2014) A classificação temática é baseada nas áreas de pesquisa 
da Web of Science e do SciELO Citation Index, as quais foram transpostas 
para o nível macro nos seis campos de ciência e tecnologia do Manual 
Frascati. (ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND 
DEVELOPMENT, 2007) A linguagem R e os softwares Microsoft Excel, 
BibExcel e Vizzlo foram usados na análise dos dados. 

A classificação dos padrões de especialização científica segue os mo-
delos paradigmáticos de publicação da European Commission (REIST-2, 
1997), também utilizados por Velho (2004), Glänzel, Leta e Thijs (2006), 
Schulz e Manganote (2012), além de campos não contemplados nesses 
modelos, como as Ciências Sociais e Humanidades.
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• modelo ocidental: padrão predominante nos países desenvolvidos 
ocidentais, com Medicina Clínica e Pesquisa Biomédica como cam-
pos dominantes; 

• modelo chinês: padrão dos antigos países socialistas, China e econo-
mias em transição, com maior atividade em Física e Química e menor 
em Ciências da Vida;

• modelo bioambiental: padrão típico de países desenvolvidos ou mais 
“naturais”, com maior enfoque en Biologia, Ciências da Terra e Espaciais;

• modelo japonês: típico do Japão e outros países desenvolvidos da 
Ásia, com Química e Engenharia como campos predominantes.

VISÃO GERAL DA CIÊNCIA CARIBENHA

Os países e territórios do Caribe publicaram 16.690 artigos entre 2003 e 
2014 e receberam 214.382 citações na ciência internacional, representada 
pela Web of Science, com média de 12,84 citações por artigo, o que equiva-
le a 2,59% dos artículos de ALC (643.222) e 0,12% do mundo (14.226.659). 
No SciELO Citation Index, o Caribe registrou 12.562 artigos (4,58% da ALC 
e 3,44% da coleção SciELO), e 5.687 citações, com média de 0,45 citações 
por artigo. A participação do Caribe é modesta se comparada à demogra-
fia e à área física, uma vez que a sub-região reúne 6,83% da população da 
ALC e ampla área de superfície.

Além das diferenças nos dados de população e Produto Interno Bruto 
(PIB), que caracterizam os países e territórios do Caribe em comparação 
entre si e com os países da América Latina, a distribuição de artigos e ci-
tações também é desigual. Cuba reúne mais de 50% dos artigos e citações 
da Web of Science e mais de 90% da base regional. Embora a concentra-
ção das pesquisas seja uma característica comum na ALC (VELHO, 2004; 
SANTIN, 2019) e no mundo (GIBBS, 1995; MAY, 1997), a situação se mos-
tra mais pronunciada no Caribe. O estágio de desenvolvimento científico 
dos países explica em parte a distribuição desigual da ciência do Caribe, 
assim como o número de territórios dependentes na sub-região.
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Tabela 1 – População, PIB, artigos e citações por país ou território do Caribe (2003-2014)

Notas: x ̅ = média de citações por artigo. População 2014: World Bank e estimativas. Popu-
lação ALC: 627.128.999. PIB: Produto Interno Bruto, em bilhões de dólares, World Bank, 
2014. Estimativa PIB ALC: 6.410.391,78.
* Netherlands Antilles: grupo autônomo de ilhas dos Países Baixos dissolvido em 2010. 

Fonte: elaboração das autoras.

A média de citações da sub-região na ciência internacional é influen-
ciada pelo impacto médio dos artigos de Cuba (12,07), Jamaica (11,44) e 
Trinidade & Tobago (11,05), que, junto com o Brasil (12,02), têm as me-
nores médias de citações dos países produtivos da ALC. Por outro lado, 
o Caribe tem as duas melhores médias de citação da região, em Bermuda 
(39,53) e Santa Lucia (37,88), as quais se explicam basicamente pela alta 
colaboração internacional.
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Cuba, Jamaica e Trinidade & Tobago formam o grupo de países mais 
produtivos da sub-região na ciência internacional. Porto Rico ocupa o 
segundo lugar no SciELO Citation Index, onde a presença do Caribe é 
insignificante, exceto por Cuba, um dos primeiros países da ALC a inte-
grar o projeto SciELO. Guadalupe, Barbados e Granada abrem o segun-
do grupo de países e, junto com a trajetória recente de pequenos países, 
como Bahamas, Belize e São Cristóvão & Nevis, indicam o potencial de 
desenvolvimento do Caribe. Boa parte das pesquisas da sub-região está 
ligada a colaboração internacional, aspecto que tanto reforça as relações 
de dependência como serve de estímulo à ciência local. 

Guadalupe é um território do Caribe que tem o francês como idioma 
oficial, embora predominem os idiomas crioulos. Como território francês, 
não tem um sistema de ciência e tecnologia próprio e o Consejo Regional 
de Guadalupe, vinculado ao governo francês, é responsável pela gestão 
e pelo desenvolvimento local. Com pouco mais de 400 mil habitantes e 
1.600 km2, Guadalupe é um dos maiores e mais populosos territórios da 
União Europeia no Caribe. Ocupa a 16ª posição da ALC em produtividade 
na Web of Science, com 7,1% dos artigos da sub-região e 0,20% da região. 
O território acumula um dos maiores volumes de artigos por 1.000 habi-
tantes da ALC (3,21) e tem um perfil basicamente agrícola, além de uma 
produção relativamente significativa nas áreas biológicas e da saúde, com 
um padrão de especialização voltado ao modelo bioambiental.

