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Presentación
 
 LATmetrics: métricas alternativas y ciencia abierta en América Latina
 
El evento LATmetrics surgió ante cambios importantes en la comunicación de la ciencia, que ocurrieron
con el surgimiento y la popularización de las nuevas tecnologías. Muchos investigadores e instituciones
han utilizado las redes sociales, los blogs y otros espacios digitales para comunicar los resultados de sus
investigaciones a la sociedad en general. Esto ha influido en la forma en que evaluamos la ciencia,
incluidos indicadores alternativos que permiten medir el impacto social de la producción científica y los
beneficios de la investigación para las naciones. Sin embargo, como en la medición tradicional de la
ciencia, el uso de estos datos alternativos sigue siendo un gran desafío para los países latinoamericanos,
debido a la cobertura y la calidad de los datos extraídos de las plataformas utilizadas para recopilar
información sobre la circulación de la ciencia. Frente a este desafío surge la rede LATmetrics, con el fin de
fomentar la discusión sobre los cambios en la comunicación científica, pensando en soluciones que nos
permitan evaluar el impacto social de la ciencia en los países latinoamericanos. En 2018, tuvimos nuestra
primera reunión en Brasil, en la Universidad Federal Fluminense, en la ciudad de Niterói, donde reunimos
a la comunidad científica, investigadores, evaluadores científicos, tomadores de decisiones de políticas
públicas, bibliotecarios, instituciones de investigación en ciencia, tecnología e innovación. estudiantes de
pregrado y posgrado interesados en discutir  temas relacionados con la circulación científica en espacios
sociales digitales, la cobertura de datos y el impacto de la ciencia en la sociedad. Al final de nuestra
primera reunión, se hizo una pregunta:
"¿Qué métricas alternativas queremos para América Latina?"
Esta fue la pregunta lanzada al final el I LATmetrics, realizado en Niterói (Brasil) en 2018, el cual reunió a
investigadores y estudiantes de América Latina interesados en discutir sobre métricas e indicadores
alternativos para la evaluación científica en la región.
Después de tres días de debates intensos, nuestra convicción es que no queremos copiar métricas del
llamado Norte Global, que no atienden las necesidades de América Latina, y poco reflejan los propósitos
de la universidad latinoamericana como justicia, igualdad y responsabilidad social, valores compartidos
por los países del Sur. Por lo tanto, necesitamos discutir sobre nuestras métricas, nuestros indicadores,
nuestros sistemas de evaluación en Ciencia, Tecnología e Innovación que reflejen las exigencias sociales
de América Latina. Así, el tema "¿Qué métricas alternativas queremos para América Latina?", discutido en
2 LATmetrics, viene a avanzar en la dirección de pensar y desarrollar juntos los caminos que queremos
para la evaluación del impacto social de la Ciencia, Tecnología e Innovación para la región.

 
Thaiane Oliveira

Coordinador de la red de LATmetrics



Introdución
  
Enquanto preparamos esta apresentação o mundo atravessa a pandemia do Coronavirus. Em meio à
propagação do vírus, para além de medidas necessárias para a segurança da população, como
investimento em saúde e renda básica universal, uma outra urgência se faz necessária: o conhecimento
científico aberto. Estamos passando por um momento muito crítico, no qual a confiança sobre a ciência
tem sido crucial para enfrentarmos a pandemia. Apesar de em descrédito por partes dos governantes de
alguns países, torna-se cada vez mais importante que a ciência seja vista como estratégica para a
sociedade.  
Para além de uma pandemia sanitária, vivemos em uma pandemia informacional e a anticiência é uma
das facetas desta disputa sobre a informação. Não obstante, antes da pandemia ser decretada pela
Organização Mundial de Saúde, as métricas alternativas sobre a produção científica já anunciavam que
estamos enfrentando um problema de comunicação da ciência. Entre os dez artigos mais compartilhados
no ano de 2019, segundo Altmetric.com quatro já apontavam para temas que se relacionam com o
crescente movimento anticiência: mudanças climáticas e campanhas antivacinação são os temas que
mais circularam nos ambientes digitais em 2019. Apesar desta tendência global, ainda é necessário traçar
estudos mais próprios da América Latina, buscando entender como as produções científicas circulam na
região. Poucos são os estudos que abordam o comportamento e o perfil do público que acessa a
produção científica da América Latina. É necessário pensar nos modos de circulação científicas próprias
da região, não dependentes e consumidores de plataformas e instituições que forneçam esses dados,
mas produtores de nosso próprio conhecimento, de modo que possamos entender as relações da
população com a ciência e estabelecer uma comunicação de confiança com ela. 
Para além de estarmos atentos à circulação de informações sobre a produção científica nos espaços
digitais, buscando metodologias que se aprofundem sobre não apenas onde e quanto as pesquisas
científicas se propagam, esta pandemia informacional que estamos atravessando tem apontado que esse
sistema de acesso fechado ao conhecimento, que é altamente lucrativo para editoras comerciais que
comandam esse mercado editorial científico, precisa ser enfrentado. E a América Latina é espaço
privilegiado de conhecimento sobre a Ciência Aberta. Como uma opção para equilibrar as desigualdades
de circulação da ciência, nós, da América Latina, temos defendido que o acesso fechado é um modelo
insustentável para a sobrevivência da ciência mundial. É nesse percurso, de luta por uma ciência aberta e
métricas mais condizentes com os modos de circulação científica na América Latina, que o evento
LATmetrics busca abranger. 
 
Thaiane Oliveira
 
 
 
 
 
 
[1] https://www.altmetric.com/top100/2019/

https://www.altmetric.com/top100/2019/
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Métricas Alternativas Para Avaliação Da Produção Científica Latino-Americana: Um 

Estudo Da Rede Scielo 
 

Paulo Roberto Cintra1 

Ana Carolina Spatti2 

  

Resumo: Com o crescimento da tecnologia de comunicação e a popularização de redes 

sociais, novas métricas surgiram para complementar a forma como o impacto acadêmico é 

medido na atualidade. Ao examinar o conteúdo e as interações na websocial, a altmetria traz 

indicadores que potencializam a compreensão sobre a influência da produção científica para 

além da academia. Considerando que poucos estudos abordam o comportamento e o perfil 

do público que acessa a produção científica da América Latina, o objetivo deste estudo é 

analisar a atenção online recebida por artigos publicados em periódicos latino-americanos 

que compõem a Rede SciELO. Os achados destacam o Brasil como o país que mais menciona 

e compartilha artigos, mostrando sua importância enquanto disseminador da ciência latino-

americana. O Twitter, em especial, foi o canal que mais trouxe visibilidade às publicações, 

que alcançaram interações de públicos de países como Estados Unidos e Espanha. 

Palavras-chave: altmetria; métricas alternativas; SciELO 

 

Introdução 

A ciência pode ser descrita como uma construção social, na qual pesquisadores 

empregam diferentes métodos para compreender determinado fenômeno ou objeto. Utilizam-

se os conhecimentos acumulados do passado para geração de novos saberes ou como forma 

de contestação de paradigmas vigentes (Droescher & Silva, 2014; Kuhn, 2007). Não 

                                                
1 Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, e-mail: paulocntr@yahoo.com, eixo temático: Métricas 

alternativas (altmetrics) na América Latina. 
2 Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, e-mail: carolspatti@hotmail.com 

mailto:paulocntr@yahoo.com
mailto:carolspatti@hotmail.com
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obstante, cada campo científico possui abordagens metodológicas específicas para pesquisa, 

implicando em uma multiplicidade de frequência nas publicações e na predileção por 

diferentes canais para comunicação dos resultados das investigações (Mueller, 2005).  

 Essas dissonâncias entre as áreas representam motivos de críticas aos modelos de 

avaliação científica, que, frequentemente, utilizam indicadores bibliométricos de citação 

como único parâmetro comparativo da produção científica, o que não reflete o modo como 

muitos pesquisadores trabalham na atualidade (Mueller, 2005; Howard, 2012). Por essa 

perspectiva, surge a altmetria – ou métricas alternativas (Bornmann, 2015; Piwowar, 2013; 

Uribe-Tirado & Alhuay-Quispe, 2017; Vanti & Sanz-Casado, 2016) – como um novo 

subcampo dos estudos métricos, cuja proposta é a elaboração e utilização de métricas 

alternativas de avaliação do impacto científico, baseadas em atividades e em ferramentas 

online (Priem et al., 2010).  

Considerando que poucos estudos abordam o comportamento e o perfil do público 

que acessa a produção científica da América Latina (Alperin, 2015; Maricato & Lima, 2017) 

e buscando explorar o potencial das métricas alternativas, o objetivo deste trabalho é analisar 

a atenção online recebida por periódicos latino-americanos na Web Social. Para tanto, são 

utilizados os títulos que compõem a Rede SciELO (Scientific Electronic Library Online).  

Além desta introdução, o presente trabalho prossegue, na próxima seção, com uma 

breve revisão da literatura acerca da altmetria. Posteriormente, na terceira seção, expõem-se 

os procedimentos metodológicos utilizados para realização da pesquisa e a quarta seção 

apresenta os resultados alcançados. Por fim, na quinta seção, são delineadas as considerações 

finais sobre a atenção online recebida pelos periódicos da Rede SciELO. 

 

Referencial Teórico 

 

Com o despontar da Web 2.0 (Vanti & Sanz-Casado, 2016), as rápidas mudanças na 

disseminação da pesquisa não apenas desafiaram os modelos estabelecidos de publicação, 

mas também passaram a questionar os métodos atuais para medir o impacto acadêmico 
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(Hammarfelt, 2014). As métricas tradicionais, embora bem estabelecidas e 

consideravelmente aceitas na comunidade científica e acadêmica, têm várias limitações no 

contexto atual (Baheti & Bhargava, 2017; Maricato & Lima, 2017; Vanti & Sanz-Casado, 

2016; Borrego, 2014; Howard, 2012; Mueller, 2005), marcado pelo crescimento da 

tecnologia de comunicação e pela popularização de sites de redes sociais, como o Facebook 

e o Twitter (Williams, 2017).  

Uma das críticas aos mecanismos tradicionais de avaliação da ciência – como a 

análise de citações de artigos e o fator de impacto de revistas (Vanti & Sanz-Casado, 2016) 

– refere-se aos vieses na cobertura das fontes utilizadas neste tipo de estudos, sobretudo da 

Web of Science e Scopus. Apesar de serem considerados bancos de dados com a melhor 

abrangência de periódicos anglo-saxões, oferecem uma cobertura limitada das ciências 

sociais e humanas, uma vez que o resultado da pesquisa nessas disciplinas tende a ser 

publicado em periódicos nacionais ou regionais em outros idiomas que não o inglês (Borrego, 

2014). 

Além disso, diferentemente do impacto que a pesquisa tem sobre si mesma, não está 

claro como o impacto da pesquisa em outras áreas da sociedade deve ser medido (Bornmann, 

2014a). Nesse sentido, a altmetria traz indicadores que poderiam ajudar a estimar a influência 

que a produção científica tem alcançado dentro e fora da academia (Vanti & Sanz-Casado, 

2016; Bornmann, 2014a, 2014b; Mohammadi & Thelwall, 2014), auxiliando na compreensão 

da relação entre ciência e sociedade (Maricato & Lima, 2017).  

Com efeito, as métricas alternativas têm ganhado espaço enquanto forma de medir 

como as pessoas interagem entorno de um trabalho acadêmico (Williams, 2017). Surgem, 

portanto, com um papel complementar na avaliação da ciência (Baheti & Bhargava, 2017; 

Maricato & Lima, 2017; Williams, 2017; Vanti & Sanz-Casado, 2016; Bornmann, 2015; 

Borrego, 2014; Torres, 2013).  

Embora em evolução, por remeter a métodos bastante recentes (Vanti & Sanz-

Casado, 2016), a altmetria pode ser definida como “o estudo e uso de medidas de impacto 

com base nas atividades acadêmicas e em ferramentas e ambientes online” (Priem et al., 
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2012, p. 1, tradução nossa) ou como uma nova maneira de medir o envolvimento com a 

produção da pesquisa (Piwowar, 2013).  

Diferentemente da análise de citações, que requer um longo período de tempo para 

acumular um volume significativo de dados, a altmetria tem a vantagem de dispor de 

indicadores quase imediatos de difusão dos artigos (Williams, 2017; Bornmann, 2015; 

Borrego, 2014), como é o caso dos tweets ou de contagens no Mendeley, que ficam 

instantaneamente disponíveis e acessíveis para análise (Hammarfelt, 2014). É nesse sentido 

que “a velocidade é um trunfo da altmetria que falta às medidas tradicionais” (Williams, 

2017, p. 315, tradução nossa). 

A despeito de haver limitações às métricas (ver Borrego, 2014; Williams, 2017; 

Nascimento, 2016), dado seu alcance, devem ser usadas a favor da produção científica e da 

democratização da ciência, sobretudo no fomento à investigação sobre temas de interesse 

local e nacional, especialmente nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento (Vanti 

& Sanz-Casado, 2016).  

 

Metodologia 

 Para a realização deste trabalho, adotou-se como fonte de dados os artigos publicados 

por periódicos indexados na Rede SciELO, uma biblioteca digital multidisciplinar de acesso 

aberto, constituída por coleções de periódicos de 13 países latino-americanos (Argentina, 

Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru, 

Uruguai e Venezuela3), além das coleções de Espanha, Portugal e África do Sul (Rede 

SciELO, 2019; Packer & Meneghini, 2014). 

 A coleta dos metadados foi realizada em duas etapas, ambas no dia 08 de agosto de 

2019. Primeiramente, no site da Rede SciELO, foi realizado o download da lista com todos 

os periódicos ativos da biblioteca, em um arquivo no formato .csv4, que foi exportado ao 

programa Microsoft Excel (versão 2013). Na planilha, os dados disponibilizados pela 

                                                
3 As coleções de Equador e Venezuela ainda estão em desenvolvimento (Rede SciELO, 2019). 
4 Comma separated values, em tradução livre, valores separados por vírgulas. 
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SciELO são: Título do periódico, Endereço eletrônico, Publicador e Status (ativo ou 

descontinuado). Complementarmente, duas novas colunas foram criadas, sendo inseridas, 

manualmente, o país de origem da publicação e a classificação por área5. A Tabela 1 

apresenta a área de conhecimento e o país dos periódicos analisados. 

 

Tabela 1. Periódicos da Rede SciELO, segundo país e área do conhecimento 

País 

Ciên

cias 

da 

Saúd

e 

Ciên

cias 

Hum

anas 

Ciên

cias 

Soci

ais 

Apli

cada

s 

Ciê

ncia

s 

Agr

ária

s 

Ciên

cias 

Biol

ógic

as 

Eng

enh

aria

s 

Ciê

ncia

s 

Exa

tas e 

da 

Ter

ra 

Ling

uísti

ca, 

Letr

as e 

Arte

s 

Total 

Brasil 167 74 39 33 20 17 8 15 373 

Colômbia 44 59 60 16 11 19 12 7 228 

México 18 34 58 11 11 3 5 1 141 

Argentina 16 48 16 9 12 1 9 2 113 

Chile 19 18 38 8 7 7 5 8 110 

Cuba 32 4 10 9 3 8 2 0 68 

Costa Rica 13 5 5 4 3 3 2 3 38 

Venezuela 11 7 0 5 5 4 1 2 35 

Peru 11 5 7 2 3 0 1 1 30 

Uruguai 10 8 3 0 1 0 0 1 23 

Bolívia 4 4 5 3 1 1 3 0 21 

Equador 1 1 7 0 0 4 2 1 16 

Paraguai 8 3 2 1 0 0 0 0 14 

Total América 

Latina 
354 270 250 101 77 67 50 41 1210 

África do Sul 10 25 12 6 9 4 5 5 76 

Portugal 15 13 13 1 0 1 1 1 45 

Espanha 43 0 0 0 0 0 0 0 43 

Total SciELO 422 308 275 108 86 72 56 47 1374 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Rede SciELO (2019). 

 

 Além das informações disponibilizadas, o número do ISSN de cada periódico pôde 

ser extraído do endereço eletrônico fornecido pela SciELO. Assim, a segunda etapa da coleta 

                                                
5 A verificação das áreas foi realizada através de acesso ao site de cada uma das coleções. Periódicos 

pertencentes a duas ou mais áreas na SciELO foram classificados na área mais relevante, segundo critério dos 

autores.  
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consistiu em copiar os ISSNs dos periódicos de cada coleção – excluindo os títulos 

pertencentes à África do Sul, Espanha e Portugal – e inseri-los no campo Journal or 

Collection, da Pesquisa Avançada, da ferramenta Altmetric Explorer6. Dessa forma, foi 

possível obter os dados altmétricos de todos os artigos com DOI (Digital Object Identifier) 

publicados pelos periódicos selecionados. 