Barbados é um país independente e tem o inglês como idioma oficial. 
Com pouco mais de 280 mil habitantes e 430 km2 de superfície, reúne 
4,52% dos artígos da sub-região e 0,12% da ALC na Web of Science, com 
poucas publicações na SciELO. Barbados se caracteriza por baixa ativi-
dade e um alto impacto relativo, especialmente nas Ciências Naturais 
e Ciências Médicas & da Saúde, além de importante participação das 
Ciências Sociais. O país segue o modelo bioambiental, com predomínio 
das Ciências Naturais e boa participação das áreas biológicas, e tem ele-
vada colaboração internacional, o que explica, ainda que parcialmente, 
a alta taxa de artigos por 1.000 habitantes (2,66) e média elevada de im-
pacto de citações na ciência internacional (18,69).
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Granada é um país independente que tem o inglês como idioma ofi-
cial. Um dos menores países da região, tem 340 km2 e pouco mais de 100 
mil habitantes. O país reúne o maior volume de artigos por 1.000 habi-
tantes de ALC (5,39), superando Guadalupe (3,21) e Chile (3,17). Apesar do 
crescimento, não registrou artigos no SciELO Citation Index no período 
e tem uma das menores médias de impacto da região, com 7,25 citações 
por artigo. A maioria das publicações é das Ciências Médicas e da Saúde 
e a especialização no modelo ocidental é influenciada, em boa parte, pela 
St. George’s University, uma das poucas instituições de ensino superior e 
pesquisa do país. (UNESCO, 2015) 

Observam-se duas lacunas pincipais na análise da ciência caribenha. 
A primeira é a falta de dados de insumos na maior parte os países e terri-
tórios, o que dificulta o olhar sobre a ciência e indica a necessidade de ma-
pear a pesquisa e a inovação na sub-região. A segunda lacuna refere-se à 
baixa participação dos países e territórios do Caribe na SciELO, indicando 
que, apesar dos esforços das bases regionais para reunir e dar visibilidade à 
ciência da ALC, estas ainda contemplam muito parcialmente a ciência cari-
benha, de modo que boa parte dela permanece invisível na própria região.

ANÁLISE COMPARADA DE CUBA, JAMAICA E TRINIDADE & TOBAGO

Cuba é a maior ilha do Caribe e um dos países mais influentes da sub-re-
gião, com o espanhol como idioma principal. Com 0,42% do PIB e 0,02% 
dos investimentos mundiais, produziu 0,06% dos artigos mundiais de 2003 
a 2014 na Web of Science, um índice equivalente aos recursos humanos 
do país (Gráfico 1-A1). A mesma equivalência ocorre na taxa de pesquisa-
dores e artigos por 1000 habitantes (0,38), indicando equilíbrio entre in-
sumos e resultados. Cuba ocupa o sétimo lugar entre os países da ALC em 
produção científica, com 9.213 artigos (1,12%) e mais de 110 mil citações, 
mesmo sem revistas nacionais na base, o que é intrigante se considerado 
o volume de revistas do país e sua importância na região. (CHAVARRO, 
2016; SANTIN, 2019) No Caribe, Cuba é responsável por 55,20% dos ar-
tigos na Web of Science e 97,34% na SciELO Citation Index (Tabela 1).
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Jamaica é um país insular do Caribe que tem o inglês como idioma oficial. 
Com cerca de 2,8 milhões de habitantes e a terceira maior área do Caribe, 
representa 0,02% do PIB e 0,01% dos artigos do mundo (Gráfico 1-A2). O país 
publicou 2.098 artigos e recebeu pouco mais de 24 mil citações de 2003 a 
2014, o que resulta numa das médias de citações mais baixas da região (11,44), 
próxima de Cuba, Trinidade & Tobago e Brasil. É a segunda nação em pro-
dutividade do Caribe e a décima quarta da ALC, com 0,33% dos artículos 
da região e 12,57% do Caribe na Web of Science, e tem baixa participação na 
SciELO. Identificado por Garfield (1995) como um dos países de ALC com o 
maior impacto de citações nos anos 1980, Jamaica teve redução do impacto 
médio desde o final da mesma década e registra um dos mais baixos índi-
ces de citações ALC no início do século XXI. O país publica a única revista 
caribenha atualmente indexada na Web of Science, a West Indian Medical 
Journal, que divulga boa parte dos artigos do Caribe nas áreas médicas.

Trinidade & Tobago é um país do Caribe formado por duas ilhas prin-
cipais, com o inglês como idioma oficial. Classificado entre os poucos 
países da ALC na categorial renda alta, junto com Barbados e Bermuda, 
Trinidade & Tobago destaca-se pelo PIB e recursos humanos em ciência 
e tecnologia na população, além da taxa de artigos por 1000 habitantes 
(Gráfico 1-A3). Com 1.958 artigos entre 2003 e 2014 e pouco mais de 20 
mil citações na Web of Science, o país ocupa a 15a posição na ALC, com 
0,01% dos artigos do mundo, 0,30% da ALC, 11,73% do Caribe e uma mé-
dia de 11,05 citações por artigo. 

A produção científica de Trinidade & Tobago é significativa, especial-
mente em comparação com a área física, população e resultados de países 
maiores da ALC, como Guatemala, Nicarágua, Paraguai e El Salvador. Por 
outro lado, o país tem uma das menores médias de citações da região e 
baixa participação na edição de revistas, o que, combinado com o enfo-
que internacional das pesquisas, parece contribuir para a baixa produção 
na SciELO: somente 35 artigos e 33 citações.

Além dos perfis científicos dos países, é possível observar semelhan-
ças e diferenças nos padrões de especialização. A Tabela 2 apresenta a 
especialização de Cuba, Jamaica e Trinidade & Tobago nos seis campos 
de ciência e tecnologia.
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Cuba tem um perfil particular na ciência regional, com Engenharia & 
Tecnologia como campo predominante, seguido das Ciências Naturais, 
Ciências Agrárias e Ciências Médicas & da Saúde, essas últimas com tra-
dição e um papel central na ciência cubana (Tabela 2, Gráfico 1-B1). O 
equilíbrio entre os campos é maior na produção que no impacto, com re-
flexos sobre a especialização do país em Engenharia & Tecnologia. Com 
múltiplos enfoques, assim como ocorre com o México na América Latina 
(SANTIN, 2019), o país se caracteriza como um sistema híbrido, que com-
bina, com certo equilíbrio e boa distribuição entre as áreas, os modelos 
de publicação bioambiental, japonês e ocidental.

Tabela 2 – Especialização de Cuba, Jamaica e Trinidade & Tobago (Web of Science, 2003-2014)

Nota: AI: Activity Index; CPI: Country Profile Index; MOCR: Mean Observed Citation Rate; RCIS: Relative Citation Impact 
Score; AAI: Attractivity lndex; SS: Scientific Strength; SSI: Scientific Specialization Index.