   

Resultados e Discussão 

 

Dos periódicos analisados, 768 (63,4%) tiveram ao menos uma publicação 

mencionada na Web Social7. Aponta-se ainda que 55.066 artigos receberam atenção online, 

com um total de 130.354 menções. Destas, 87,8% (114.464) foram em mídias sociais 

(Twitter, Facebook, Google+, Reddit, Pinterest e LinkedIn), 5,2% (6.817) em sites de 

notícias e blogs, 3,9% (5,033) em documentos de política e patentes e 3,1% (4,040) em outras 

fontes (Wikipedia, vídeos, Q&A posts e sites acadêmicos de revisão por pares). A Figura 1 

apresenta esses valores individualizados por tipo de fonte. 

 

Figura 1. Número de menções por tipo de fonte 

                                                
6 O Altmetric.com, mantido pela Digital Science em parceria com grandes editores, é uma plataforma online 

que funciona como uma ferramenta aberta de dados qualitativos e quantitativos sobre o impacto de qualquer 
material que tenha um identificador padrão, como o identificador de objeto digital (Williams, 2017; Piwowar, 

2013). Disponível em: https://www.altmetric.com/explorer/ 
7 Embora gerenciadores de referências, como o Mendeley, sejam uma fonte abrangente de dados altmétricos 

(Alperin, 2015), para este trabalho, eles não foram considerados durante a análise.  

https://www.altmetric.com/explorer/
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Rede SciELO e Altmetric Explorer 

Nota: *Q&A: Questions and Answers posts (postagens de perguntas e respostas) 

 

Como é possível observar pela Figura 1, o Twitter é a plataforma com maior número 

de menções aos artigos latino-americanos da Rede SciELO, estando o Facebook em segundo 

lugar. Esses resultados são consonantes com os encontrados por Robinson-García et al. 

(2014), que analisaram artigos publicados na Web of Science; de Alperin (2014, 2015), em 

estudo da coleção SciELO Brasil e Rede SciELO até 2013; e de Nascimento & Oddone 

(2015), para periódicos brasileiros da área da Ciência da Informação.  

O uso do Twitter tem crescido gradualmente entre os pesquisadores, fato que 

contribui para o maior número de menções a artigos na plataforma (Nascimento & Oddone, 

2015). Por outro lado, é possível que os dados para o Facebook estejam sendo subestimados, 

uma vez que a busca altmétrica não contabiliza postagens em grupos fechados ou perfis de 

acesso restrito (Araújo, 2014).  

A Tabela 2 lista os periódicos cujos artigos, somados, receberam mais menções. 

 

Tabela 2. Ranking dos periódicos latino-americanos mais mencionados na Web Social 
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K 
PERIÓDICO ÁREA PAÍS 

DOCUMENTO

S 

MENCIONADO

S 

MENÇÕES 

NA WEB 

SOCIAL 

#1 Revista Brasileira de Política Internacional Ciências Humanas Brasil 282 4725 

#2 História, Ciências, Saúde - Manguinhos Ciências da Saúde Brasil 1016 4632 

#3 
Brazilian Journal of Medical and Biological 
Research 

Ciências da Saúde Brasil 451 4593 

#4 Biomédica Ciências da Saúde Colômbia 488 3152 

#5 Anais Brasileiros de Dermatologia Ciências da Saúde Brasil 561 2975 

#6 Clinics Ciências da Saúde Brasil 467 2833 

#7 Memórias do Instituto Oswaldo Cruz Ciências da Saúde Brasil 977 2474 

#8 Revista Médica de Chile Ciências da Saúde Chile 746 2337 

#9 Ciência & Saúde Coletiva Ciências da Saúde Brasil 729 2022 

#10 Estudos Avançados Ciências Humanas Brasil 597 1798 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados da Rede SciELO e Altmetric Explorer 

 

Dos 10 periódicos que receberam mais menções na Web Social, oito são do Brasil. 

Com efeito, a exceção de Colômbia (Biomédica) e Chile (Revista Médica de Chile), todos os 

outros periódicos pertencem a editoras ou instituições brasileiras. Uma explicação para esse 

resultado pode ser o fato de que o público brasileiro também foi o que mais fez menções aos 

artigos latino-americanos.  

Em relação ao Twitter, o Brasil foi o país que mais realizou menções no microblog, 

com 15.444 tweets (18,0%), sendo seguido por Estados Unidos (7.057 - 8,2%), Colômbia 

(5.273 - 6,2%), Chile (3.960 - 4,6%) e Espanha (3.612 - 4,2%). Outrossim, além desses 

Estados, houve ainda menções às publicações latino-americanas em outros 162 países. No 

caso do Facebook, por sua vez, essa representatividade demográfica se repete, com o Brasil 

também sendo o país com maior número de menções na rede social: 5.732 posts ou 19,3% 

do total. Na sequência, aparecem Colômbia (796 - 2,7%), Estados Unidos (524 - 1,8%), 

Reino Unido (372 - 1,3%) e México (259 - 0,9%). Menções também foram feitas por outros 

66 países. Salienta-se, por fim, que 33.232 tweets (38,8%) e 20.618 posts no Facebook 

(69,5%) não possuíam o país de origem especificado. 
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Conclusão 

O Brasil destaca-se como o país que mais menciona e compartilha artigos da América 

Latina, mostrando sua importância enquanto disseminador da ciência latino-americana na 

websocial. Essa singularidade se reflete nos periódicos mais repercutidos, sendo, em sua 

maioria, de origem brasileira.  

Além disso, os resultados permitem estimar a influência e o alcance da produção 

científica da região para outros países, com destaque aos Estados Unidos e à Espanha. 

 De um modo geral, este estudo evidenciou a importância das redes sociais, em 

especial o Twitter, como ferramentas capazes de conferir visibilidade a publicações latino-

americanas, de modo que os achados, associados aos potenciais da altmetria, podem ser 

aproveitados para compreender como se comporta a divulgação e o alcance da pesquisa 

acadêmica da América Latina. 
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Altmetria No Brasil: Indicadores De Produção E Citação 
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Palavras-chave: Altmetria; Produção científica; Estudos de citação; Indicadores; Brasil. 
 

 
 

As citações são fundamentadas por ideias já consolidadas pela comunidade científica. As 

citações, assim como as referências, constituem os objetos dos estudos de citação e juntas 

evidenciam parte das práticas dos cientistas (Silveira, 2016). As pesquisas produzidas sobre os 

estudos de citação, de acordo com a literatura especializada, apresentam duas importantes 

correntes teóricas que buscam o entendimento das práticas de citação dos cientistas: a normativa 

e a construtivista (Erikson & Elardson, 2014; Leydesdorff, 1998; Silveira & Caregnato, 2017; 

Wouters, 1999). A teoria normativa tem por base as referências e suas relações estabelecidas 

com os outros elementos do documento em um determinado período de tempo. Direciona-se à 

parte quantitativa dos seus objetos, com foco principal no crédito aos autores citados. Entre seus 

produtos destacam-se indicadores de produção, de citação e de relações estabelecidas entre as 

referências e os autores. 

Esta pesquisa tem com o objetivo de investigar a produção científica sobre altmetria no 

Brasil por meio das citações realizadas por pesquisadores brasileiros em artigos de periódicos e 

eventos nacionais da Ciência da Informação. Os dados foram coletados na Base de Dados em 

Ciência da Informação – BRAPCI, excluindo as revistas estrangeiras e nos anais do Encontro 

Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação – ENANCIB e do Encontro Brasileiro de 

Bibliometria e Cientometria – EBBC de 2013 a 2018, utilizando os termos “altmetr*” 

                                                
8 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. E-mail: ribeiro.rinaldo@gmail.com 
9 Universidade Federal de Pernambuco – UFPE. E-mail: muriloas@gmail.com 

mailto:muriloas@gmail.com
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“cientometria 2.0” e “métricas alternativas”. Foram analisados 46 artigos, sendo 20 coletados de 

periódicos 12 do ENANCIB e 14 do EBBC. A manipulação dos dados foi realizada através do 

software Vantage Point. 

Os resultados apontam um quantitativo de 47 autores que produziram sobre a altmetria no 

Brasil, na Figura 1 é apresentado um recorte dos autores mais produtivos. 

 

 
 

 
Figura 1. Distribuição dos autores mais produtivos. 
 
 
 
Destaque para os pesquisadores Ronaldo Ferreira de Araújo com 17 trabalhos publicados, 

Vildeane da Rocha Borba e Sônia Elisa Caregnato ambas com 5 artigos escritos. 
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Figura 2. Distribuição das instituições mais produtivas. 
 
 
Em relação a instituição com maior número de produções o destaque fica para a Universidade 

Federal de Alagoas com 18 registros, em segundo lugar a Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul, com 16 registros e em terceiro lugar a Universidade Federal de Minas Gerais com 9 

registros. Em relação a essa distribuição, é importante destacar seis trabalhos em dupla 

vinculação institucional do pesquisador Ronaldo Ferreira de Araújo entre a Universidade 

Federal de Alagoas e a Universidade Federal de Minas Gerais. 

Quanto aos autores mais citados sobre a temática no Brasil tem-se Jason Priem, criador do termo 

altmetria, em primeiro lugar com 77 citações efetuadas em 37 artigos. Em segundo lugar aparece 

Ronaldo Ferreira de Araújo, autor brasileiro mais citado no recorte analisado, com 47 citações 

recebidas em 24 dos artigos em que foi citado. O terceiro lugar é ocupado por Mike Thelwall 

com 39 citações em 22 artigos. Ocupando o quarto lugar encontra-se mais um pesquisador 

brasileiro, Fábio Castro Gouveia, que foi citado em 22 artigos 35 vezes no total. 
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Figura 3. Distribuição dos autores mais citados. 
 

 
Por meio dos resultados fica evidente que os estudos altmétricos desenvolvidos no Brasil ainda 

estão em seu estágio inicial, tendo em vista a trajetória dessas investigações ao redor do mundo, 

e isso se reflete não apenas na quantidade de artigos produzidos quanto nos resultados por eles 

propostos. No entanto, é perceptível o crescimento gradativo do domínio que se intensifica com 

o crescimento das redes sociais, como também pelo aprimoramento técnico e tecnológico das 

ferramentas e pela adesão cada dia mais frequente por pesquisadores brasileiros. Também é 

possível perceber que a frequência de literatura citada nos artigos brasileiros é a estrangeira, o 

que sinaliza alinhamento teórico e aplicado com os estudos publicados no cenário internacional. 
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Ciência Aberta Em Evolução: Uma Análise Bibliométrica 
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Este trabalho objetiva demonstrar o alargamento do escopo temático e terminológico 

da noção de Ciência Aberta, por meio de buscas e cruzamentos de metadados de artigos 

científicos, com recorte específico para América Latina. Parte-se do suposto de que a 

Ciência Aberta caracteriza-se como um “movimento de movimentos”, um processo em 

transformação, que avança no sentido de integrar várias vertentes -- publicações científicas 

abertas, dados abertos de pesquisa, ferramentas e infraestruturas abertas (software e 

hardware), cadernos de pesquisa abertos e ciência cidadã. Amplia-se o conceito de abertura 

da ciência para além do acesso, na direção de novas formas colaborativas de produção e 

circulação da informação e do conhecimento em ciência, e sua apropriação social (Albagli, 

Clinio & Raychtock, 2014; Albagli, 2015). 

Com base nesses resultados, propõe-se situar essa dinâmica a partir de abordagens 

teórico-metodológicas como análise de domínio (Hjørland & Albrechtsen, 1995), campo 

científico (Bourdieu, 1999) e redes (Latour, 1990). 

O trabalho baseia-se inicialmente em dados da Web of Science (WoS), por facilitar 

buscas cruzadas, possibilitar identificar a indexação de metadados e permitir o download 
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danielstrauchribeiro@gmail.com. 
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dos resultados da pesquisa. Ressalva-se que a WoS apresenta, porém, limitações na 

representatividade da produção acadêmica latino-americana e em idiomas diferentes do 

inglês, bem como de periódicos em acesso aberto. Logo, o levantamento será 

complementado e comparado posteriormente com buscas em outras bases selecionadas. 

Feitas buscas pelos termos “Ciência Aberta”, “Ciencia Abierta” e “Open Science”, 

em títulos, resumos e palavras-chaves de artigos indexados na base, e removendo-se 

duplicidades, obtiveram-se, 1970 a 2018, 1102 artigos onde esses termos aparecem (Gráfico 

1). Cerca de 95% desse total foram publicados apenas em inglês. 

 

Gráfico 1 – Resultado da pesquisa de artigos com o termo “Ciência Aberta” no Web of Science (1970 a 2018) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaboração própria 

 

Uma segunda busca, usando o operador booleano “AND”, exibiu registros em que o 

termo Open Science aparece junto com os termos, respectivamente, “Open Access”, “Open 

Data”, “Open Source”, Open Notebooks” e “Open Software”, sendo o primeiro 

resultado de 2005 (Gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Artigos publicados com metadados com interseções com o termo “Ciência Aberta” (2004 a 2018) 

Fonte: Elaboração própria 

 

A Tabela 2 mostra, por outro lado, como o volume de artigos indexados com esses 

mesmos termos nos metadados é ainda bem maior do que aqueles que aparecem junto ao 

termo Open Science, embora ambos venham crescendo. 

 

Tabela 2 – Diferença entre resultados de pesquisa de desdobramentos temáticos de “Ciência Aberta” sem e 

com o filtro em “Ciência Aberta” (2005 a 2018) 

 Resultados gerais no WoS Artigos 
correlacionado com 

Open Science  Número de Artigos  Período 

Open Access 53.300 1965-2018 144 

Open Data 4.779 1978-2018 106 



 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

28 
Open Source 42.568 1973-2018 65 

Citizen science 3.089 1997-2018 27 

Open 
educational 773 1971-2018 11 

Open notebook 24 1986-2018 4 

Open Software 757 1981-2018 2 

Fonte: Elaboração própria 

 

A partir dos dados por domicílio dos autores, localizaram-se, no período, 59 artigos, com o 

termo Ciência Aberta, publicados por autores da América Latina (Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, México, Panamá, Peru e República 

Dominicana), Brasil e México correspondendo a quase 40% desse total (Gráficos 3 e 4). 

As cinco áreas mais citadas foram Ciência da Computação, Ecologia e Ciências 

Ambientais, Ciência da Informação, Ciências Multidisciplinares e Biologia. 

Gráfico 3 – Número de artigos da América Latina sobre Ciência Aberta publicados por país 

(2002 a 2018) 
 

 
Fonte: Os autores 
 

 
 



 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

29 
Gráfico 3 - Número de artigos da América Latina sobre Ciência Aberta publicados por ano 

(2002 a 2018) 
 

 
 

Fonte: Os autores  
 

O cruzamento do termo Open Science com termos associados resultou em 14 artigos com 

Open Access, 9 com Open Source, 5 com Open Data e 3 com Citizen Science. 

O trabalho demonstra uma evolução não só numérica, mas também do escopo temático da 

Ciência Aberta, o que será objeto de novas incursões. 
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Análisis del Impacto de la Investigación en Latinoamérica Métricas Citacionales y 

Alternativas. Hacia Una Visión Integral de la Investigación 
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Este trabajo presenta un análisis de la producción científica Latinoaméricana – 

LATAM soportada en la producción bibliográfica indexada en Scopus desde 1857 a la fecha. 

Las dinámicas de publicación para LATAM contrastada con los países conformantes en la 

que se se ve claramente como las métricas basadas en citaciones deben normalizarse dado 

el tamaño de las poblaciones de los diferentes países. Analizamos la distribución de la 

producción por las diferentes áreas del conocimiento, el detalle de las instituciones que más 

producen en la región. 

En un enfoque de la investigación más actual para los años más recientes analizamos 

la región con métricas abiertas y estandarizadas provenientes de Snowball metrics 

(http://www.snowballmetrics.com) describiendo el rol de la colaboración internacional, 

nacional; de la publicación en revistas de diferentes percentiles y cómo afecta la publicación 

en colaboración con la industria. 

Presentamos una descripción de los fondos colectados por la región en diferentes 

convocatorias externas, con esto completamos un panorama del impacto de la investigación 

colectado a través de las métricas soportadas en citaciones.  

                                                
12 Elsevier, c.estevez@elsevier.com, Estudios bibliométricos y evaluación de la producción científica 
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Adicionalmente presentamos una descripción del impacto de las publicaciones desde 

las métricas alternativas proveídas por PlumX, en diferentes dimensiones: citaciones, uso, 

medios sociales, menciones y capturas. 

La descripción del panorama referente a la investigación desde una amplia canasta 

de métricas nos permite tener una visión mucho más amplia y diversa de la investigación en 

Latinoamérica. 

Finalmente concluimos que tener una amplia variedad de métricas permite tener una 

visión integral del panorama de la investigación, que lo importante es dar a conocer las 

métricas existentes sus limitaciones y alcances para poder generar “canastas de métricas que 

permitan tener evidencia cuantitativa de la producción científica de personas, instituciones 

o países. 

En procesos de evaluación, especialmente de personas, es indispensable incorporar 

aparte de las métricas cuantitativa métricas cualitativas que dé cuenta de valores y 

comportamientos que se quieran exaltar en la evaluación. 
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A comunicação dos dados de pesquisa envolve os três macroprocessos da 

comunicação científica sistematizados por Garvey (1979), a saber: produção, divulgação 

e (re)uso. Na contemporaneidade a temática é evidenciada no contexto da ciência aberta, 

que reivindica acesso livre às publicações científicas, aos dados de pesquisa e outras 

estruturas do sistema científico. Os principais argumentos da ciência aberta para 

justificar a demanda é a expectativa que a abertura promova o aceleramento da ciência, 

evite o retrabalho e gere maior transparência e democracia no acesso ao conhecimento 

científico. Dye, Bartolomeos, Moorthy, & Kieny (2016) apontam que as promessas da 

ciência aberta estimularam importantes instituições de pesquisa de ciências da saúde e 

notáveis editores científicos da área assinaram uma declaração na qual se 

comprometeram a disponibilizar livremente os dados e as publicações sobre o vírus da 

zika. A declaração foi assinada em 2016, época em que as doenças causadas pelo vírus 

foram classificadas como Emergência de Saúde Pública de Interesse Internacional. O 

objetivo era promover um esforço internacional colaborativo para que a superação das 

doenças fosse alcançada de forma mais rápida. 
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internacionales. 
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Diante do cenário delineado, o estudo teve por objetivo identificar os fatores 

intervenientes no processo de comunicação dos dados de pesquisa sobre o vírus da zika, 

na perspectiva dos pesquisadores brasileiros. Como método de pesquisa foi adotada a 

teoria fundamentada, que permite a proposição de uma tese explicativa do fenômeno a 

partir da reunião e análise sistemática dos dados obtidos por meio de entrevista com uma 

amostragem teórica, composto por 10 pesquisadores diretamente envolvidos com 

pesquisas sobre o vírus da zika. Como resultado, a teoria emergente evidenciou a 

existência de sete categorias teóricas, que são explicativas dos fatores que influenciam a 

comunicação dos dados de pesquisa sobre o vírus da zika. Neste trabalho será discutido 

especialmente os fatores relacionados à colaboração científica. 

As práticas de colaboração variaram significativamente entre as áreas do 

conhecimento, a saber: Biologia, Farmácia e Medicina. A variação ocorreu em função 

dos tipos de dados, da forma como eles são comunicados e dos interesses que motivam 

a pesquisa. De forma geral, a finalidade da colaboração é a produção de novos resultados 

de forma mais rápida e com eficiência no uso dos recursos. 

Apesar da naturalidade com que foram descritas as práticas de colaboração, 

quando elas acontecem com vistas ao compartilhamento de recursos, nota-se um 

elemento perverso de desigualdade social e científica, conforme discutiu Keim (2010). 

O que torna os países em desenvolvimento prejudicados é a precariedade em relação aos 

equipamentos e a outros materiais necessários à análise, tais como os reagentes. As 

singularidades do fenômeno estudado indicam que os pesquisadores brasileiros de fato 

têm menos acesso aos equipamentos e a outros recursos necessários às pesquisas, embora 

tenham mais facilidade de obter amostras biológicas dos pacientes. As alegações dos 

pesquisadores indicam que o material biológico dos pacientes infectados com o vírus 

tem se tornado um elemento importante para equilibrar as possibilidades de competição 

no caso dos pesquisadores brasileiros. 

 

O proveito da abundância de material biológico que os pesquisadores brasileiros 

dispõem ainda contou com o auxílio de um instrumento legal, a Lei nº 13.123/2015. A 
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lei buscou regulamentar o acesso de estrangeiros ao que ela chamou de patrimônio 

genético. Com isso, o envio de amostras biológicas para o exterior foi dificultado. O 

fenômeno fez com que pesquisadores de outros países buscassem o acesso ao material 

biológico por meio da colaboração com pesquisadores brasileiros. 

No cenário apresentado, as condições dos pesquisadores brasileiros no que se 

refere à análise dos dados tornaram-se um elemento importante para justificar a 

colaboração entre os pesquisadores brasileiros e estrangeiros. Ao mesmo tempo que os 

pesquisadores brasileiros necessitam de melhores recursos para analisar os dados, os 

pesquisadores estrangeiros demandam amostras biológicas para gerar os dados. 

Entretanto, apesar da reciprocidade da dependência, o processo de análise dos dados é 

mais valorativo para a ciência do que a coleta dos dados. Via de regra, são as análises 

dos dados que são publicadas em artigos científicos e resultam em reconhecimentos e 

recompensas aos pesquisadores. Os esforços relacionados com a coleta e o tratamento 

dos dados por sua vez não geram os reconhecimentos desejados pelos pesquisadores, 

tornando-se assim apenas um meio para realizar a análise e publicá-la. 

A problemática aponta para um desafio no âmbito da ciência aberta, de forma a 

equilibrar os interesses envolvidos e de fato conferir o uso justo dos dados, a 

transparência e a democracia almejada. 
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Temporal No Cenário Brasileiro 

 

Karen Santos-d’Amorim1 

Rúbia Wanessa dos Reis Cruz 2 
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Resumo: Este estudo versa sobre o uso de blogs na Ciência da Informação como recurso de 

comunicação e divulgação científica, admitindo-se a percepção do uso de blogs de ciência como meio 

de disseminar, comentar ou criticar as pesquisas publicadas. Objetiva-se traçar uma evolução 

temporal quantitativa dos blogs de CI no Brasil, entre os anos de 2005 e 2019. Para tal, analisou-se a 

dinâmica de atividade desses blogs, com base na data da primeira postagem, até a mais recente. 

Constatou-se a correlação temporal entre a redução da atividade no uso de blogs e o surgimento das 

redes sociais acadêmicas. Conclui-se que a evolução temporal da comunicação por meio de blogs na 

CI no Brasil não pode ser dissociada de uma mudança de formato trazida pela Web 2.0, que introduziu 

redes sociais acadêmicas que passaram a incorporar a função de blog, apropriando-se desta ferramenta 

de forma massiva. 

 

Palavras-chave: blogs de ciência; Ciência da Informação; comunicação científica; 

divulgação 

científica. 

 

Desde o século XVII, o modo de comunicar a ciência tem passado por constantes 

transformações. Da comunicação por cartas (Meadows, 1998), colégios invisíveis (Price, 

1976), aos periódicos científicos atuais, a disseminação da informação científica, agora 

potencializada pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), torna-se um 
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39 
importante meio de integração da Academia com a sociedade. Nota-se, assim, a necessidade 

de ampliação nos papéis do cientista, a fim de que ele passe a atuar fora dos limites 

acadêmicos, como exemplifica Vogt (2012) ao utilizar o conceito metafórico da ‘espiral da 

cultura científica’ para representar a comunicação científica desde a produção até a 

divulgação para a sociedade. 

Nesta comunicação, admite-se a percepção do uso de blogs como meio de disseminar, 

comentar ou criticar as pesquisas publicadas, conforme abordagem de Mahrt e Puschmann 

(2014), que argumentam não haver definição única para “blog de ciência”, mas, que estes 

são dedicados a conteúdos relacionados às pesquisas, podendo ser escritos por professores, 

pesquisadores e estudantes de todas as áreas do conhecimento. 

Neste ínterim, propõe-se nesta pesquisa, traçar uma evolução temporal quantitativa 

dos blogs da Ciência da Informação (CI) no cenário brasileiro. 

Trata-se de um estudo exploratório, realizado com base tanto na relação de blogs de CI 

disponibilizada no blog ‘De olho na CI’4, quanto na relação disponibilizada na página da 

Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG)5. Dessa 

forma, 88 blogs compuseram o corpus da pesquisa. Blogs que não são exclusivamente da 

área 

da CI, resultados duplicados e blogs extintos, foram suprimidos. Dessa maneira, 24 blogs 

compuseram a amostra final de pesquisa. Com base nesses critérios adotados, analisou-se a 

dinâmica de atividade desses blogs, a partir da data da primeira postagem, até a mais recente, 

a fim de traçar um panorama quantitativo acerca da dinâmica dos blogs da CI no Brasil 

conforme mostra o Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Tempo de atividade dos blogs de Ciência da Informação no Brasil (2005-2019). 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

                                                
4Disponível em: <https://www.deolhonaci.com> (v. 10, n. 1, 2019). Recuperado em 01 de jul. 2019. 
5Disponível em: <https://biblioteconomia.fic.ufg.br/n/38744-blogs-e-sites-da-area-de-biblioteconomia-e-

cienciada-informacao> . Recuperado em: 01 de jul. 2019. 
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Constatou-se que 67% (n = 16) desses blogs são hospedados na plataforma Blogspot, 

enquanto 21% (n = 5) utiliza a Plataforma WordPress e 12% (n = 3) registraram domínios 

próprios. Considerando a amostra total, observa-se que 78% (n = 18) dos blogs que utilizam 

plataformas estão sem atualizações há mais de um ano. Dos blogs que registraram domínio 

próprio (n = 3), dois permanecem ativos, conforme observa-se no Gráfico 1. 

 

O surgimento dos blogs de ciência no mundo já podia ser observado desde a década 

de 1990, conforme observado por Sugimoto, Work, Larivière e Haustein (2016). No Brasil, 

um aumento considerável na criação de blogs de CI é registrado a partir de 2005, com ápice 

em 2009, e observa-se em seguida uma redução no número de blogs criados, sendo o último, 

em 2013 (Gráfico 2). Tais resultados não seguem a mesma tendência relatados na Nature por 

Brown e Woolston (2018), indicando que o uso de blogs como forma de disseminação da 

ciência permanece ativa. 
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Gráfico 2 – Dinâmica blogs de Ciência da Informação no Brasil (2005-2019). 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Ao analisar o Gráfico 2, percebe-se uma correlação temporal entre a redução da 

atividade no uso de blogs e o surgimento das redes sociais acadêmicas, algumas com a 

possibilidade de interação entre pesquisadores, como as plataformas ResearchGate e 

Academia.edu, lançadas em 2008, que operam também como espécies de blogs na forma de 

redes sociais acadêmicas, e permitem o aumento de visibilidade do perfil do pesquisador. 

Todavia, estudos (Van Noorden, 2014; Barata, Araujo, Alperin e Travieso-Rodriguez, 2019) 

mencionam também o uso do Google Scholar, LinkedIn, Facebook (Bowman, 2015) e 

Twitter como ferramentas e redes sociais usadas profissionalmente por acadêmicos. Um 

outro estudo (Jarreu, 2015) realizado com 50 criadores de blogs de ciência buscou saber os 

objetivos e motivações (Figura 1) sobre criar e manter um blog de ciência. 
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Figura 1 – Motivações para criação e manutenção de blogs de ciência. 
Fonte: Extraído de Jarreu (2019). 

 

Ao analisar o conteúdo dos blogs de CI atualmente ativos (n = 6), observa-se que a 

divulgação de eventos e periódicos científicos é algo comum a todos os blogs analisados. 

Nota-se também que os blogs que apresentam domínio próprio empreendem mais esforços 

quanto a frequência de atualização e variedade de conteúdo. 

Tabela 1 – Considerações sobre os blogs ativos  

 Conteúdos 

 relacionados 

Média da Frequência 

de atualização 

Total de 

postagens* 

Blog 
04 

Divulgação de eventos científicos; divulgação de trabalhos acadêmicos; 
listagem de periódicos científicos e seus respectivos links; enquetes. 

Não-linear.  
Última postagem: 

12/03/2019 
230 

Blog 
08 

Relatos de experiências profissionais; conteúdos político-sociais; 
divulgação de eventos; curiosidades sobre ciência; contexto científico 
mundial. 

Não-linear. 
Última postagem: 

24/08/2019 
97 

Blog 
11 

Dicas de leitura, divulgação de lançamento de livros, de novas edições de 
periódicos científicos, eventos, estágios, prêmios, empregos e concursos na 
área; oferecimento de serviços como: normatização de trabalhos acadêmicos 
e gestão de arquivos e bibliotecas. 

Mensal 
Última postagem: 

28/09/2019 

Não 
disponível 

Blog 
14 

Divulgação de novas edições de periódicos científicos e de outros blogs; 
assuntos diversos sobre CT&I; listagem de periódicos científicos e seus 
respectivos links. 

Mensal 
Última postagem: 

10/09/2019 
186 
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20 

Divulgação de novas edições de periódicos científicos; listagem de 
periódicos científicos e seus respectivos links; divulgação de cursos, 
eventos, editais, e-books; divulgação de abertura de chamadas para artigos 
em periódicos; notícias acadêmicas; ensaios; lançamento de livros; 

 
Diária 

Última postagem: 
22/10/2019 

5.308 

Blog 
23 

Divulgação de novas edições de periódicos científicos, editais, e assuntos 

de interesse da comunidade científica; entrevistas com pesquisadores da 
área; divulgação sobre CT&I; divulgação de cursos e simpósios; indicação 
de artigos; divulgação de abertura de chamadas para artigos em periódico; 
notícias acadêmicas. 

 

Mensal 
Última postagem: 

25/10/2019 

2.276 
 

*Até 25 de outubro de 2019.  

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Algumas considerações podem ser traçadas acerca do cenário apresentado. A 

massificação das redes sociais, sobretudo das redes sociais acadêmicas, redirecionou o foco 

dos pesquisadores em busca de um meio de disseminação e divulgação das suas atividades 

científicas. Neste sentido, alguns aspectos causais podem ser levados em consideração. 

O primeiro pode ser reflexo do grande fluxo de atividades que os docentes assumem 

nas universidades (Andrade, Cassundé e Barbosa, 2019), fato este que não pode ser ignorado 

diante da ação de criar e manter um blog, que implica também que os pesquisadores 

disponham de tempo suficiente para atualizar constantemente um blog. 

Por outro lado, as redes sociais se mostram com uma proposta contrária: rapidez, 

praticidade e alcance, que através de algoritmos geram repercussão em torno de determinadas 

redes de interesse. Cita-se como exemplo o twitter, que com poucos caracteres permite que 

a comunicação seja realizada de forma prática e rápida. 

Com base nos dados apresentados, conclui-se que a evolução temporal da 

comunicação da ciência por meio de blogs na CI no Brasil não pode ser dissociada de uma 

mudança de formato trazida pela Web 2.0, que introduziu redes sociais acadêmicas que 

passaram a incorporar a função de blog, apropriando-se desta ferramenta de forma massiva. 

 

Referências 

Andrade J. S., Cassundé, F. R. S. A. & Barbosa, M. A. C. (2019). Da liberdade à “gaiola de cristal”: 
sobre o produtivismo acadêmico na pós-graduação. Perspectivas em Gestão & Conhecimento 

9(1) 169-197. Recuperado em: 28 outubro, 2019, de http://dx.doi.org/10.21714/2236-

417X2019v9n1p169. 



 

  

 
2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 
Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 

44 
Barata, G. ; Araujo, R. F. ; Alperin, J. P. & Travieso-Rodriguez, C. (2018). O uso de mídias sociais 

por acadêmicos brasileiros. In: Encontro Brasileiro de Bibliometria e Cientometria, 6., 2018, Rio 

de Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: FioCruz, 2018. v.6. p.209-217. 

Brown, E., & Woolston, C. (2018). Why science blogging still matters. [Versão eletrônica] Nature 

554, 135-137. Recuperado em 2 julho, 2019, de https://www.nature.com/articles/d41586-018-
01414-6. 

Jarreau, Paige Brown (2015). All the Science That Is Fit to Blog: An Analysis of Science Blogging 

Practices. LSU (Doctoral Dissertation, Louisiana State University) 1051. Recuperado em 24 
outubro, 2019, de https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/1051 

Mahrt, M., & Puschmann, C. (2014). Science blogging: An exploratory study of motives, styles, and 

audience reactions. JCOM 13(03)(2014)A05. Recuperado em 2 julho, 2019, de 
https://jcom.sissa.it/sites/default/files/documents/JCOM_1303_2014_A05.pdf. 

Meadows, A. J. (1998). Communicating Research. San Diego: Academic Press. 

Price, D. J. de S. (1976). O desenvolvimento da ciência: análise histórica, filosófica, sociológica e 

econômica. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos. 
 