Fonte: elaboração das autoras.
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Jamaica, por sua vez, tem a maior parte da produção nas Ciências 
Médicas e da Saúde, seguidas das Ciências Naturais (Tabela 2, Gráfico 
1-B2). A saúde representa mais de 60% dos artigos e citações, com baixa 
média de citações na comparação com o mundo e a ALC. No SciELO 
Citation Index, Jamaica teve 60 artigos, concentrados nas áreas da saú-
de, o que reforça a adesão ao modelo ocidental. Com baixa produtivi-
dade, as Ciências Sociais e Humanidades se destacam na combinação 
da atividade e impacto e geram boa especialização na região. O país 
segue um modelo híbrido de publicação, com maior atividade e im-
pacto nas áreas da saúde e força e especialização científica nas Ciências 
Sociais e Humanidades.

Trinidade & Tobago também segue um modelo híbrido de publica-
ção, com as Ciências Sociais como campo predominante e importante 
orientação ao modelo bioambiental, constituído pelas Ciências Agrárias e 
Naturais (Tabela 2, Gráfico 1-B3). As Ciências Sociais são um campo tradi-
cional no país e têm amplo alcance nos diversos indicadores. Trinidade & 
Tobago acumula 1,86% da força regional no campo, alto impacto relativo 
e boa representatividade na região. As Humanidades também têm boa 
participação relativa, com baixa produção absoluta na ALC, mas números 
mais elevados que vários países do Caribe. 

Outros campos têm um equilíbrio interessante na atividade do país 
em relação ao mundo, com menor presença de Engenharia & Tecnologia. 
As Ciências Médicas e da Saúde têm menor participação relativa, porém 
maior produção absoluta, o que contribui para fortalecer a posição estra-
tégica do país como centro de colaboração intraregional em saúde na re-
gião, especialmente em Medicina Tropical. (CHINCHILLA-RODRÍGUEZ 
et al., 2015) Na ciência regional indexada na SciELO, o perfil de Trinidade 
& Tobago se volta para as áreas biológicas e da saúde, mas o baixo volume 
de artigos impede a definição de um modelo paradigmático de publica-
ção para o país nesse contexto.



Gráfico 1 − Perfil e especialização científica de Cuba, Jamaica e Trinidade & Tobago  
(Web of Science, 2003-2014)

A1. Cuba A2. Jamaica

A3. Trinidad and Tobago B1. Cuba

B2. Jamaica B3. Trinidad and Tobago

 Ciencias Agrarias  Ingeniería y Tecnología  Humanidades  Ciencias Médicas y de la 
Salud  Ciencias Naturales  Ciências Sociales

Nota: AI: Activity Index; CPI: Country Profile Index; MOCR: Mean Observed Citation Rate; RCIS: Relative Citation Impact 
Score; AAI: Attractivity lndex; SS: Scientific Strength; SSI: Scientific Specialization Index.

Fonte: elaborado pelas autoras.
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A análise comparada de Cuba, Jamaica e Trinidade & Tobago reforça 
o perfil particular de Cuba na ciência do Caribe e da ALC, tanto por sua 
aproximação com o modelo japonês como pelo equilíbrio na produção 
dos diversos campos. Jamaica se destaca pela adoção do modelo ocidental, 
acompanhando Granada no Caribe, combinado com as Ciências Sociais 
e Humanidades, enquanto Trinidade & Tobago combina esses dois cam-
pos com o modelo bioambiental, prevalente no país e na maior parte dos 
países da ALC.

A baixa participação de Jamaica e Trinidade & Tobago na SciELO é 
comum aos países e territórios do Caribe, a exceção de Cuba, que, além 
de ser um dos países pioneiros na base, é o único da região com maior 
volume de artigos na SciELO que na Web of Science. A quase ausência 
de artigos de outros países na base regional reforça a invisibilidade da 
ciência da sub-região e indica o caráter “periférico” da ciência caribenha 
na ALC, o que também ocorre, em boa parte, com os países da América 
Central. A Latindex tem contribuído para a qualificação das revistas da 
região e é de fundamental importância para o Caribe. O mesmo papel é 
desempenhado por SciELO e Redalyc, ainda que com alcance bastante 
limitado no Caribe e na América Central. A liderança científica de Cuba 
no Caribe, assim como o Brasil na ALC, parece resultar não apenas das 
capacidades e potencialidades nacionais, mas também das debilidades e 
das posições de outros países e territórios na sub-região.

CONCLUSÕES

Os países e territórios do Caribe contribuem para a ciência da ALC, ain-
da que vários deles tenham resultados incipientes na produção científi-
ca. Com 2,59% dos artigos da região e 0,12% do mundo, investimentos 
e recursos humanos em geral limitados, a sub-região tem participação 
modesta na ciência regional, o que não reduz a importância dos resulta-
dos na própria sub-região. A produção dos países e territórios pode gerar 
desenvolvimento científico e tecnológico na sub-região, com reflexos na 
economia, na cultura e na sociedade, e contribuir para o desenvolvimento 
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e a diversificação da ciência regional, tanto em termos de temáticas como 
em relação à distribuição geográfica e à redução das desigualdades cien-
tíficas regionais.

O perfil da ciência caribenha é diverso e se revela, em boa parte, pelos 
insumos e resultados analisados nesta pesquisa, ainda que sejam necessá-
rios estudos territorializados para compreender melhor as especificidades 
de cada país. Assim como na ALC, a ciência caribenha não é homogênea 
e se constitui por diferentes perfis e modelos de publicação que operam 
na sub-região, formada por um grupo diverso de países e territórios e 
que têm diferentes trajetórias históricas e características demográficas, 
econômicas, sociais e culturais.