Sugimoto, C., Work, S., Larivière, V., & Haustein, S. (2016). Scholarly use of social media and 

altmetrics: A review of the literature. JASIST 68(9):2037–2062. Recuperado em 2 julho, 2019, 
de https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/asi.23833 

Van Noorden, R. (2014). Online collaboration: scientists and the social network. Nature 512, 126-

129. Recuperado em 24 outubro, 2019, de 

https://www.nature.com/news/polopoly_fs/1.15711!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/p
df/512126a.pdf. 

Vogt, C. (2012). The spiral of scientific culture and cultural well-being: Brazil and Ibero-America. 

Public Understand. Sci. 21(1): 4-16. Recuperado em 2 julho, 2019, de 
https://doi.org/10.1177/0963662511420410. 

 

 

Agradecimentos 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior – Brasil (CAPES) – Código de Financiamento 001. 

Uma lente sobre o youtube: Análise da produção de teses e dissertações brasileiras.  

 

Asy Pepe Sanches Neto6 

 

Palavras-chave: Produção Científica Brasileira; Youtube; Tecnologia da Informação e 

Comunicação. 

                                                
6
 Universidade Federal Fluminense, asy.sanches@gmail.com, Estudos Bibliométricos e a Avaliação da Produção Científica. 

mailto:asy.sanches@gmail.com


 

 
2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 
Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 

 

45 
 

A ciência da Informação e a Biblioteconomia geralmente observam o documento 

desde sua perspectiva de circulação (englobando inclusive a organização e disponibilização) 

e uso (englobando inclusive o acesso e a recepção/impacto). A produção também torna-se 

alvo de atenção destas ciências, sobretudo quanto às questões de direitos autorais e 

responsabilidade e nas métricas científicas. Alguns autores, entretanto, acreditam que a 

produção de documentos pode constituir um espaço que poderia agregar novas questões ante 

ao saber e prática dos cientistas e profissionais desses segmentos. 

Pensarmos em produção, entretanto, é algo que pode ser problemático, tentarei 

exemplificar a questão com um exemplo prático. Recentemente um amigo [estudante de 

medicina veterinária] perguntou-me se não me assombrava o risco da biblioteconomia sumir, 

seu argumento baseava-se em um fato curioso: toda a sua turma utilizava o Youtube como 

fonte primeira e [muitas vezes] última de informação. 

Cabe dizer, depois desse diálogo perguntamos ocasionalmente para alunos, ex-

alunos, amigos estudantes de graduação, consultei fóruns ligados às diversas graduações etc. 

sobre o uso do Youtube como principal (ou primeira) fonte de informação, onde pudemos 

perceber que o Youtube parece configurar-se como uma fonte de informação, por outro lado, 

é bom enfatizar que jamais fizemos um estudo sistemático sobre a questão, em alguma 

medida, os poucos relatos acompanhados nos serviram para gerar um indício da questão e 

não para esgotá-la, digo isso principalmente para apontar a urgência de um estudo nesse 

sentido.  

Certamente a premissa apresentada não representa o fim de ciência alguma [mesmo 

que confirmada com dados empíricos], mas acarreta algumas questões mutuamente 

peculiares e interessantes, de onde voltaremos à questão da produção de documentos 

[sobretudo os científicos] de que tratávamos anteriormente: pensar na produção de 

documentos científicos significa pensar: ¿quais documentos são suficientemente científicos? 

Quais são os canais autorizados para a propagação dos saberes científicos? E, talvez mais 
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interessante, como lidar com o fato de que esses mecanismos de controle são absolutamente 

burláveis, sobretudo em nosso momentos sócio técnico, que permite mergulhos (rasos ou 

profundos) teóricos em questões absolutamente diversas e de certa profundidade em um 

tempo muitíssimo curto?  

O Youtube apresenta-se, dessa forma, como uma questão efetiva à circulação e 

produção científica (se não de forma ampla, pelo menos no que tange a formação de jovens 

pesquisadores e/ou profissionais recém egressos de alguma universidade) que tentarei 

representar como uma imagem: a maioria de casos de plágio na graduação que presenciei 

eram compostas por volumosas extrações da Wikipédia, entretanto, o número de trabalhos 

que citavam a Wikipédia eram quase insignificantes.  

A grande questão da Wikipedia e (presumimos) do Youtube podem ser percebidas 

nesse contexto, se por um lado o seu uso é inegável, por outro lado, há uma enorme resistência 

de assumi-los como fonte, fora a dificuldade do estabelecimento dos casos de plágio. Além 

disso, há, de certa forma, alguma regulação do conteúdo disponibilizado na Wikipédia, o 

Youtube, por outro lado, não possui qualquer forma de controle do conteúdo, ainda há mais 

um ponto relevante, a mediação na plataforma é absolutamente inumana, os critérios de 

recuperação do conteúdo nada tem a ver com critérios de validação e ranqueamento científico 

formais. É claro que não estamos aqui defendendo que esses ccritérios não podem (e devem) 

ser revistos, mas a produção e circulação da ciência asseguram alguns princípios que não 

podem ser absolutamente desconsiderados e burlados sem algum prejuízo. Por serem 

questões muito abertas e de difícil resolução preferi começar a resolvê-las por um rigoroso 

mapeamento da literatura brasileira sobre a questão do Youtube, os resultados que se seguem 

compõe a parte do estudo que foi realizada na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações produzida pelo IBICT (BDTD).  

 

A questão no Campo de Estudos da Informação Brasileiro: observando desde a ótica 

dos serviços.  
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 Pela modalidade da apresentação, julgamos que não seria adequado ampliar o debate 

segmentando-o, preferimos apontar alguns caminhos teóricos que nos pareciam promissores 

à análise proposta sem, contundo, tentarmos esgotar ou mesmo avançar muito profundamente 

nos assuntos. Primeiramente, gostaríamos de situar essa questão dentro dos estudos de 

informação, ou, pelo menos, explicitar o caminho que nos trouxe a reflexão da questão.  

 No campo de estudos da informação, sobretudo nos estudos biblioteconômicos, 

existem duas formas mais populares de observar a relação informação/documento x 

sociedade. A primeira delas e mais antiga centra-se na Unidade de Informação, isso significa 

pensar o usuário como uma forma de observar um determinado sistema e compreender os 

avanços e limitações de um determinado sistema de informação (geralmente bibliotecas, mas 

não restritos a esse espaço).  

 Dessa forma, um segmento de estudos de usuário preocupa-se majoritariamente na 

melhora e/ou adequação de um determinado sistema de informação, serviço de informação 

ou, de forma ampla, ação de informação.  

 Esses princípios responderam a maioria das questões até determinado momento, 

entretanto o aprofundamento na perspectiva dos sujeitos e sua relação com as questões da 

informação impuseram novas perguntas que, é claro, precisaram de novos modelos e ou 

métodos para serem respondidos.  

 Como exemplo desses novos estudos apresentaremos resumidamente a perspectiva 

de uma das autoras mais populares nesse segmento de estudos de usuários que, no Brasil, 

ficou conhecido como estudo de usuários centros no usuário ou abordagem alternativa (em 

contraposição com a abordagem tradicional já citada) nos estudos de usuários.  

 Brenda Dervin é a desenvolvedora de um modelo de observação chamado de Sense-

making (ou fazer/fazendo sentido, em tradução livre para o português), a proposta do 

modelo/método é mapear a necessidade e as formas de suprimento de determinada 

informação e/ou documento. Para a autora, as duvidas informacionais (que não se relacionam 

somente com as questões acadêmicas) criam lacunas no progresso de um determinado 
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indivíduo e, a partir do provimento de informações que lhe permitam avançar, criam-se 

pontes. O modelo é simples e pode ser representado da seguinte forma: 

Imagem 1: Modelo Sense-Making (Dervin, 1999) |

 
 

 Segundo o modelo da autora, a construção dos sentidos ou para “fazer sentido” o 

indivíduo se liga a um emaranhado de estratégias, processos e ações que o permitem seguir 

a vida, construindo boas ou mais histórias, articulando boas ou más funções e produzindo 

impacto no seu estorno. É, portanto, um procedimento de observação informacional centrado 

na perspectiva do usuário de informação e não em um (ou mais) sistema de informação. 

(lembremos que qualquer relação possui efeitos dialéticos e que, portanto, o método enfatiza 

uma vertente e não a isola). Dessa perspectiva, os profissionais da informação devem se 

munir de mecanismos que lhes permitam auxiliar nesse processo e, portanto, compreendê-lo 

é fundamental.  

 

Alguns indícios.  

Os questionamentos que nos levaram à trajetória aqui apresentada é muitíssimo 

importante para o reconhecimento da questão objetiva que queríamos observar: quais as 

características associadas ao Youtube na produção científica brasileira? E, em um segundo 

momento, como discutir e adaptar-nos à possibilidade que a plataforma se consolide como 
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uma fonte de informação, formação e educação? Pela limitação do tamanho deste resumo, 

optamos por apresentar os resultados somente no sentido de apontar que já os temos e 

aprofundarmos na metodologia e na análise dos resultados em momento mais oportuno7. 

Além disso, é importante dizer que a BDTD não possui o registro de todas as teses e 

dissertações produzidas no Brasil, sendo, por este motivo, essa pesquisa incompleta.  

O nosso método foi constituído em dois passos, que pretendemos explanar com mais 

densidade no artigo publicado: 1) identificação e organização do material encontrado 

segundo atribuições indicadas (ano, campo de estudo, local de produção); 2) leitura do 

material e produção de categorias de agrupamento posterior, isso nos permite olhar 

simultaneamente dados gerais sobre as publicações e criar formas de agrupamentos baseados 

nos próprios reflexos daquilo que está sendo estudado.  

Os 86 documentos analisados foram o resultado da busca por “Youtube” nos campos 

“Assunto” e “Título”, sendo destes, 1 Documento de 2008, 1 de 2009, 3 de 2010, 5 de 2011, 

9 de 2012, 5 de 2013, 7 de 2014, 5 de 2015, 10 de 2016, 18 de 2017, 19 de 2018 e 3 de 2019, 

entre dissertações e teses, a proporção exata é de 74 dissertações e 12 teses, distribuídas (na 

seguinte proporção) pelas universidades brasileiras: 

 

Quadro 1: Universidades Em Que As Dissertações E Teses Foram Defendidas 

                                                
7 Durante a apresentação ou em um possível texto para publicação.  
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61% dessas dissertações foram defendidas em departamentos de Comunicação, 9% 

em Educação e 9% em Linguística. Por fim, queríamos apresentar os recortes encontrados.  

 

 

Referências:  
 

DERVIN, Brenda. On studying information seeking methodologically: the implications of 

connecting metatheory to method. Information Processing & Management 35 (6), 

727-750, 1999.  
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51 Estudo Altmétrico de Repercussão Social das Revistas Científicas Brasileiras de 

Acesso Aberto 

 

Edna da Silva Angelo8 

Marlene Oliveira9 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é identificar o indicador altmétrico de impacto social das 

revistas científicas brasileiras de acesso aberto. O estudo procedeu a um levantamento na 

base de dados da Agência do ISSN, cujos resultados constataram a existência de 1.393 

revistas. Após a organização dos dados em uma planilha Excel, com a Plataforma Altmetrics, 

verificou-se a repercussão na web social. Os resultados revelaram 100.454 menções, 

referentes a 548 revistas, sendo o Twitter a rede social mais usada; a maioria das revistas 

possui entre uma a dez menções; nove dos dez artigos com maior repercussão estão em 

inglês; a Universidade de São Paulo foi a editora de maior destaque; e a área do conhecimento 

com mais atenção foi a Ciências Médicas e da Saúde. Observou-se uma precariedade da 

difusão das revistas, o que indica ser necessário explorar os diferentes meios de divulgação, 

aumentando, assim, o grau de exposição na web social. 

Palavras-chave: Revista científica; Acesso aberto; Altmetria; Repercussão na web social. 

 

INTRODUÇÃO 

A revista científica é um instrumento importante que possibilita a transmissão do 

conhecimento científico, por meio dos processos de comunicação, disseminação e 

recuperação de informações. Essa contribuição proporciona melhorias ao tempo 

(determinado pela velocidade de distribuição) e ao espaço (em que as revistas são agrupadas 

em áreas específicas de conhecimento).  

                                                
8 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: ednasangelo@gmail.com 
9 Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). E-mail: marlene@eci.ufmg.br 



 

 
2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 
Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 

 

52 
As revistas de acesso aberto, em sentido amplo, apoiam-se em vários pilares 

relacionados à eliminação de barreiras para compartilhar resultados de investigação 

científica. Sob esse modelo, a informação tem o potencial de atingir diferentes públicos e 

contextos e, assim, contribuir para a democratização do conhecimento. 

As revistas brasileiras de acesso aberto estão se fazendo presentes no cenário de 

produção mundial e um dos motivos para essa ocorrência são os reflexos das políticas de 

informação e o uso intensivo da plataforma Scientific Eletronic Library Online (SciELO) 

(Rodrigues, Passos & Neubert, 2018. Dos artigos indexados na Web of Science (WOS), um 

dos mais importantes indexadores de conteúdo científico do mundo, entre 2008 e 2014, são 

desse país três quartos das publicações disponíveis, sem custo, para download (Science-

Metrix, 2018). 

A relevância desta investigação é tornar público o conjunto de revistas brasileiras de 

acesso aberto e a repercussão delas além do meio científico. Por meio de estudo altmétrico, 

o objetivo é identificar o impacto social do alcance da comunicação da informação científica, 

levando em conta que é preciso que a população conheça as práticas de pesquisa e assim 

consiga perceber sua relevância para o desenvolvimento econômico e social. Como menciona 

a representação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(Unesco) no Brasil, é imperativa a integração do trabalho científico e tecnológico no tecido 

social para que os cidadãos participem dos avanços e estejam preparados para tomar decisões 

importantes para a sociedade (Unesco, 2017). 

Ademais, hoje, percebe-se o crescimento do número de notícias com a finalidade de 

desinformar a população. Chamadas de fake news, tais informações possuem como 

características-chave a falta de autenticidade e o propósito de enganar (Shu, Silva, Wang, 

Jang & Liu, 2017). Para combater a informação falsa intencionalmente divulgada, urge a 

necessidade de estudos que possam auxiliar no desenvolvimento de políticas para 

popularização das revistas com notícias que contenham dados verdadeiros e confiáveis. 

A emergência de pesquisas que sejam capazes de mensurar a apropriação e uso da 

web social é interessante, pois, na atualidade, a web se apresenta como o ambiente digital no 
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qual os usuários mais passam tempo quando estão conectados (Araújo, 2015). Mesmo com 

essa tendência efervescente, poucos estudos abordam o assunto com foco em revistas 

científicas.  

 

GÊNESE DAS REVISTAS CIENTÍFICAS NO BRASIL 

No contexto brasileiro do século XVII, enquanto os ensaios das revistas científicas 

estavam sendo impressos na Europa, o regime colonial completava dois séculos de existência 

no continente americano, submerso à exploração de espanhóis e portugueses. Nesse período, 

nenhuma ciência foi produzida e nem documento científico circulava. Logo no início da 

colonização, os frades europeus haviam aniquilado todos os códices pré-hispânicos, 

considerados "obras demoníacas", e essa destruição tornou-se sistemática e contínua. 

Qualquer novo documento, durante a Colônia, era produzido sob o estreito controle e 

influência religiosa (Cetto & Alonso-Gamboa, 1998).  

Até meados do século XIX, a ciência no Brasil foi caracterizada por uma quase total 

ausência de investigação. Até esse século, o território brasileiro foi campo de eminentes 

naturalistas estrangeiros. Com poucas exceções honrosas, os brasileiros se contentavam em 

receber em segunda mão o conhecimento sobre a história natural de seu próprio País. 

Raramente, realizavam investigações para complementar e corrigir os estudos desenvolvidos, 

muitos dos quais incompletos e errôneos (The Present State of Science in Brazil, 1883). 

Nesse momento, pouco se tem a contar sobre a comunicação das artes e das ciências10. 

As primeiras publicações dessa natureza no Reino e 1º Império do Brasil foram: d’As 

Variedades ou Ensaios de Literatura (Bahia, 1812) e O Patriota, Jornal Litterario, Politico, 

Mercantil, &c. do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 1813-1814) (Freitas, 2006). 

Em 1868, despertou-se no Brasil a importância da pesquisa científica. As escolas 

superiores e os estabelecimentos científicos foram reformados, com uma melhor 

                                                
10 Conforme mencionado por Freitas (2006), pode-se entender como “artes” o que hoje se entende como 

“técnicas”, desde a agricultura até desenho e pintura. 
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organização, novos departamentos e dotações aumentadas, das quais, embora ainda muito 

pequenas para as necessidades institucionais, são significativas em comparação ao que 

recebiam. As atividades de pesquisa mais importantes se desenvolveram na Escola de Minas, 

no município de Ouro Preto – Estado de Minas Gerais, e no Museu e Observatório Nacional 

- Estado do Rio de Janeiro. Como consequência desses incentivos, os institutos citados 

laçaram publicações científicas. O Museu Nacional inaugurou, em 1876, a publicação de seus 

Archivos e a Escola de Minas também teve seus anais publicados11 (The Present State of 

Science in Brazil, 1883). 

Embora nessa ocasião a exibição da ciência brasileira fosse pequena, e alguns 

trabalhos pudessem - em um exame minucioso - revelar resultados imprecisos e não 

científicos quanto aos métodos e deduções adotados, tais estímulos foram suficientes para 

marcar o início de um novo período com promessas para o futuro, e caracterizado pelo estudo 

da natureza, e não pelo estudo de livros (The Present State of Science in Brazil, 1883). 

Com efeito, esse progresso científico se desenvolveu de forma lenta. A política 

cultural imposta pela Coroa Portuguesa, no Brasil, produziu um círculo vicioso que somente 

pôde ser rompido com a aproximação do século XX. Da chegada da Corte Portuguesa até a 

década de 1930, poucas revistas de caráter científico surgiram no cenário nacional, e as que 

apareceram tiveram vida breve (Freitas, 2006). 

Durante a primeira metade do século XX, muitas universidades fundaram escolas, 

departamentos ou institutos de pesquisa direcionados a disciplinas científicas básicas e, à 

medida que essas instituições se consolidavam, sentiam a necessidade de oferecer a seus 

próprios cientistas um canal para a publicação sistemática dos conhecimentos acadêmicos. 

Por outro lado, as comunidades científicas cresceram e se tornaram mais profissionais, 

comprometendo-se a criar suas próprias associações eruditas ou profissionais, de caráter local 

ou nacional. Como resultado, houve, literalmente, após a década de 1940, uma explosão de 

                                                
11 Os Anais da Escola de Minas de Ouro Preto estão disponíveis on-line, inteiramente livres e sem qualquer 

ônus, na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, disponível no seguinte endereço eletrônico: 

http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/ 
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novos títulos na América Latina, especialmente nas áreas da Medicina e Ciências Básicas e 

Sociais (Cetto & Alonso-Gamboa, 1998).  

 

ACESSO ABERTO 

Com os avanços das tecnologias de informação e comunicação (TIC), foi possível 

modificar, positivamente, a maneira como a informação digital – e, em especial, a de cunho 

científico - é disseminada no mundo. Com o intuito de eliminar as barreiras de acesso, em 

especial as de custo, surgiu o movimento de acesso aberto. O termo vem do inglês open 

access e é usado para nomear o movimento da comunicação científica, cuja literatura digital 

produzida deve ser de acesso gratuito, livre das licenças restritivas (Suber, 2012).  

Em 2002, foi realizada a primeira declaração oficial do assunto, conhecida como 

Declaração de Budapeste (Iniciativa de Acesso Aberto de Budapeste - BOAI), que é 

reconhecida como um dos pontos definidores do Movimento de Acesso Aberto (Tennant et 

al., 2016). A BOAI articulou a tese de que a literatura científica deveria ser disponibilizada 

de forma gratuita na internet, 

[...] permitindo que qualquer usuário leia, baixe, copie, distribua, imprima, pesquise 

ou crie links para os textos completos desses artigos, rastreá-los para indexação, 

passá-los como dados para software ou usá-los para qualquer outra finalidade legal, 

sem barreiras financeiras, legais ou técnicas que não sejam inseparáveis do acesso à 

própria Internet. A única restrição à reprodução e distribuição, e o único papel para 

os direitos autorais neste domínio, deve ser o de dar aos autores controle sobre a 

integridade de seu trabalho e o direito de ser devidamente reconhecido e citado. 

(Budapest Open Access Initiative, 2002) 

As Declarações de Berlin e Bethesda, ambas em 2003, acrescentam que os 

utilizadores podem copiar, usar, distribuir, transmitir e exibir publicamente um trabalho em 

acesso aberto, assim como criar e distribuir trabalhos derivados, em qualquer formato digital 

e para qualquer propósito, fazendo a devida atribuição de autoria (Pisoschi & Pisoschi, 2016).  
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O modelo é um dos pilares básicos para o aumento quantitativo e qualitativo da 

pesquisa e inovação nos setores público e privado, pois reduz, significativamente, os custos 

globais e aumenta a disseminação e o impacto de conteúdo. Os cientistas podem avançar 

cada vez mais em suas pesquisas devido ao acesso livre e imediato ao progresso de seus 

colegas em todo o mundo (Abadal, Castellà, Abad-García & Melero, 2013).  

O modelo estabelecido pelo acesso aberto considera a existência de duas vias: a) 

verde, que consiste no autoarquivamento dos artigos em repositórios institucionais/temáticos 

abertos ou nas páginas on-line dos autores; e b) dourada, cujos artigos são publicados em 

revistas de acesso aberto (enfoque de estudo do presente artigo), por meio do financiamento 

do autor ou da instituição mantenedora da publicação (Miguel, Chinchilla-Rodriguez & 

Moya-Anégon, 2011).  

 

REVISTAS CIENTÍFICAS DE ACESSO ABERTO 

As revistas científicas, elementos da via dourada do acesso aberto, têm desempenhado 

por séculos um papel fundamental na transmissão de conhecimentos. Desde 1665, com os 

primórdios inaugurados na França (Journal des Sçavans) e na Inglaterra (Philosophical 

Transactions), as revistas se multiplicaram, com o intuito de promover a comunicação dos 

trabalhos científicos; garantir padrões de qualidade no desenvolvimento da ciência e em sua 

comunicação; proporcionar critérios para a avaliação da produtividade científica de 

indivíduos e instituições; e assegurar a memória da ciência (Pessanha, 2017). 

O caráter científico advém dos artigos denominados originais, que comunicam 

resultados de pesquisa inédita e são aceitos para publicação após processo de revisão por 

pares e em consonância com suas políticas editoriais. Esses tipos de trabalho contribuem com 

a sociedade instigando a reflexão e o debate, e possibilitam a produção do saber e o 

aperfeiçoamento das pesquisas (Angelo, 2018).  

As revistas de acesso aberto variam daquelas que oferecem seu conteúdo 

gratuitamente ao leitor, mas cujos direitos de exploração pertencem ao editor e restringem 

qualquer reutilização da obra, àquelas em que o acesso é gratuito e os direitos de exploração 
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permitem ao autor ou ao leitor reutilizar os artigos e usar seu conteúdo para outros fins (cópia, 

distribuição, trabalho derivado e comunicação pública), nos termos indicados pela licença de 

uso (Abadal et al., 2013). 

Historicamente, as primeiras revistas em acesso aberto apareceram no início dos anos 

1990, antes da invenção da internet (Abadal et al., 2013). Desde então, o quantitativo não 

parou de crescer, cujas estatísticas revelam um total aproximado de 13.700 títulos em todo o 

mundo, conforme dados disponibilizados pelo Directory of Open Access Journals (DOAJ, 

2019). 

 

METODOLOGIA 

O presente artigo, por meio de uma análise descritiva de abordagem quantitativa, 

possui o objetivo de identificar o indicador altmétrico de impacto social das revistas 

científicas brasileiras de acesso aberto. O uso da técnica altmétrica possibilita medir e 

quantificar a influência ou impacto dos trabalhos científicos tanto dentro quanto fora da 

academia (Vanti & Sanz-Casado, 2016). 

Para tanto, a princípio, realizou-se um levantamento das revistas científicas brasileiras 

de acesso aberto, na base de dados da Agência do Número Internacional Normalizado para 

Publicações Seriadas (ISSN), cujos resultados constataram a existência de 1.393 revistas.  

Após a organização dos dados em uma planilha Excel, com o uso da ferramenta 

Altmetric Explorer, verificou-se a repercussão na web social. As análises foram realizadas 

de fevereiro a setembro de 2019. No conjunto das revistas com repercussão social, foram 

analisados os seguintes aspectos: tipo de mídia mais utilizada, números de menções, idioma 

dos artigos mais mencionados e os mais comentados, editora, área do conhecimento e local 

de publicação (país). 

 

RESULTADOS 
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 A partir da análise, foram identificadas 100.454 menções nas mídias sociais, 

referentes a 548 revistas, o que corresponde a 39% da amostra de pesquisa, como 

representado na Figura 1.  

 

 Figura 1. Menções nas mídias sociais. 

Fonte: Recuperado de Altmetrics (2019). 

 

A mídia social mais usada foi o Twitter, seguido pelo Facebook e Blogs. As demais 

mídias e o número de menções de cada uma delas podem ser visualizados na Figura 2.  

 

 

Figura 2. Atenção on-line das revistas brasileiras de acesso aberto. 

Fonte: Recuperado de Altmetrics (2019). 
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O Twitter também é apontado em outros estudos como a mídia mais utilizada para a 

propagação de informação científica. Segundo Hassan et al. (2017), mais de 91% das 

menções altmétricas derivam dele, sendo a rede social mais utilizada para compartilhamento 

de informações e disseminação de conteúdo. A emergência do Twitter nos últimos anos pode 

ser explicada por haver cada vez mais cientistas, principalmente os mais jovens, com perfis 

na rede e é comum que eles utilizem essa rede para comunicar e recomendar artigos 

(Marques, 2014). 

As três revistas com maior número de menções foram: Revista Brasileira de Política 

Internacional (4.774 menções), História, Ciências, Saúde-Manguinhos (4.669) e Brazilian 

Journal of Medical and Biological Research (4.598). Observa-se que cada uma delas são 

mais representativas em mídias diferentes: a primeira possui mais menções no Twitter, a 

segunda em Blogs e a terceira no Facebook. Esse resultado demonstra que é possível buscar 

o engajamento com sucesso em uma diversidade de redes. 

Em geral, a grande maioria das revistas brasileiras de acesso aberto teve uma baixa 

atenção na web social. Grande parte alcançou entre uma a dez menções. Nove dos dez artigos 

com maior repercussão na web social foram escritos no idioma inglês, o que demonstra o 

alcance, a importância e a preferência desse idioma adotado na comunicação da ciência. Os 

três artigos mais comentados foram: Shift Work and its Association with Metabolic 

Disorders, artigo publicado na Diabetology & Metabolic Syndrome, em maio de 2015 (525 

menções); Toilet Training: Methods, Parental Expectations and Associated Dysfunctions, 

publicado no Jornal de Pediatria, em fevereiro de 2008 (481); e Phase I Clinical Trial of Cell 

Therapy in Patients with Advanced Chronic, disseminado pela Revista Brasileira de 

Hematologia e Hemoterapia, em janeiro de 2013 (441).  

A Universidade de São Paulo (USP) é a editora que mais se destacou, com 13% de 

atenção on-line (14.473 menções). Em seguida, encontra-se, com 3%, a Fundação Oswaldo 

Cruz (3.795) e 3% a Universidade Federal do Rio de Janeiro (3.573). Esse resultado pode 

estar relacionado ao elevado número de revistas da USP, a qual possui 68 publicações 

periódicas de acesso aberto, correspondendo a 5% do total de revistas científicas do Brasil. 
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As áreas do conhecimento com mais atenção foram: Ciências Médicas e da Saúde, 

com 42.729 menções (39%), Saúde Pública e Serviços de Saúde, com 14.673 (13%) e 

Ciências Clínicas, com 13.728 (12%). Esse fato é corroborado por outros estudos altmétricos, 

tal como em Araújo e Furnival (2016), para quem a área da Saúde se destaca nos estudos 

realizados sobre o impacto das revistas na web social. 

Quanto à localização, o Brasil é líder de postagens dessas revistas (21.351 posts). É 

possível que esse resultado esteja relacionado ao fato de que as revistas analisadas estão 

vinculadas a esse país e pelo fato de que a maioria dos artigos publicados esteja escrito em 

português. Em segundo lugar, aparece os Estados Unidos da América (7.740), seguido pela 

Inglaterra (4.401). 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As revistas científicas representam um esforço em reunir a produção técnico-

científico-cultural e torná-la pública. Elas transmitem informação, esclarecimento, discussão, 

debate, crítica e enriquecimento. Possibilitam a formação de mais um espaço de reflexão, de 

aprofundamento e até de desafios de abertura para buscas acadêmicas e científicas (Angelo, 

2018). Em especial, as publicações em acesso aberto têm emergido como um novo meio de 

comunicação científica, uma efetiva forma de disseminação de publicações científicas com 

objetivo de facilitar o acesso à informação. 

Em linhas gerais, observou-se uma precariedade da difusão e circulação científica das 

revistas brasileiras de acesso aberto, visto que mais da metade (61%) não é mencionada nas 

redes. Esse resultado leva a afirmar que a visibilidade deve ser trabalhada, considerando que 

isso influencia na popularização da informação e no interesse da sociedade pela ciência. 

Recomenda-se que as revistas utilizem os diferentes meios de divulgação, aumentando, dessa 

forma, o grau de exposição na web social. 
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Resumo 
 

O presente estudo faz uso da metodologia de Análise de Redes Sociais (ARS) para 

apresentar as relações entre os periódicos de acesso aberto e fechado utilizados pelos autores 

latino americanos em suas publicações em português ou espanhol registradas na Base 

Scopus em 2018. A ARS pode servir como forma de apresentar visualmente relações entre 

atores que por outros métodos poderiam ser de difícil percepção. Por intermédio de grafos, 

unidades são representadas por nós e suas inter-relações por linhas ou arestas que os ligam. 

Diferentes formatos podem ser utilizados para os nós, bem como atribuição de cores a partir 

de categorias pré-estabelecidas ou por agrupamentos resultantes de cálculos estatísticos. 

 
A Base Scopus é uma das mais importantes bases indexadoras de publicações 

acadêmicas mundial. Conta com um volume de cerca de 2 milhões de artigos publicados em 

periódicos no ano de 2018. Além dos dados gerais bibliográficos da publicação, apresenta 

também uma indicação quanto ao fato do registro estar em acesso aberto ou não. 

 
O estudo se iniciou pela coleta de dados na Base Scopus fazendo-se a seleção pelos 

artigos em periódicos publicados no ano de 2018 por autores de um dos 20 países da 

América Latina em português ou espanhol. O termo de busca foi: PUBYEAR = 2018 AND 

( LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Brazil" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , 

"Mexico" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Argentina" ) OR LIMIT-TO ( 

AFFILCOUNTRY , "Chile" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Colombia" ) OR 

LIMIT- TO ( AFFILCOUNTRY , "Ecuador" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Peru" 

mailto:fgouveia@gmail.com


 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

64 
) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Cuba" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , 

"Uruguay" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Venezuela" ) OR LIMIT-TO ( 

AFFILCOUNTRY , "Costa Rica" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Panama" ) OR 

LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Bolivia" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , 

"Guatemala" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , "Paraguay" ) OR LIMIT-TO ( 

AFFILCOUNTRY , "Dominican Republic" ) OR LIMIT-TO ( AFFILCOUNTRY , 

"Honduras" ) OR LIMIT- TO ( AFFILCOUNTRY , "Nicaragua" ) OR LIMIT-TO ( 

AFFILCOUNTRY , "El Salvador" ) ) AND ( LIMIT- TO ( PUBSTAGE , "final" ) ) AND ( 

LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND ( LIMIT-TO ( SRCTYPE , "j" ) ) AND ( LIMIT-

TO ( LANGUAGE , "Spanish" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , "Portuguese" ) ), sendo 

que não foram encontrados artigos de autores do Haiti. 

 
Foi utilizado o software livre Gephi http://www.gephi.org para geração do grafo e o 

plugin Sigma Exporter para geração da versão interativa online. Foram encontrados 19.138 

documentos para o período e 1.217 periódicos. A partir da co-ocorrência de publicações 

pelos autores, foi feita uma tabela de dados para importação pelo Gephi. Os rótulos dos nós 

foram marcados com os termos [OA] para os periódicos em acesso aberto e [NO] para os 

em acesso fechado. Quando foram encontradas publicações em acesso aberto e fechado para 

um mesmo periódico, dois registros foram gerados, um [OA] e um [NO], visando ressaltar 

as escolhas dos autores pelo tipo de acesso ao seu trabalho. 

Para o grafo de co-publicação optou-se pelo layout Fruchterman Reingold e 

colorização por modularidade. A Figura 1 apresenta uma imagem do site com a versão 

interativa (http://www.webometria.com.br/2LATmetrics) onde a ego-network para a revista 

Ciência e Saúde Coletiva foi selecionada. 

 

http://www.gephi.org/
http://www.gephi.org/
http://www.gephi.org/
http://www.webometria.com.br/2LATmetrics
http://www.webometria.com.br/2LATmetrics
http://www.webometria.com.br/2LATmetrics
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Figura 1: Ego-Network da revista Ciência e Saúde Coletiva no grafo interativo. 
 