O olhar sobre a produção científica baseado em duas bases de dados, 
uma internacional (Web of Science) e outra regional (SciELO Citation 
Index), reforça as contribuições do Caribe em relação à diversidade cien-
tífica, mas encontra limites no que se refere ao pluralismo da ciência local, 
dado que, a exceção de Cuba, os países e territórios estão subrepresentados 
na base regional. As ausências de alguns deles deixam expaços potenciais 
para a expansão da ciência regional e também do projecto SciELO. Os li-
mites também estão na ausência de indicadores de insumos em ciência e 
tecnologia, o que aumenta as disparidades da ciencia regional e reforça 
a existência de periferias dentro da própria periferia, tendo em conta o 
espaço relativamente limitado que a ALC ocupa na ciência internacional. 
Este é um desafío importante para os países do Caribe nos próximos anos.

A análise comparada dos três países mais produtivos reforça o perfil 
particular de Cuba na ciência do Caribe e da ALC, tanto por sua aproxi-
mação com o modelo japonês como pelo equilíbrio na combinação da 
produção e do impacto nos diversos campos, aspecto em que o país se 
aproxima do México na ciência regional. Jamaica se destaca pela adoção 
do modelo paradigmático ocidental, acompanhando Granada, no Caribe, 
e Guatemala, Panamá e Paraguai na América Latina, combinado com as 
Ciências Sociais e Humanidades, enquanto Trinidade & Tobago combina 
esses dois campos com o modelo bioambiental, prevalente no país e na re-
gião. A elevada participação relativa das Ciências Sociais e Humanidades 
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na Jamaica e em Trinidade & Tobago acompanha o destaque dessas áreas 
na Argentina, Chile e México, países com sinificativa participação relativa 
nesses campos, combinados com outros modelos de publicação prevalen-
tes, especialmente o modelo bioambiental.

Os desafios do Caribe vão muito além de aumentar os insumos e re-
sultados em ciência e tecnologia. Alguns deles são comuns aos países do 
Caribe, como o fortalecimento da colaboração intraregional, a qual pres-
supõe a participação dos países da América Latina, especialmente os lí-
deres em ciência e tecnologia. Outro desafío é a diversificação temática 
e institucional das pesquisas, em especial nos pequenos países, sem re-
duzir a atenção aos campos de especialização e às potencialidades locais. 
Além disso, a publicação de artigos em revistas regionais, como nas áreas 
agrícolas, poderia fortalecer o campo, que é importante para a segurança 
alimentar da sub-região. Em termos mais amplos, a institucionalização 
dos sistemas nacionais de ciência e tecnologia e a coleta e sistematização 
dos dados poderiam guiar as ações do setor e contribuir para o desenvol-
vimento da ciência caribenha e da ALC.
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ATENÇÃO ON-LINE E DADOS DE CITAÇÃO 
DE PESQUISAS COM TEMÁTICAS 
ÉTNICO-RACIAIS: UM COMPARATIVO 
ENTRE PUBLICAÇÕES SOBRE 
AFRODESCENDENTES BRASILEIROS  
E AMERICANOS

Sarah Rúbia de Oliveira Santos
Ronaldo Ferreira de Araújo

INTRODUÇÃO

As discussões sobre as relações étnico-raciais têm crescido e ganhado es-
paço no âmbito dos movimentos sociais, das mídias sociais e, também, 
do meio acadêmico. Vê-se, cada vez mais, o compartilhamento de conhe-
cimentos que destoam do estabelecido como o “único ponto de vista” e 
a amplificação de vozes que há muito foram silenciadas. A produção e 
disseminação de conhecimento científico decolonizado, nesse sentido, 
possibilitam a mudança de perspectivas já estabelecidas, mas que não 
representam o todo.
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E neste contexto acadêmico, mais do que ser contra uma ciência ra-
cista, é necessário construirmos “um diálogo permanente no combate 
ao racismo, seja dos conteúdos formativos, frentes de pesquisa e práticas 
profissionais, o que demanda que cada área do conhecimento repense 
sua responsabilidade nessa discussão”. (ARAÚJO; SILVA JÚNIOR, 2020) 
A Ciência da Informação (CI), por ser caracterizada como uma ciência 
social e humana que lida com os recursos informacionais, desempenha 
importante papel na investigação dos fluxos que a informação percorre. 
(ARAÚJO, 2014) Apesar das diversas possibilidades de estudos em in-
formação com ênfase nas temáticas étnico-raciais (VILLA-NICHOLAS; 
VELEZ, 2019), o desenvolvimento dessas pesquisas na CI ainda se en-
contram incipientes. Uma perspectiva não mencionada pelas autoras e 
que será trabalhada neste artigo é a dos Estudos Métricos da Informação 
(EMI). Os EMI, um subcampo da CI, fornecem recursos e ferramentas que 
possibilitam o mapeamento do conhecimento científico, não só no am-
biente acadêmico, como também na web social, viabilizando a aferição 
do impacto que as publicações têm nesses ambientes.

A aplicação dos estudos métricos da informação permitirá analisar as 
publicações científicas sobre o tema das relações étnico-raciais na base 
de dados Dimensions. Esse tipo de análise engloba reflexões acerca da 
existência de pesquisas a respeito de uma temática e/ou a necessidade do 
desenvolvimento de mais estudos, além de indicar as contribuições das 
pesquisas para a academia e sua interlocução com a sociedade. De acordo 
com Gamboa (2012), é necessário que avaliações periódicas do que está 
sendo produzido em pesquisa científica, nas mais diversas áreas do co-
nhecimento, sejam feitas ao longo do tempo. 

As considerações apontadas nos direcionam a alguns questionamentos 
de pesquisa, sendo a principal delas, a de saber: qual o desempenho aca-
dêmico e social de publicações científicas sobre questões étnico-raciais? 

A partir dessa questão, o presente estudo objetiva, assim, identificar o 
que se produz sobre a questão étnico-racial e compreender seus impactos 
dentro e fora da academia, no primeiro caso com as citações e no segundo 
com a circulação dessas pesquisas nas mídias sociais. Para subsidiar esta 
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comparação e verificar a atenção on-line que artigos com esta temática 
recebem, serão investigados os indicadores bibliométricos e altmétricos 
das publicações sobre afrodescentes brasileiros e norte-americanos.

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO E AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS

A CI é uma área contida nas ciências sociais aplicadas, conforme classifi-
cações de agências como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq). Há um consenso, de acordo com Garcia, 
Targino e Dantas (2012), que a CI se caracteriza, essencialmente, como 
uma ciência social, que resulta do processo evolutivo da Biblioteconomia 
e da Documentação.

Na definição de Saracevic (1996, p. 47), a CI é um campo que se dedica 
às “questões científicas e à prática profissional voltadas para os proble-
mas da efetiva comunicação do conhecimento e de seus registros entre 
os seres humanos, no contexto social, institucional ou individual do uso 
e das necessidades de informação”. Le Coadic (2004, p. 21), por sua vez, 
afirma que a área tem a “preocupação de esclarecer um problema social 
concreto, o da informação, e voltada para o ser social que procura infor-
mação, coloca-se no campo das ciências sociais, que são o meio principal 
de acesso a uma compreensão do social e do cultural”. Logo, a CI não tra-
balha apenas com a informação, mas com os sujeitos que dela necessitam 
e se apropriam. E não há como trabalhar com o sujeito sem considerar as 
questões sociais intrínsecas à sua realidade. 

Nesse contexto, como a Biblioteconomia e a Ciência da Informação 
(BCI) dialogam com as relações étnico-raciais? Existe diálogo? Petterson 
(1996) questiona a Biblioteconomia, e nesse escopo incluímos também a 
CI, sobre quão sério essas áreas levam o estudo de raça e racismo. A autora 
critica o entendimento geral de que os estudos étnico-raciais partem de 
uma perspectiva pessoal e baseada na experiência, e não de uma investi-
gação séria, com rigor intelectual, integridade e autoridade. Considerar 
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a seriedade desses estudos os tornariam uma ameaça para a “experiência 
branca como a experiência digna da academia”. (PETERSON, 1996, p. 172)

Villa-Nicholas e Velez (2019), na chamada de artigos para compor o 
número especial Information Studies, Race and Racism, apontam para a 
necessidade de produção científica continuada acerca de temáticas étni-
co-raciais para evoluir o campo sobre um fundamento teórico mais crítico, 
que se afasta de uma ideologia “sem cor” e das narrativas de neutralidade, 
que servem apenas para disfarçar a onipresença da branquitude. Entre as 
abordagens e estudos sugeridos em estudos da informação relacionados à 
raça e ao racismo, Villa-Nicholas e Velez (2019, tradução nossa) ressaltam:

métodos antirracistas em estudos de informação; 
teoria crítica da raça e estudos de informação; [...] 
análise interseccional de estudos da informação (raça 
e gênero, sexualidade, classe, deficiência e capaci-
tismo, indigeneidade); análise de branqueamento 
em organizações e instituições de informação; [...] 
debates contemporâneos ou históricos sobre raça e/
ou racismo em instituições de informação (bibliote-
cas, arquivos, museus, coleções especiais, etc.); Big 
Data, raça e racismo; raça, racismo e organização do 
conhecimento [...]; informação, vigilância e racismo.1

São inúmeras as possibilidades de estudo e abordagens que podem 
ser empregadas, e não se esgotam no exposto pelas autoras. A crítica de 
Peterson (1996) continua válida: se a BCI levasse a sério os estudos das re-
lações étnico-raciais “sua comunidade científica reconheceria a oportuni-
dade de crescimento com produção de novos conhecimentos dedicando 

1 “Anti-racism methods in Information Studies; Critical Race Theory and Information Studies; [...] 
Intersectional analysis of Information Studies (race and gender, sexuality, class, disability and 
ableism, indigeneity); [...] Analysis of whiteness and information organizations, information 
institutions; [...] contemporary or historical debates around race and/or racism in information 
institutions (Libraries, Archives, Museums, special collections etc.); Big Data, race and racism; 
Race and racism as it relates to knowledge organization [...]; Information, surveillance, and 
racism”. (VILLA-NICHOLAS E VELEZ, 2019)
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estudos a esse tópico com financiamento e tempo para desenvolver um 
trabalho profundo, analítico e inovador”. (PETERSON, 1996 apud ARAÚJO; 
SILVA JÚNIOR, 2020, p. 104)

Alguns passos já denotam uma mudança na relação da BCI brasilei-
ras com as temáticas e relações étnico-raciais. Um exemplo foi a criação, 
no dia 31 de julho de 2020, do Grupo de Trabalho de Relações Étnico-
Raciais e Decolonialidades (GT-RERAD) da Federação Brasileira de 
Associações de Bibliotecários, Cientistas da Informação e Instituições 
(Febab). O GT-RERAD (2020) tem por objetivo debater e conceber ações 
em prol da “promoção de diversidade étnico-racial, emancipação de 
povos em vulnerabilidade econômica, social e educacional por inter-
médio do acesso à informação e às bibliotecas, bem como refletir sobre 
a decolonização do ensino e prática em Biblioteconomia”. O GT busca 
viabilizar a formação de bibliotecários numa perspectiva decolonial, isto 
é, não norte-americanizada e eurocentrada, e produzir conhecimentos 
colaborativos antirracistas e afrodiaspóricos, não só nas práticas profis-
sionais, como também na docência.

ESTUDOS MÉTRICOS DA INFORMAÇÃO E A PRODUÇÃO CIENTÍFICA SOBRE 
TEMÁTICAS ÉTNICO-RACIAIS

A comunicação dos produtos da ciência é parte fundamental do fazer 
científico (MEADOWS, 1999) e as bases de dados bibliográficas desempe-
nham um papel importante nesse processo por permitirem a recuperação 
de documentos produzidos pela comunidade científica. Bases como Web 
of Science, SciELO, Scopus e Dimensions possibilitam a recuperação de 
documentos, mensuração e análise mais aprofundada dos dados biblio-
gráficos e indicadores das publicações que indexam. 