No grafo interativo encontramos 820 (67,38%) dos periódicos integrados em um 

componente gigante. As demais revistas não tinham vínculo de co-publicação no período e 

não formavam componentes conectados. O grafo online permite a busca e seleção de 

diferentes ego-networks desses periódicos, onde se pode verificar a mescla entre escolhas 

por publicação em acesso aberto e fechado pelos autores. A modularidade ressaltou as áreas 

de interesse científico, enquanto o tamanho do nó a variedade de autores, sendo as revistas 

Espacios, Revista Brasileira de Enfermagem, Ciência e Saúde Coletiva, Pesquisa Veterinária 

Brasileira e Revista Materia as de maior variedade. Em parte, isto pode ser resultado da 

frequência de poliautoria em suas áreas. 

Acreditamos que o grafo resultante desse estudo permite uma exploração para que 

pesquisadores e gestores possam encontrar por similaridade de escolhas previamente 

efetuadas por outros autores opções em acesso aberto para escoamento de sua produção 

científica. Num cenário onde há diferenças significativas do perfil de acesso aberto/fechado 

de revistas disponíveis entre áreas de estudo, a possibilidade de utilizar a sabedoria das 
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escolhas feitas por pares pode ser de grande valia para futuras ações no campo da promoção 

da ciência aberta. Os resultados obtidos estão disponibilizados para consulta e exploração 

online. 

Palavras-chave: Base Scopus; Acesso Aberto; Gephi; Análise de Redes Sociais 
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RESUMO 

Considerando a importância do Plan S e seus desdobramentos, o objetivo deste estudo foi 

identificar as percepções da população da América Latina quando do lançamento dessa 

iniciativa. Caracterizado como exploratório de métodos mistos sequenciais, o estudo 

realiza consulta no Programa Dimensions e Altmetric Explorer, a fim de identificar os 

comentários no Twitter. Para a análise de sentimento, usou a ferramenta iFeel. Os 

resultados indicam que a maior parte dos comentários na América Latina são neutros. No 

entanto, quando há a exposição da opinião, manifestam-se mais argumentos favoráveis 

do que contra. A participação maior foi originada do Brasil, do Peru e do México e, no 

contexto global, destacaram-se os Estados Unidos da América e o Reino Unido. Ademais, 

os artigos com maior repercussão foram publicados pela Nature e Science. Apesar do 

elevado número de menções nas redes, não houve predominância do assunto, até o 

presente momento, a partir do uso das métricas tradicionais. 

Palavras-chave: Ciência aberta. Plano S. Web social. Análise de sentimentos. 

 

INTRODUÇÃO 
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O Plan S, acordo lançado no início de setembro de 2018, teve repercussão no 

contexto mundial. O movimento constitui uma coalizão de financiadores de pesquisa em 

toda a Europa que proibirá pesquisadores, que trabalham com financiamento público, a 

publicar suas investigações em revistas científicas de acesso fechado ou híbrido (Science 

Europe, “cOAlition S”, 2019). 

Embora nascido como uma iniciativa europeia e focado em agências de 

financiamento, o plano tem a ambição de receber apoio de pesquisadores em todo o 

mundo, e os efeitos da implementação serão tão impactantes que poderão estimular o fim 

do modelo dominante de negócios de assinaturas de publicações científicas. A iniciativa 

pode ser ainda mais abrangente do que a popularização do computador pessoal e o 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, que, por si só, levaram 

várias revistas influentes a mudar seus modelos de publicação (Else, 2018, p. 17). 

Considerando a importância dessa iniciativa e os desdobramentos dela, o objetivo 

deste estudo é identificar as percepções da população da América Latina quando do 

lançamento dessa notícia. Com o intuito de indicar a atenção que o assunto recebeu logo 

após a publicação nas redes sociais, e informar como foi percebido, escolheu-se a métrica 

social altmetria, com vistas a responder o questionamento: como essa iniciativa ecoou 

entre os integrantes da web social, internos ou externamente vinculados à comunidade 

científica, na América Latina? 

 O uso da web social para identificar o sentimento acerca do plano foi 

escolhido pela ascensão dessa rede como arena pública para compartilhar opiniões 

relativas a todas as áreas ou segmentos que permeiam a vida pessoal e social. 

Representada especialmente nas mídias sociais, a web social disponibiliza um conjunto 

de ferramentas para criar e compartilhar opiniões. Esses espaços caracterizam-se como 

importante fonte de informação para monitorar reputações e obter feedback em tempo útil 

sobre ações e produtos (Silva, Barbosa, Pandolfi, & Cazella, 2017, p. 2). 

 

O PLANO S 
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O Plan S, internacionalmente conhecido como cOAlition S (S de science, speed, 

solution e shock), é uma iniciativa europeia, que pretende gerar efeitos a partir de 2021. 

Ele exige que toda pesquisa acadêmica financiada por verba oriunda dos conselhos de 

pesquisa e agências financiadoras nacionais, regionais e internacionais, deve ser 

publicada em revistas ou plataformas de acesso aberto (Else, 2019; Rabesandratana, 

2019; Science Europe, 2019). Esse movimento se sustenta em dez princípios, que são: 

1. as publicações devem ser disponibilizadas sob uma licença aberta, 

preferivelmente o Creative Commons Attribution License (CC BY); 

2. as revistas e plataformas de acesso aberto devem seguir os critérios e requisitos 

elaborados pelos membros da cOAlition S; 

3. os membros da cOAlition S fornecerão incentivos para a criação e infraestrutura 

de revistas e plataformas em acesso de alta qualidade, quando necessários e caso 

ainda não existam; 

4. as taxas de publicação serão cobertas por financiadores ou instituições de 

pesquisa, não por pesquisadores individuais; 

5. os custos das publicações serão padronizados e transparentes; 

6. os governos, universidades, organizações de pesquisa, bibliotecas, academias e 

sociedades científicas terão que alinhar suas estratégias, políticas e práticas, 

notavelmente para assegurar transparência; 

7. para livros e monografias, o prazo poderá ser estendido; 

8. o modelo “híbrido” de acesso aberto não atende ao princípio, ou seja, não condiz 

com a viabilidade da livre disponibilização da pesquisa, mediante pagamento de 

taxas de processamento dos artigos pelos autores do estudo; 

9. os membros da cOAlition S controlarão e punirão as inconformidades; e 

10. os resultados de pesquisa serão reconhecidos pelo mérito intrínseco de 

importância e não pelo canal de publicação, como o valor do fator de impacto (ou 

outras métricas da revista), ou o prestígio do editor (Science Europe, “cOAlition 

S”, 2019, tradução nossa). 
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Essa iniciativa provocou, imediatamente, protestos de editoras, pois impede os 

pesquisadores de publicar em 85% das revistas, incluindo títulos influentes como Nature 

e Science (Else, 2018, p. 17). Os principais editores acadêmicos do mundo dizem que não 

podem cumprir os termos do plano. Muitos, apesar de apoiar os objetivos gerais da 

iniciativa, não concordam com os detalhes dela, argumentando que o prazo para a 

transição é muito curto. As revistas altamente seletivas, em particular, questionam que 

possuem altos custos internos que não poderiam, razoavelmente, ser recuperados em um 

modelo de acesso totalmente aberto, e que, cortar despesas, correria o risco de reduzir a 

qualidade da publicação. Algumas editoras também pediram para a iniciativa reconsiderar 

sua política sobre revistas híbridas (Else, 2018, p. 18).  

Nesse contexto, pela natureza incipiente do assunto, e pelas reflexões e polêmicas 

que poderá ocasionar, torna-se relevante reconhecer a repercussão desse assunto entre os 

atores sociais, sejam eles vinculados ao meio acadêmico ou não. Sendo assim, é 

importante realizar estudos altmétricos que mensurem, identifiquem e analisem os 

comentários da sociedade em geral acerca do que consideram sobre a implementação do 

Plan S. 

METODOLOGIA 

Este estudo, caracterizado como exploratório de métodos mistos sequenciais, tem 

como foco de análise a repercussão do Plan S na América Latina. Para tanto, o estudo foi 

iniciado com uma busca por título e resumo no Programa Dimensions (2019) mediante 

ao termo Plan S. A consulta foi limitada aos trabalhos publicados nos anos de 2018 e 

2019, pois a iniciativa foi lançada em setembro de 2018 e a meta do estudo foi verificar 

a repercussão na web social a partir da publicação do plano. Foram localizadas 76 

publicações, cujas etapas de coleta e análise foram realizadas entre os meses de abril e 

junho de 2019. 

Após extração dos Digital Object Identifier (DOI) desses artigos, usou-se a 

ferramenta Altmetric Explorer para identificar as repercussões na web social, sendo 



 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

71 
localizado um total de 11.588 menções. Dessas, 11.203 foram do Twitter, que foi 

considerado como a principal fonte de atenção, motivo pelo qual foi a plataforma de 

estudo selecionada. Destaca-se que, na América Latina, foram 413 menções, sendo 411 

no Twitter. 

Para identificar as opiniões, os sentimentos e as emoções expressados nos 

comentários, utilizou-se a ferramenta iFeel, que é capaz de extrair, de forma automática, 

informações subjetivas de postagens na web e saber o que os internautas sentem sobre 

um assunto. A versão 2.0 usada neste artigo implementa 19 métodos de análise em nível 

de sentença e permite que se rotule um conjunto de dados com todos eles (Araújo, Diniz, 

& Bastos, 2016, p. 1). 

A análise de sentimento, também conhecida como mineração de opinião, é um 

campo de estudo importante para a compreensão dos processos cognitivos, em geral. O 

uso da computação afetiva se embasa em duas constatações: a web ter se tornado uma 

arena pública para difusão de opiniões; e pelo fato de a comunicação, desde a mais tenra 

idade, ser expressada a partir de múltiplas linguagens (Silva, Barbosa, Pandolfi, & 

Cazella, 2017, p. 1). 

 

RESULTADOS 

Na América Latina, foram localizadas 411 menções no Twitter sobre o assunto 

Plan S, com predominância de menções nos países como Brasil (78 tweets), Peru (67) e 

o México (62). No âmbito global, destacaram-se os Estados Unidos da América (1.764 

tweets) e o Reino Unido (1.179). Esse fato é compreensível por estarem situadas nesses 

dois países as sedes das maiores editoras comerciais do mundo. Conforme o The Ranking 

of International Publishing em 2018, com faturamento superior a 5 bilhões de euros, a 

britânica Pearson lidera o ranking, que é seguido pela RELX Group (dona da marca 

Elsevier localizada no Reino Unido, Holanda e nos Estados Unidos) com 4,7 bilhões de 

euros de faturamento, e pela americana Thomson Reuters, com 4,1 bilhão (Wischenbart, 

& Fleischhacker, 2018).  
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Com indicador altmétrico de 3.526, o artigo intitulado Radical open acess plan 

could spell end to journal subscriptions, de setembro de 2018 e publicado pela Revista 

Nature foi considerado como o mais popular tanto no contexto mundial (4.664 tweets), 

como na América Latina (225). Seguiram-se com mais repercussão as publicações da 

Science, de janeiro de 2019, tal como o estudo intitulado Will the world embrace Plan S, 

the radical proposal to mandate open access to science papers? (27 tweets na América 

Latina e 563 no mundo), e publicação da Nature, de fevereiro de 2019, com o estudo 

High-profile subscription journals critique Plan S (25 tweets na América Latina e 306 no 

mundo). 

Após os processos de análise, por meio da ferramenta ifeel16, classificaram-se os 

comentários em neutros, positivos e negativos. Ao quantificar os dados extraídos da rede 

social Twitter, percebeu-se que há mais comentários neutros e os argumentos favoráveis 

são maiores que os desfavoráveis ao Plan S. Tomando como base os termos previamente 

classificados por um léxico de sentimentos, com lista de palavras especialmente para 

microblogs, têm-se 170 posicionamentos neutros (42%), 135 argumentos positivos (33%) 

e 101 negativos (25%).  

A partir da previsão de sentimentos com a indicação de características semânticas 

adicionais – como a indicação de marcadores de subjetividade – foram identificadas 219 

percepções neutras (54%), 112 positivas (28%) e 75 negativas (18%) à proposta do plano 

em análise. Fazendo uso de uma lista de recursos léxicos combinados com cinco regras 

que incorporam convenções gramaticais e sintáticas para expressar e enfatizar o 

sentimento, os resultados indicaram a existência de 267 percepções neutras (66%), 82 

positivas (20%) e 57 negativas (14%).  

Ao aplicar o SentiStrength - que é um programa desenvolvido para a detecção do 

peso de sentimentos expressos nos textos - enquanto a carga positiva é de 45, o sentimento 

negativo mais pesado alcançou uma carga de 213. Isso significa que ao abordar o Plan S 

                                                
16 Os retweets foram incluídos como sentimento do internauta que usou as palavras de outros para expressar 

sua opinião e cinco apenas compartilhavam o link sem qualquer anotação. 
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de forma contrária (percepção desfavorável), na América Latina, a linguagem usada para 

expressar o sentimento é extremamente negativa. 

Os neutros foram identificados como os comentários que não eram possíveis 

verificar a opinião, visto que se manifestaram, apenas, como chamadas de leitura às 

publicações sobre o assunto, como verificado na figura 1. 

Figura 1. Exemplos de comentários neutros sobre o Plan S no Twitter17. 

  

Fonte: Recuperado do Twitter, 2019. 

 

Além da postura imparcial dos internautas, conforme apresentado na figura 1, 

manifestaram-se, também, argumentos favoráveis ao Plan S. Os comentários favoráveis 

consideram, em especial, que a ciência deve estar disponível para todos; que por muito 

tempo, alguns editores tiraram proveito dos cientistas que precisam financiar, executar, 

escrever e, além disso, ao final, precisam pagar para publicação do trabalho. Algumas 

menções favoráveis podem ser visualizadas na figura 2. 

 

Figura 2. Exemplos de comentários favoráveis ao Plan S no Twitter18. 

                                                
17

 Recuperado de https://twitter.com/pirovello/status/1091009673757638656 e de 

https://twitter.com/rubenramirezbio/status/1037537140714831877 
18

 Recuperado de https://twitter.com/YaminaSilva/status/1037510544541007872, 

https://twitter.com/lisi_zanella/status/1037129942503501825, 
https://twitter.com/augustorb/status/1037105510917595136 e 
https://twitter.com/nlsalazar1/status/1040938555697184770 
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Fonte: Recuperado do Twitter, 2019. 

Quanto às opiniões e percepções desfavoráveis ao Plan S, as análises aos 

comentários demonstraram algumas problematizações, considerando que o plano de 

acesso aberto não iria apenas atrapalhar o empreendimento científico em si, mas também 

ser um obstáculo para a absorção de resultados. Segundo alguns comentários, essa 

iniciativa impactaria aos fundadores da pesquisa na manutenção da qualidade, conforme 

opinião demonstrada na figura 3. 

Figura 3. Exemplos de comentários desafavoráveis ao Plan S no Twitter19. 

                                                
19 Recuperado de https://twitter.com/copdeb/status/1091753387920687104 e 

https://twitter.com/CesarOPallares/status/1091745104619020288 
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Fonte: Recuperado do Twitter, 2019. 

 

A análise altmétrica voltada ao número de citações em bases de dados demonstrou 

não haver uma relação entre a pontuação de atenção altmétrica e suas contagens de 

citações na Scopus e na Web of Science. A atenção foi significativamente diferente das 

métricas tradicionais. Enquanto o artigo mais popular intitulado Radical open Acess plan 

could spell end to journal subscriptions obteve 4.664 tweets, na base de dados Scopus, 

foram apenas 15 citações e não foram localizadas menções na Web of Science. Admite-

se que a data de publicação pode ter influência significativamente nesse resultado, o que 

instiga a aplicação de estudos futuros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir deste estudo, percebeu-se que o Plan S é uma iniciativa impactante no 

âmbito da comunicação da ciência, visto que proclama pelo acesso aberto imediato; 

também insiste em que os autores mantenham os direitos autorais e que as revistas 

híbridas, mesmo cobrando assinaturas, ofereçam uma opção paga de acesso aberto, e 

estabeleçam “acordos transformadores” com vistas a mudar para o acesso aberto 

completo (Rabesandratana, “Will the world embrace Plan S: the radical proposal to 

mandate open access to science papers?”, 2019). “Nunca se viu um debate tão amplo 
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sobre o futuro da comunicação científica ...”, de acordo com David Sweeney, co-

presidente do cOAlition S, consórcio internacional responsável pelo plano (Pietro, 

“Reação ao Plan S: consulta recebe mais de 600 sugestões para mudar estratégia de acesso 

aberto a artigos científicos”, 2019). 