O campo dos estudos métricos da informação, em especial os que uti-
lizam métodos para avaliar os indicadores bibliométricos da produção 
científica, costumam considerar tais bases como fontes de pesquisa. Os 
EMI oferecem “conceitos, metodologias, procedimentos e recursos técni-
cos” (OLIVEIRA, 2018, p. 33) para a mensuração da informação. Podem 
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ser considerados como “métodos e técnicas de mensuração e avaliação 
quantitativa (estatístico-matemático) da produção, circulação e uso da 
informação” (ARAÚJO, 2015, p. 44), os quais, possuem “diversas aborda-
gens teórico-metodológicas e diferentes denominações em função de seus 
objetivos e objetos de estudo”. (NORONHA; MARICATO, 2008, p. 117)

Os EMI manifestam-se na forma da bibliometria, cientometria, infor-
metria, webometria, cibermetria e altmetria. Essas métricas mensuram a 
informação na web, desde a análise de citações em artigos científicos até 
o tráfego de acessos a hiperlinks. Priem e demais autores (2010) enten-
dem que as métricas tradicionais para a análise do impacto da produção 
científica, pode-se citar aqui a bibliometria e a cientometria, são úteis, 
mas não são suficientes para mensurar o real impacto dessas publicações 
no ambiente web. “Os indicadores de atenção on-line têm sido debatidos 
no contexto de estudos altmétricos, que se concentram na compreensão 
do impacto social dos resultados de pesquisa na web social”.2 (ARAÚJO, 
2020, p. 1794, tradução nossa)

Na CI, e considerando o subcampo estudos métricos da informação, 
são poucos os trabalhos que abordam a temática das relações étnico-ra-
ciais. (VALÉRIO; BERNARDINO; SILVA, 2012) Para Ortolan e demais au-
tores (2017) esse problema não ocorre só na CI, mas na ciência de forma 
geral. Como apontado anteriormente, existem inúmeras abordagens que 
podem ser empregadas nos estudos da informação se considerados a raça 
e o racismo, aqui tem-se em conta a análise da produção científica sobre 
temáticas étnico-raciais. Entre os EMI, encontram-se três investigações 
que buscaram mensurar a produção científica sobre o tema.

A primeira investigação analisa a produção científica sobre os negros 
nos trabalhos dos Anais do Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência da 
Informação (ENANCIB). Valério, Bernardino e Silva (2012) constataram 
que, dentre os 982 artigos apresentados no evento, apenas 11 contemplam 
assuntos sobre as relações étnico-raciais, isto é, 1% da produção. Para os 

2 “Online attention indicators have been debated in the context of altmetric studies, which focus on 
understanding the social impact of research results on the social web”. (ARAÚJO, 2020, p. 1794)
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autores, a produção está aquém do esperado e ilustra a escassez de trabalhos 
sobre o tema nos Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação.

A segunda, investiga a produção científica sobre o negro na CI brasi-
leira na Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência 
da Informação (BRAPCI). Nessa investigação, Ortolan  e demais autores 
(2017), analisaram 36 artigos pertinentes à temática e identificaram a au-
tora Mirian de Albuquerque Aquino como a mais produtiva na CI sobre 
a temática. Trabalhando individualmente e em coautoria, a autora estu-
da as interfaces entre a população negra e a cibercultura/ciberespaço, 
a responsabilidade social e ética do profissional da informação em seus 
discursos, a preservação da memória desse grupo, sua inclusão na era da 
informação, entre outros tópicos.

O terceiro trabalho, por fim, verifica a expansão da temática sobre re-
lações raciais no banco de dados de teses e dissertações da Capes (BTD/
Capes). Diferente dos trabalhos citados anteriormente, este considera to-
das as áreas do conhecimento. Artes e Mena-Chalco (2017), por meio da 
definição de 191 descritores, caracterizaram as informações dos registros 
das teses e dissertações no período de 25 anos (1987-2011). Ao todo foram 
identificados 4.204 trabalhos sobre a temática, defendidos em 800 progra-
mas de pós-graduação de 161 universidades ou instituições de pesquisa. De 
acordo com os autores, existem sólidas evidências de que o crescimento 
na quantidade de teses e dissertações sobre relações étnico-raciais é maior 
quando comparado à média de trabalhos defendidos no mesmo período, 
demonstrando um interesse crescente sobre a temática.

Mesmo com o indicativo de crescimento, ainda há muito o que se ex-
plorar sobre o tema no que se refere a análise de sua produção científica. 
Sobretudo quanto ao desempenho dessas pesquisas, uma vez que se nota 
a inexistência de estudos tradicionais com abordagens bibliométricas de 
citação, e mesmo de emprego de indicadores alternativos de visibilidade 
e atenção on-line que publicações com essa temática recebem.

Essas abordagens, aplicadas em conjunto, têm sido consideradas com-
plementares e conferem um olhar mais amplo do quadro de avaliação de 
produtos da comunicação científica, possibilitando tanto a compreensão 
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do impacto acadêmico, medido pelas citações, quanto o social, de disse-
minação em fontes da web social. Logo, percebe-se um amplo espaço para 
o desenvolvimento de estudos com esse viés e que explorem essa relação 
complementar no emprego de tais métricas.

PERCURSO METODOLÓGICO

A pesquisa se caracteriza por uma abordagem exploratória, de caráter 
quantitativo e descritivo com coleta dos dados via Dimensions3 realizada 
no dia 29 de março de 2019. A base foi escolhida por ser considerada uma 
alternativa à Scopus e à Web of Science, sendo ainda mais abrangente que 
estas (THELWALL, 2018) e apoiar a diversidade nas métricas de avaliação 
da produção científica, inclusive apresentando dados altmétricos. (HOOK; 
PORTER; HERZOG, 2018) 

Para escolha dos termos de busca, a pesquisa trabalhou com descri-
tores relacionados às temáticas étnico-raciais apresentados no estudo de 
Artes e Mena-Chalco (2017), considerando entre eles os que obtiveram 
mais resultados de busca. A partir desse critério, as expressões “afrodes-
cendente” e “negro AND brasileiro” foram utilizadas para as buscas em 
português e “african-american” para as buscas em inglês. A comparação 
entre a produção sobre negros do Brasil e dos Estados Unidos se dá pelo 
fato destes serem os países com maior população negra fora da África, 
possibilitando a construção de paralelos e verificação de dissonâncias na 
análise da produção científica. 

O tipo de publicação selecionado para análise foi “article”, limitando-se 
a busca pelos descritores supracitados no título e no resumo. A exportação 
dos dados da busca na Dimensions, para formato de planilhas (.xlsx), é limi-
tada a 500 linhas. Por isso, a amostragem inicial consistia de 1000 registros, 
sendo 500 da busca em português e 500 da busca em inglês. A Dimensions 
ordena os resultados de busca por relevância, data de publicação, taxa de 
citações relativas (RCR), taxa de citação do campo (FCR), citações ou score 

3 Disponível em: https://app.Dimensions.ai/.
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altmétrico. De forma a restringir o escopo da amostra, foram selecionados 
os 1.000 registros ordenados por relevância <Sort by: Relevance>.

Nos resultados exportados em português, foram localizados artigos 
duplicados, que foram excluídos da análise. Além disso, foram removidos 
artigos que não tratavam dos descritores especificados. Ao todo, foram 
analisados 890 artigos, 445 artigos sobre afro-brasileiros e 445 sobre afro-
-americanos. Os dados coletados nas planilhas exportadas foram: identi-
ficador acadêmico (Digital Object Identifier - DOI: e PubMed Identifier 
- PMID), título da publicação, fonte da publicação, ano de publicação, 
volume e número da publicação, nome dos autores, número de citações, 
RCR, FCR e campo de pesquisa (FoR), que é dado pela Australian and 
New Zealand Standard Research Classification (ANZSRC). 

A avaliação da confiabilidade e a validade do esquema de classificação 
dos campos de pesquisa na Dimensions diferem de outras bases utiliza-
doras dos sistemas de classificação adotados pelos periódicos, pois, aplica 
a técnica de aprendizagem de máquina (Machine Learning), utilizando 
a ANZSRC como base. (BORNMANN, 2018) Mais de 90% dos trabalhos 
em português na Dimensions não tiveram seus campos de pesquisa atri-
buídos. Supõe-se que as informações em inglês não constem nos metada-
dos enviados para a CrossRef (fonte de dados da base Dimensions) e, por 
isso, os campos de pesquisa não foram designados. Para fins de compa-
ração dos campos de pesquisa que tratam sobre a temática étnico-racial 
nos dois idiomas, fez-se necessário realizar uma classificação manual dos 
trabalhos em português, dentro das 22 categorias principais da ANZSRC 
e suas subcategorias. Cada categoria e subcategoria possui uma pequena 
descrição sobre como aplicar sua notação, o que facilitou o processo de 
atribuição dos campos de pesquisa.

A análise comparativa se aplica também aos indicadores de citação 
e altmétricos de atenção on-line das pesquisas com temáticas étnico-ra-
ciais. As métricas alternativas viabilizam a medição e quantificação do 
impacto das pesquisas científicas observando-se plataformas distintas na 
Web (GOUVEIA, 2013). A partir dos identificadores persistentes (DOI: e 
PMID), foi possível obter os dados altmétricos das publicações coletadas 
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utilizando o Altmetric Explorer.4 Essa ferramenta permite realizar ricas 
análises com os dados sobre a atenção que a pesquisa, os pesquisadores, 
os periódicos e as instituições recebem na web social.

Os resultados trazem em gráficos e tabelas a quantidade de publica-
ções por ano, os campos de pesquisa e os periódicos que mais abordam a 
temática étnico-racial, bem como os dados de impacto, tanto acadêmico 
(citação), como social, de atenção on-line (altmetria). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES

As publicações sobre a temática, tanto sobre afrodescendentes brasileiros 
quanto americanos, compreendem o período entre 1974 e 2019. As publi-
cações entre 1970 e 1980 eram próximas a zero. A partir de 1992 (Gráfico 1),  
há um pequeno crescimento nas publicações em inglês. Müller (2015) 
aponta a invisibilidade da temática antes dos anos 2000 no caso de pu-
blicações brasileiras. A baixa produção evidencia-se, também, no caso das 
publicações americanas.

Gráfico 1 − Quantidade de publicações por ano

Fonte: dados da pesquisa (2019).

4 Disponível em: https://www.altmetric.com/explorer.
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O aumento nas publicações brasileiras se dá a partir dos anos 2000. 
As publicações americanas, no entanto, estiveram acima das brasileiras 
em todo o período entre 1990 e 2009. A produção brasileira elevou-se e, 
em 2010, já era maior que a americana. Em 2017, ambos ultrapassaram a 
marca de 75 artigos no ano sobre a temática, com 84 publicações brasi-
leiras e 96 americanas, representando o interesse crescente pela temática. 

Não há como afirmar, de fato, o que levou ao aumento da produção 
científica sobre o tema, mas o crescimento pode estar associado à ampliação 
do acesso da população negra ao ensino superior, como apontam Artes e 
Mena-Chalco (2017). O acesso à educação por parte dessa população, por 
sua vez, deriva das reivindicações do movimento negro no Brasil que,  
a partir dos anos 2000, foram capazes de influenciar o governo brasileiro 
e promover mudanças dentro de vários setores, sobretudo, nas universi-
dades públicas, com o processo de implementação de políticas de ações 
afirmativas voltadas para a população negra. (GOMES, 2011) Quanto aos 
campos de pesquisa que tratam sobre a temática, para 96,2% dos artigos 
derivados do descritor “african-american”, a base atribuiu uma área de 
pesquisa, porém, para descritores em português a cobertura foi de apenas 
4,1% do total. Herzog e Lunn (2018) afirmam que a atribuição do campo 
de pesquisa na Dimensions baseia-se no título e no resumo, se ambos esti-
verem disponíveis. Como Bornmann (2018), consideramos que o método 
de classificação empregado necessita de aprimoramento. Assim, quan-
to aos campos de pesquisa, pôde-se observar que as publicações sobre 
afro-brasileiros e afro-americanos têm foco em três campos principais de 
pesquisa (Quadro 1): 

Quadro 1 − Campos de pesquisa principais

AFRO-BRASILEIRO % AFRICAN-AMERICAN %

1303 Estudos Especialistas em Educação 19,5 1117 Saúde Pública e Serviços de Saúde 32,6

2103 Estudos Históricos 17,8 2103 Estudos Históricos 31,7

1608 Sociologia 15,5 1103 Ciências Clínicas 10,1

Fonte: dados da pesquisa (2019).
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A ferramenta Altmetric Explorer corrobora com os resultados dos 
campos de pesquisa sobre afro-americanos, apontando que 59% dos tra-
balhos são do campo das Ciências Médicas e da Saúde (categoria geral), 
seguido de trabalhos em Saúde Pública e Serviços de Saúde (subcatego-
ria da anterior), com 41%, e Estudos Históricos e Arqueológicos com 34% 
dos trabalhos (categoria geral de Estudos Históricos). Considerando que 
grande parcela da produção científica brasileira deriva dos programas de 
pós-graduação das universidades públicas, Artes e Mena-Chalco (2017), 
ao listarem as dez áreas com mais defesas de teses e dissertações sobre o 
tema, também identificaram as áreas de Educação, História e Sociologia 
como as principais.