A pesquisa identificou que na América Latina a maior parte dos comentários é 

neutra. No entanto, quando há a exposição da opinião, manifestam-se mais argumentos 

favoráveis do que contra. A participação maior foi originada do Brasil, do Peru e do 

México e, no contexto global, destacaram-se os Estados Unidos da América e o Reino 

Unido. Ademais, os artigos com maior repercussão foram publicados pela Nature e 

Science. Apesar do elevado número de menções nas redes, não houve predominância do 

assunto, até o presente momento, a partir das métricas tradicionais. 

De fato, mesmo preliminar, os resultados evidenciam a repercussão do Plan S 

além do meio acadêmico, sendo essa uma importante reflexão, pois elucida os meandros 

de um modelo de publicação dominante, até então. O monitoramento da percepção da 

sociedade a respeito de um tema tão polêmico é instigante e necessário para entender o 

posicionamento dos atores sociais, partindo da compreensão de que a comunicação é parte 

constitutiva da sociedade. 
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https://www.sciencemag.org/news/2019/01/will-world-embrace-plan-s-radical-proposal-mandate-open-access-science-papers
https://www.sciencemag.org/news/2019/01/will-world-embrace-plan-s-radical-proposal-mandate-open-access-science-papers
https://www.scienceeurope.org/coalition-s/
https://seer.ufrgs.br/renote/article/viewFile/75112/42552
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Retracted Papers E A   

Desinformação Na Comunicação Científica Brasileira  

Karen Santos-d’Amorim 1 

Májory K. Fernandes de Oliveira Miranda 2 

Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia 3 

 

Resumo: Este trabalho traz um estudo cientométrico inicial sobre os principais motivos das 

despublicações de artigos científicos (Retracted Papers) no cenário brasileiro. Para tal, 

analisou-se as despublicações indexadas na base Retraction Watch, definindo-se o recorte de 

tempo entre 2014 e 2018. Os resultados preliminares indicam a associação do fenômeno a 

más condutas no rigor científico e na ética. 

 

Palavras-chave: comunicação científica; desinformação; despublicação científica; má-

conduta científica. 

 

O modus operandi da ciência contemporânea associado ao uso de indicadores 

baseados em índices de produtividade científica, se por um lado favorece a visibilidade de 

alguns pesquisadores, por outro, revela idiossincrasias associadas ao comportamento 

científico que resultam em práticas com expressões já conhecidas e difundidas na literatura, 

como Salami Science (Slicing) e Publish or Perish, resultando também em Retracted Papers, 

que são artigos científicos “despublicados” após a identificação de inconsistências.  

Admite-se aqui, o conceito de desinformação como “alguma forma de manuseio 

incorreto da informação”, que “não precisa necessariamente ser intencional” (FLORIDI, 

1996, p.510, tradução nossa). 

Face ao exposto, objetiva-se investigar os principais motivos dessas despublicações 

no cenário brasileiro, definindo-se o recorte temporal entre 2014 e 2018. Trata-se de uma 
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investigação inicial, de caráter exploratório, que coopera para um estudo mais aprofundado 

no sentido de se investigar as implicações e impactos decorrentes destas despublicações na 

ciência brasileira. Constitui-se de um estudo bibliométrico das produções científicas 

caracterizadas como retracted papers, contidas na base de dados Retraction Watch, a partir 

de levantamento realizado em junho de 2019. Compuseram o corpus investigado, 64 desses 

artigos. 

De modo abrangente, as grandes causas responsáveis pelas despublicações se referem 

à má conduta e a erros. Tais causas foram estratificadas e adaptadas com base no relatório do 

The Office of Science and Technology Policy (OSTP) de 2000, e os percentuais de suas 

ocorrências foram calculados, conforme mostrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Principais razões de despublicação de artigos e seus respectivos percentuais. 

Razões para despublicação Relacionadas a Percentual 

Plágio, autoplágio e eufemismos para o plágio Má-conduta 20% 

Duplicação de imagem Má-conduta 16% 

Manipulação/fabricação/falsificação de imagem Má-conduta 12% 

Submissão sem a aprovação/conhecimento dos coautores Má-conduta 4% 

Duplicação de dados Má-conduta 3% 

Submissão simultânea para dois ou mais periódicos Má-conduta 2% 

Falsificação/fabricação de resultados Má-conduta 1% 

Autoria forjada Má-conduta 1% 

Violação da política editorial pelo autor Má-conduta 1% 

Dados não confiáveis Má-conduta, erro 14% 

Resultados não confiáveis Má-conduta, erro 9% 

Imagens/figuras não confiáveis Má-conduta, erro 2% 

Erros em métodos Erro 4% 

Erros em dados Erro 3% 

Erros em análises Erro 3% 

Erros em imagens Erro 2% 

Erros em materiais Erro 2% 

Erros nos resultados e/ou nas conclusões Erro 1% 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados da pesquisa (2019). 

 

O Gráfico 1 apresenta a quantidade de artigos despublicados, estratificados pelas suas 

grandes causas (má conduta e erro). Destaca-se, em todos os anos analisados, a má conduta 

como razão principal para as despublicações no Brasil. 
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Gráfico 1 –  Número de artigos despublicados por ano de ocorrência. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

A fim de identificar as áreas do conhecimento destes artigos, foi feita a estratificação 

com base na Tabela de Áreas do conhecimento da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), apresentada no Gráfico 2 a seguir, que reflete o 

percentual de artigos despublicados de acordo com o primeiro nível (grande área) da CAPES. 

 

Gráfico 2 –  Número de artigos despublicados por área do conhecimento. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 
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Os dados apontam que 70% dos artigos despublicados são das áreas de Ciências 

Biológicas (30 artigos) e  (15 artigos). As Ciências Exatas e da Terra (8 artigos), Engenharias 

(2 artigos), Ciências Sociais Aplicadas (6 artigos), Ciências Humanas (2artigos) e 

Interdisciplinar (1 artigo) somadas, representam os 30% restantes das despublicações 

científicas no  nos últimos cinco anos. 

Diante dos resultados apresentados, é importante pontuar que, as Ciências Exatas, 

Ciências da Saúde, Biológicas, em geral, tendem a ser autocorretivas, visto que, um trabalho 

não replicável – seja por má conduta de pesquisa, ou erros em métodos, incluindo erros 

honestos, são identificáveis a partir da tentativa de reprodutibilidade (Budd, Sievert e Schultz, 

1998). Já as Ciências Sociais Aplicadas ou as Ciências Humanas, tendem a apresentar um 

caráter subjetivo, motivo este, de acordo com os dados coletados, de 100% das 

despublicações nestas áreas serem por algum tipo de má conduta. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 –  Incidência institucional-geográfica dos artigos despublicados. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

 

Com o objetivo de mapear as ocorrências dessas despublicações por distribuição 

institucional-geográfica, analisou-se a afiliação dos autores de cada artigo. O resultado em 

números absolutos é visto na figura 1. Nota-se que a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP) e a Universidade de São Paulo (USP) apresentam as maiores incidências, com 

22 e 11 artigos despublicados, respectivamente. 

Também observou-se a incidência das despublicações por tamanho de equipe de 

autoria e coautoria, que permitiu constatar que artigos com oito ou mais coautores apresentam 

o maior percentual de ocorrências de despublicações (42%, 27 artigos), seguido de equipes 

de coautoria com cinco a sete autores (28%, 18 artigos), dois a quatro autores (27%, 17 

artigos) e 1 autor (3%, 2 artigos), conforme observa-se no Gráfico 2. 
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Gráfico 2 –  Percentual de despublicações por tamanho de equipe de autoria/coautoria. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

A rede de colaboração científica internacional destes artigos está representada no 

grafo da Figura 2, mostrando as interações do Brasil com a Índia (3), EUA (3), Reino Unido 

(2), Espanha (2), Irlanda (1), Canadá (1), Alemanha (1) e Suíça (1) que resultaram em 

Retracted Papers. 

 

Figura 2 – Grafo de redes de colaboração científica internacional com Retracted Papers. 
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Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Com base nos dados apresentados, conclui-se que, a má conduta no rigor científico 

foi responsável por  89% dos casos, enquanto que 11% estão associados a erro, decompostos 

em erros em dados não confiáveis (14%), resultados não confiáveis (9%), erros em métodos 

(4%) e em análises (3%). Já os maiores percentuais relativos a má conduta identificados 

foram por razões de plágio/autoplágio/eufemismos para o plágio (20%), duplicação de 

imagens (16%), manipulação/fabricação/falsificação de imagem (12%). 

Conclui-se também que equipes com oito autores ou mais, correspondem a 42% das 

despublicações do corpus analisado, enquanto equipes com cinco a sete autores representam 

28% e artigos com 1 autor, 3%. 

Na continuidade deste trabalho, pretende-se expandir o corpus da pesquisa, como 

também calcular o número relativo de artigos despublicados em relação ao número total de 

artigos publicados por instituição e por área, de forma a se ter uma interpretação mais justa, 

já que as áreas e instituições que mais publicam, estatisticamente sempre terão maior 

probabilidade de se ter mais artigos despublicados. 
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Errores de indización en scopus: el caso de las revistas cubanas de medicina. 

 

Josmel Pacheco-Mendoza41; José Enrique Alfonso-
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Palabras clave: Indización; Revistas Científicas; Cienciometría 
 
Introducción:  En  Scopus,  la  producción  científica  cubana  en  los  últimos  10  años  ha 

experimentado un ascenso tanto en cantidad de publicaciones como en la calidad de estas. 

Sin embargo, no en todos los casos las cifras evidencian buen trabajo tanto a nivel editorial 

como en el proceso de indización, detectandose en no pocas ocasiones la presencia de errores 

que pueden  tener  graves  consecuencias  como:  (1)  dificultar  o  imposibilitar  la  

recuperación  de algunos  documentos  y  por  tanto  las  citas  derivadas  de  ellos,  (2)  

distorsionar  indicadores bibliométricos  relacionados  con  las  revistas  científicas  

(Franceschini  et  al.  2016)  y  (3)  la producción  individual  por  autor  se  vería  afectada  

significativamente  (García-Gómez  and Ramírez-Méndez 2015). La inclusión de las revistas 

científicas médicas en Scopus, como base de datos de primer nivel, pone a la luz la realidad 

del consumo de la ciencia médica cubana en esa dimensión. 

 

Objetivo: Determinar a nivel de artículo publicado los principales errores que se evidencian 

en la recuperación desde la  base  de  datos  Scopus  y  que  pueden  afectar  la  visualización  

e impacto de la publicación. 

Metodología:  Se tomó como universo  de  trabajo  todas  las  revistas  biomédicas  cubanas 

disponibles en Scopus, las suman un total de 18. Se realizó un análisis de frecuencia de 

artículos publicados en Scopus y se comparó con lo que se encuentra publicado en sus 

plataformas Open Journal System (OJS) y las versiones SciELO de cada revista. Se tuvieron 
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en cuenta parámetros como: Cantidad de artículos, se determinó las diferencias de cantidad 

entre las tres bases de datos y se buscó una causa de estas diferencias; Tipología documental, 

se verificó que el tipo documental en el origen de la revista se correspondía con lo registrado 

en SCOPUS; y si los artículos están clasificados dentro de Acceso Abierto o en otros. 

Resultados:  Se  encontró  un  promedio  del  20%  de  artículos  faltantes  en  SCOPUS  de  

lo registrado en el OJS, lo que representa en cantidad 7 artículos en promedio por año, 

faltando números completos de las revistas en algunos años lo que evidencia una falta de 

control entre lo publicado en el OJS y SCOPUS (Ver tabla 1). Se evidenció que los casos 

clínicos, obituario y otros tipos documentales que no son artículos primarios en Scopus están 

catalogados como artículos; sólo  el  0.2%  de  los  artículos  en  las  revistas  cubanas  de  

medicina  estaban categorizadas como acceso abierto, siendo todas desde origen de acceso 

abierto. 

 

Conclusiones: Los niveles de gestión editorial y seguimiento de las revistas científicas 

cubanas indizadas en Scopus son bajos y se precisan acciones estratégicas y concretas que 

garanticen una mejora en este aspecto lo que llevaría a un mejor posicionamiento de la 

ciencia cubana en un espacio de alta visibilidad. Corresponde a los editores dar a conocer 

estas razones y proponer las líneas de trabajo a seguir. 

 

Limitaciones del estudio: No se tomaron en cuenta otros indicadores importantes como las 

autoridades: autor y afiliación institucional, por no constituir objetivo de este estudio. 

 
Referencias 
Franceschini, F., Maisano, D., & Mastrogiacomo, L. (2016). The museum of errors/horrors in 

Scopus. Journal of Informetrics, 10(1), 174–182. https://doi.org/10.1016/j.joi.2015.11.006 
García-Gómez, F., & Ramírez-Méndez, F. (2015). [Bibliometric analysis of Revista Médica del 

IMSS in the Scopus database for the period between 2005-2013]. Revista médica del 

Instituto Mexicano del Seguro             Social,             53(3),             323–335.             

Retrieved             from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25984618 

 

Tabla 1. Ejemplo de artículos faltantes en Scopus de una revista cubana 
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OJS        Scopus             
Art            

% 

                         
Faltantes  

2006              42             42                   0               0 

2007              49             49                   0               0 

2008              32             31                   1               3 

2009              42             42                   0               0 

2010              48             47                   1               2 

2011              51             50                   1               2 

2012              43             32                  11             26 

2013              47             56                  -9             -19 

2014              44             35                   9              20 

2015              66             62                   4               6 

2016              50             38                  12             24 

2017              45             45                   0               0 

2018              47             33                  14             30 

Promedio 2006 - 2018                                   3.4              9 

Promedio 96 - 2018                                         7              20 
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Compreender a evolução do desenvolvimento científico e tecnológico de um 

conjunto de  indivíduos  é  de  extrema  importância,  tendo  em  vista  que  possibilita  

identificar  como  o progresso das pesquisas nas diversas áreas do conhecimento tem 

evoluído historicamente. 

Mueller  (1999)  afirma  que  o  periódico  científico  desempenha  pelo  menos  

quatro funções  essenciais:  certificação  da  ciência  com  o  aval  da  comunidade  cientifica;  

canal  de comunicação entre os cientistas e de divulgação mais ampla da ciência; arquivo 

ou memória científica e registro da autoria da descoberta científica. 

Já Neubert et al. (2012) afirmam que o acesso aberto assume um importante papel 

em todo o contexto da atividade científica, pois permite ao pesquisador ter acesso aos 

resultados de outros estudos sem as barreiras de custo e as dificuldades de acesso, além de 

promover a visibilidade e a divulgação dos resultados das atividades cientificas de cada 

pesquisador e de cada universidade. 

Neste contexto, com o intuito de compreender como tem evoluído a produção 

científica em periódicos de acesso aberto no Brasil, este trabalho utiliza dados da Plataforma 

Lattes para verificar  de  forma  temporal  o  crescimento  da  quantidade  de  publicações  

neste  meio  de comunicação. 
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Inicialmente,  foi  utilizado  o  LattesDataXplorer  (DIAS,  2016),  um  framework  

de extração e análise de dados da Plataforma Lattes para coletar e processar todo o conjunto 

de currículos  disponíveis  (aproximadamente  6  milhões  de  currículos  em  fevereiro  de  

2019). Posteriormente, cada um dos currículos foi analisado e todas as publicações em 

periódicos de acesso aberto foram identificadas. Para a identificação dos artigos em 

periódicos de acesso aberto a relação de periódicos do DOAJ foi utilizada. 

Logo, no contexto deste trabalho, que visa analisar as publicações em periódicos de 

acesso aberto no Brasil, realizar uma análise temporal da evolução deste meio de divulgação 

se faz necessário (Figura 1). 
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Figura 1 - Evolução temporal da produção de artigos. 

 

Como pode ser observado, o crescimento mais acentuado na publicação de artigos 

em periódicos de acesso aberto se deu a partir de 2001, quando esse tipo de publicação 

representava aproximadamente 24%  do  conjunto  total  de  artigos  publicados  em  

periódicos.  Após esse período, com o crescimento na quantidade de publicações ao longo 

dos anos, acentuado em 2011, a  representatividade  dos  artigos  em  periódicos  de  acesso  

aberto  se  tornou  mais significativa, sendo 27,62% do conjunto total. Com a queda na 

quantidade de artigos no último ano analisado, os artigos em periódicos de acesso aberto 
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passaram a ter o maior percentual de todo o período analisado, 29,19% do conjunto total, 

corroborando, dessa forma, a tendência e o crescente interesse da comunidade científica em 

publicar os resultados de suas pesquisas de forma aberta. 

Ao considerar temporalmente as publicações realizadas em periódicos de acesso 

aberto, é possível verificar que autores de determinadas áreas do conhecimento são mais 

produtivos, tornando tais áreas  muito  representativas  em  relação  a  outras.  A evolução 

temporal das publicações considerando as grandes áreas de atuação de seus autores pode ser 

visualizada na Figura 2. 
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Figura 2 - Artigos em periódicos de acesso aberto por grandes áreas. 
 