No Gráfico 2, verificou-se quais periódicos possuem mais publicações 
sobre a temática. Em primeiro lugar, com grande diferença para o segun-
do, está o Journal of the National Medical Association, com 22 publica-
ções. Todos os periódicos em inglês nessa lista possuem foco na área da 
Saúde. Os periódicos em português, por outro lado, são multi e interdis-
ciplinares, concentrando-se nas áreas de Sociologia, Educação, História e 
Geografia. A partir da quarta posição, aparece o primeiro periódico bra-
sileiro, a Revista TOMO, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Observou-se, portanto, a correlação entre os periódicos com mais 
publicações sobre a temática e os campos de pesquisa mais produtivos 
sobre o assunto. Por fim, no Gráfico 3, realizou-se uma comparação entre 
a quantidade de citações e a atenção on-line que os dez periódicos prin-
cipais que abordam a temática receberam (a), bem como verificamos a 
distribuição dos dados altmétricos divididos entre o Twitter, Facebook e 
Blogs (b), também desses dez periódicos.



Atenção on-line e dados de citação de pesquisas com temáticas étnico-raciais 189

Gráfico 2 − Periódicos com mais publicações sobre a temática

Fonte: dados da pesquisa (2019).

Gráfico 3 − Citações e dados altmétricos (a) e distribuição dos dados altmétricos (b)

Fonte: dados da pesquisa (2019).
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Concernente às citações, o grande contraste pode ser considerado um 
reflexo das diferenças na comunicação científica e das tradições de pesqui-
sa, tanto na comparação Estados Unidos e Brasil, quanto na comparação 
Ciências da Saúde e Ciências Sociais/Humanidades. (MEADOWS, 1999) 

Para a análise altmétrica foram considerados apenas o Twitter, o 
Facebook e os Blogs, pois as outras fontes (Wikipedia, Reddit, Google+, 
Weibo, Portais de notícias, entre outros) não tiveram grande representa-
ção, principalmente no caso brasileiro. As publicações sobre afro-ame-
ricanos obtiveram maior engajamento em todos os quesitos analisados, 
exceto nos blogs, em que as interações com as publicações brasileiras se 
sobressaíram. Enquanto as citações apontam um reconhecimento formal 
das publicações, as métricas alternativas fornecem uma forma de “moni-
toramento quanto ao interesse e relevância do conteúdo publicado ao 
longo do tempo”. (GOUVEIA, 2013)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados relatados apontam que a temática das relações étnico-ra-
ciais está em constante desenvolvimento tanto em português, quanto em 
inglês. As publicações sobre afro-americanos, neste estudo, concentraram-
-se, principalmente, nas áreas da Saúde e da História, enquanto as publi-
cações sobre afro-brasileiros estão localizadas em áreas como Educação, 
História e Sociologia. 

Nota-se, portanto, focos diferentes entre as publicações, apesar do 
ponto histórico em comum. Identificamos, ainda, uma deficiência no 
tratamento e atribuição dos campos de pesquisa dos trabalhos em língua 
portuguesa na base de dados Dimensions. Para além disso, pôde-se ob-
servar o predomínio das publicações em inglês nos quesitos de citações 
e menções na web social, embora as publicações brasileiras tenham ga-
nhado destaque nos blogs.

Conforme apontado, essa temática tem potencial para ser abordada 
sob múltiplos enfoques, nas mais diversas áreas do conhecimento. O cam-
po da Ciência da Informação e, especificamente, os Estudos Métricos da 
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Informação têm oportunidades para desenvolver pesquisas que contri-
buam para a análise da produção científica sobre esse tópico e o impacto 
que ela causa no meio acadêmico e social, lançando luz sobre um corpo 
de conhecimento que tem a capacidade de conectar, transformar e empo-
derar toda uma população. O emprego conjunto de técnicas bibliométri-
cas e altmétricas pode contribuir com esta tarefa, e análises sobre razões 
de citações e de menções nas fontes da web social, por exemplo, podem 
auxiliar para contextualizar seus indicadores.
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Este livro aborda temas de interesse de estudantes, docentes, 
pesquisadores e técnicos de diversas áreas do conhecimento 
– com destaque para a Ciência da Informação e afins – com 
discussões que perpassam vários eixos da bibliometria 
e da cientometria: indicadores da ciência, mapas da 
ciência, bases de dados e fontes informacionais, citação, 
produtividade científica, webometria e altmetria, métodos, 
técnicas e ferramentas, colaboração científica e periódicos 
científicos, acesso aberto e ciência aberta. Que os textos 
ora apresentados sirvam de insumo para geração de novos 
conhecimentos e apontem para novos caminhos rumo ao 
fortalecimento da abertura da ciência! 

Diálogos sobre bibliometria e cientometria 
é resultado de trocas de conhecimento 
experienciadas em 2020, poucos meses 
após o mundo ser acometido pela 
situação de emergência global causada 
pela pandemia da Covid-19. Em julho 
desse ano, quando a sétima edição do 
Encontro Brasileiro de Bibliometria e 
Cientometria foi realizada, desta vez em 
plataforma virtual, novos aprendizados 
foram necessários à comunidade 
científica que aceitou o desafio de 
compartilhar saberes que geraram 
debates e estimularam novos olhares para 
o permanente diálogo sobre bibliometria 
e cientometria. Nossa expectativa é 
que a leitura dos capítulos provoque 
e instigue o leitor a buscar e construir 
conhecimento. 
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