 

Observase  que  a  grande  área  de  Ciências  da  Saúde  se  caracteriza  como  a  

mais representativa,  tendo  em  vista  o  crescimento  constante  na  quantidade  de  

publicações, principalmente a partir de 1999. De forma semelhante, mas com menor 

intensidade, destacam- se também as grandes áreas de Ciências Agrárias e Ciências 

 



 

 

 
2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 
Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 
93 

Biológicas, com produção elevada de  artigos.  No  entanto,  destaca-se,  aqui,  que  apesar  

de  não  ter  sido  identificada  queda  na quantidade de publicações de artigos em periódicos 

no conjunto analisado, nessas duas últimas grandes áreas houve redução a partir de 2013 e 

2014, respectivamente. Considerando o ano de 2017, último ano avaliado na análise, 

somente a grande área de Ciências da Saúde é detentora de aproximadamente 41% dos 

artigos publicados em periódicos de acesso aberto. 
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Um retrato da comunidade científica brasileira com publicações em acesso aberto 

 

Patrícia Mascarenhas Dias10 
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11

 

Gray Farias Moita12 

 
 
Palavras chave: Publicações científicas; Acesso aberto; Comunidades; Bibliometria. 

 
O tradicional  formato  impresso  de  comunicação  da  ciência  vem  aos  poucos  

dando espaço para os novos formatos eletrônicos, devido à ascensão da tecnologia de 

informação e comunicação. No contexto das pesquisas e estudos científicos, a comunicação 

científica surge nos dias atuais como um elemento central em diversos níveis de discussão, 

com ênfase  na divulgação  de  artigos  científicos  em  periódicos,  atualmente  um  dos  

principais  meios  de comunicação para esse fim. 

Nesse contexto, nos primeiros anos do século XXI o Movimento de Acesso Aberto, 

cuja definição é “tornar disponível a qualquer internauta ler, fazer download, copiar, 

distribuir, imprimir, pesquisar ou referenciar o texto integral de artigos ou utilizá-los para 

outros fins legais sem qualquer barreira, desde que o trabalho seja devidamente reconhecido 

e citado”, estimulou o surgimento de periódicos neste formato (LETA, et al., 2017). 

Com  o  aumento  na  quantidade  de  periódicos  em  acesso  aberto  e  evolução  do 

Movimento de Acesso Aberto ao longo dos últimos anos, compreender como o perfil de um 

determinado  conjunto  de  pesquisadores  que  vêm  realizando  publicações  neste  formato  

 
10 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, moniqueosantiago@gmail.com, 

Eixo 
Temático: Ciencia abierta en América Latina  
11 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, thiagomagela@gmail.com. 
12

Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais – CEFET-MG, gray@dppg.cefetmg.br  
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de comunicação possibilita identificar um panorama do estágio atual desse conjunto no 

Brasil. 

Neste trabalho, a principal fonte de dados utilizada foi a base curricular da 

Plataforma Lattes.  Para  a  coleta  e  tratamento  dos  dados  utilizados  neste  trabalho  foi  

utilizado  o LattesDataXplorer (DIAS, 2016), framework responsável pela coleta e 

tratamento dos dados. Com todo o conjunto de currículos armazenados localmente, foi 

possível verificar, em cada currículo,  se  existiam  registros  de  publicações  em  periódicos  

de  acesso  aberto.  Para  esta verificação, foi analisado o ISSN da publicação com a relação 

de periódicos em acesso aberto extraída  do  DOAJ.  Logo,  ao  final  de  todo  o  processo  

de  identificação  foram  selecionados apenas os indivíduos que possuíam pelo menos uma 

publicação em periódicos constante na listagem do DOAJ. 

O conjunto de artigos publicados em periódicos de acesso aberto (1.869.585) tem 

como autores um total de 370.431 indivíduos, o que representa aproximadamente 6% do 

conjunto total de indivíduos com currículos cadastrados na Plataforma Lattes. 

Uma informação importante para compreender o perfil dos autores que já 

publicaram em periódicos de acesso aberto diz respeito a seu nível de formação acadêmica. 

Tal informação é importante pois possibilita compreender o perfil acadêmico dos autores 

que têm publicado em periódicos desse formato no país. Na Figura 1 é apresentada a 

distribuição dos autores de acordo com seu maior nível de formação acadêmica concluído. 

Pós- doutorado        Doutorado        Mestrado         Especialização         

Graduação        Não Informado 
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Figura 1 - Distribuição dos autores por níveis de formação. 
 

Percebe-se  que  a  maioria  dos  autores  possuem  doutorado  concluído  (46,86%).  

Em segundo lugar, estão os autores com mestrado (23,4%), seguidos dos que concluíram o 

pós- doutorado (17,09%), de modo que somente esses três grupos totalizam 87,35% do 
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conjunto analisado. Além disso, observa-se que apenas 0,15% dos autores não informaram 

níveis de formação concluídos em seus currículos, e que 5,29% possuem apenas graduação 

concluída. 

Ao analisar os autores das publicações pelas suas grandes áreas de atuação, é 

possível verificar sua distribuição por essas áreas, bem como quais delas têm maior 

representatividade, considerando a quantidade de indivíduos que já publicaram pelo menos 

um trabalho nesse meio de publicação (Figura 2). 
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Figura 2 - Distribuição dos autores pelas suas 

grandes áreas de atuação. 

 

Como pode ser observado, a grande área de Ciências da Saúde se destaca com a 

maior quantidade  de  indivíduos  (24,42%),  seguida  pelas  grandes  áreas  de  Ciências  
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Humanas (13,41%),  Ciências  Biológicas  (12,14%),  Ciências  Agrárias  (10,84%)  e  

Ciências  Sociais Aplicadas (9,87%). Já a menor quantidade de autores pertence à grande 

área de Linguística, Letras e Artes (4,16%), com quantidade próxima à de Engenharias 

(4,85%). 

O fato de algumas áreas serem bem mais representativas do que outras no conjunto 

de autores  que  já  publicaram  artigos  em  periódicos  de  acesso  aberto  pode  estar  

relacionado  à natureza de cada área. É possível que em algumas delas a opção preferencial 

seja por publicar os resultados das pesquisas em anais de congressos ou em periódicos que 

não adotam o modelo de acesso aberto.  
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Impacto Científico de Revistas Peruanas Indizadas: Análisis A Partir de Google 

Scholar Metrics 

David Quispe-Riveros13 

Andrea Cossio-Arellano14
 

Joel Alhuay-Quispe15
 

 

Palabras  clave:  Revistas  científicas;  Impacto  científico;  Indicadores  de  impacto;  

Google Scholar Metrics. 

Introducción 

Las revistas científicas o profesionales son aquellos medios de exposición de las 

investigaciones de la comunidad académica. Van adquiriendo mayor renombre o 

prestigio en función al cumplimiento de ciertas características o exigencias de los 

distintos sistemas o índices especializados. 

La indización de las revistas científicas peruanas, respecto a los sistemas 

mundiales y regionales más representativos en la comunicación científica como Web of 

Science-ESCI, Scopus o SciELO, es aún incipiente si nos comparamos con países de 

índices macroeconómicos similares al nuestro. 

Conjuntamente con las plataformas referidas, se encuentra también Google 

Scholar Metrics (GSM), plataforma administrada por google que reporta datos 

bibliométricos desde el año 2012 y que considera artículos de revistas procedentes de 

sitios web que siguen sus recomendaciones de inclusión, así como revistas que han 

publicado al menos cien números en cinco años y recibieron por lo menos una cita que 

pueda ser detectado por su algoritmo. Esta herramienta nos permite, para los fines 

establecidos, medir el impacto científico de las revistas peruanas. 

 
13

 Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Lima, Perú 
14

 Biblioteca Nacional del Perú, Dirección de Gestión de las Colecciones. Lima, Perú. 
15

 Universidad San Ignacio de Loyola, Vicerrectorado de Investigación, Unidad de Investigación en Bibliometría. 

Lima, Perú 
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Es así que, conjuntamente con todas estas plataformas o sistemas, se han ido 

generando ciertos indicadores de desempeño, productividad e impacto de acuerdo a la 

fuente de datos dónde se encuentre la revista: citaciones, citas por documento, índice H, 

autocitas, entre otros, como los más recurrentes. 

 

Metodologia: 

Estudio de tipo descriptivo y observacional, de corte transversal, que emplea indicadores 

bibliométricos de fuentes secundarias para los análisis. 

Población y muestra: 

A partir de Scopus (n=9), WoS-ESCI (n=22) y SciELO Perú (n=31) se 

identificaron 40 revistas que consideramos como indizadas. 

 

Resultados: 

Del total de revistas peruanas analizadas solo 31 aparecen con datos en GSM 

2019, entre ellas predominan las de Ciencias Sociales (35 %) y Médicas (22.5%), que 

explica el auge de la periodicidad semestral frente a la trimestral. Dentro del top 10 con 

mayor índice H5 destacan también las revistas médicas (n=7), seguidas de las sociales 

(n=3). 

 

Conclusiones: 

GSM sigue siendo un referente en la medición de la visibilidad de las 

publicaciones científicas, por ello sigue siendo considerado por la comunidad académica 

en la creación o reporte de indicadores. 

Las políticas de CTI en el Perú no consideran a los indicadores bibliométricos de 

GSM como cifras válidas en la evaluación de la visibilidad de las revistas científicas 

peruanas, considerándose por lo pronto como políticas parciales en algunas instituciones 

o considerado dentro criterios alternativos por algunos editores. 
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Las cifras obtenidas de GSM permiten caracterizar el impacto científico de las 

revistas científicas peruanas, dado que se tratan de cifras verificables y/o procesos 

replicables y transparente, existente en el entorno web/actividad registrada en el entorno 

web. 

Los tipos de fuentes de origen de las citas recibidas así como la calidad de 

contenidos de los documentos citantes rastreados por GSM no son sometidos a evaluación 

por lo que su precisión obedece al cumplimiento de ciertas indicaciones técnicas y errores 

informáticos de los algoritmos rastreadores. 
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MESA 4
Los desafíos de las redes
internacionales de
inserción y colaboración
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103 Hegemonia Idiomática Na Produção Científica Latino-Americana1 

 

Patricia da Silva Neubert2 

Rosângela Schwarz Rodrigues3 

 

Resumo: Discute a hegemonia idiomática na produção científica latino-americana indexada na Web 

of Science. O universo da pesquisa é composto por 251.312 artigos, dos quais a maioria é publicado 

em inglês. Nos campos de Ciências Físicas, Tecnologia e Ciências da Vida & Biomedicina esta 

tendência é confirmada, pela maioria da publicação em língua inglesa, com baixa variabilidade 

idiomática. As Ciências Sociais apresentam um equilíbrio maior na representação dos idiomas entre 

o inglês, o espanhol e o português, enquanto no campo de Artes & Humanidades há a predominância 

de trabalhos publicados em espanhol e português.  A diferença na predominância da língua inglesa 

nos diferentes campos do conhecimento é resultado não somente da diferença entre os campos, mas 

da hegemonia dos títulos e dos campos do conhecimento indexados pela base, uma vez que sua 

expansão garante maior variabilidade idiomática entre os documentos indexados. 

 

Palavras chave: Produção científica; América Latina; Bases de Dados; Idioma. 

 

A questão do idioma esta atrelada a discussões acerca da internacionalização da 

Ciência, com a publicação em inglês associada à visibilidade internacional, sobretudo pelo  

reconhecimento do inglês como língua franca da Ciência (Kumar, Panwar e Mahesh, 2016; 

Meneghini e Packer, 2007; Packer, 2011).  

Como a maioria dos periódicos indexados em bases de dados internacionais está em 

língua inglesa, o desenvolvimento desta habilidade se torna crítica aos pesquisadores que 

desejem publicar nestes títulos, fato que não deve comprometer a relevância da publicação 

no idioma nativo (Meneghini e Packer, 2007; Vasconcelos, 2007).  

                                                
1 Resultado preliminar de pesquisa de doutorado em andamento, submetida ao eixo temático ‘Evaluación de la 

producción científica en lenguas no inglesas’. 
2 Doutoranda PGCIN/UFSC | Bolsista CAPES | patyneubert@hotmail.com. 
3 Docente PGCIN/UFSC | rosangela.rodrigues@ufsc.br. 
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Nesse sentido, o idioma de publicação se converte em dilema para autores e leitores: 

publicar em inglês em busca de maior visibilidade internacional, ou publicar em sua língua 

materna pela fluência insuficiente em inglês ou para atrair maior audiência regional 

(Meneghini e Packer, 2007). 

Essas questões tornam oportunas discussões acerca da linguística da comunicação 

científica e sinalizam o beneficio em promover publicações também no idioma nativo 

(Meneghini e Packer, 2007; Vasconcelos, 2007).  

Este estudo objetiva discutir a hegemonia idiomática na produção científica latino-

americana indexada na Web of Science (WoS). O universo da pesquisa é composto por 

artigos com pelo menos um autor vinculado a instituições latino-americanas indexados na 

Coleção Principal entre 2014 e 2016, totalizando o universo da pesquisa em 251.312 artigos. 

A maioria dos artigos é publicado em inglês (83,47%), mas existe participação de 

trabalhos publicados em espanhol (8,90%) e português (7,46%). Além destes, há a presença 

de alguma variação de idiomas em 0,19% do universo estudado, dentro os quais o francês 

(0,08%), o italiano (0,04%) e o alemão (0,03%) apresentam alguma regularidade.  

Esse resultado é reflexo do predomínio do idioma na base, mas que no cenário latino-

americano precisa ser analisado em relação à variedade idiomática registrada e, julgado em 

relação à baixa participação de títulos regionais na base (Arencibia Jorge, Araujo Ruiz e 

Fragoso Rosales, 2004; Romanos de Tiratel, 2003). Este aspecto é evidenciado ao analisar a 

redução da presença dos documentos em língua inglesa no período: 88,80% em 2014, 81,94% 

em 2015 e 81,85% em 2016 (Figura 1).  

Figura 1 – Artigos por idioma e ano 
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Fonte: dados da pesquisa. 

No mesmo período há aumento dos artigos publicados nos idiomas falados na região. 

Os artigos em português passaram de 5,70% em 2014, para 8,72% (2015) e 7,64% em 2016, 

enquanto trabalhos em espanhol representaram 5,37% do total em 2014, 10,28% em 2015 e 

10,33% em 2016, corroborando a hipótese do incremento na cobertura dos títulos latino-

americanos na base (Testa, 2011). Esta hipótese é evidenciada na taxa de crescimento destes 

idiomas: 148,94%, do espanhol, de 3.851 (2014) a 9.587 (2016) e 73,13% do português, de 

4.094 (2014) a 7.088 (2016) artigos. 

Embora se considere o inglês como a língua franca da Ciência, fato que se reflete em 

sua predominância entre os documentos indexados na base, a participação da publicação em 

outros idiomas é parte integral do sistema de comunicação científica, manifesto de modo 

diversificado em diferentes campos do conhecimento (Liu, 2017).  

Assim, considera-se que há variação na predominância e/ou preferência do idioma de 

publicação de acordo com o campo do conhecimento. Nos campos de Ciências Físicas, 

Tecnologia e Ciências da Vida & Biomedicina a maioria dos artigos está em língua inglesa, 

respectivamente 97,05%, 92,63% e 87,87% do total de cada campo (Figura 2). Nestas áreas 

há pouca variabilidade idiomática, com baixa representação dos idiomas falados na região.  
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Figura 2– Artigos por idioma e campo do conhecimento

 
Fonte: dados da pesquisa. 

 
 

Os campos em que o inglês é o idioma predominante nas publicações, as Ciências 

duras, são também aquelas que concentram a maioria dos artigos da região, Ciências da Vida 

& Biomedicina, Ciências Físicas e Tecnologia, e que não coincidentemente, são os campos 

que tradicionalmente possuem representação em bases de dados internacionais. E, além 

disso, a publicação em periódicos estrangeiros estimuladas e valoradas pelos mecanismos de 

avaliação da produção científica destes campos. 

A própria indexação em WoS enfatiza a bibliografia em língua inglesa, além da 

essencialidade de títulos, resumo e palavras-chave no idioma, mesmo para os ‘melhores 

periódicos regionais’ o que leva invariavelmente a sobre-representação dos títulos publicados 

em língua inglesa na base (La Madeleine, 2007; Sandelin & Sarafoglou, 2003). 

Contribuem para isso, uma série de políticas e iniciativas de internacionalização de 

periódicos nacionais, nos quais cresce a adoção do inglês nos títulos de indexação 

internacional (Packer, 2016). O reconhecimento internacional de periódicos multilíngues 

cresce com o aumento do volume de artigos em inglês (Villar, 2018). Por exemplo, SciELO 

exige como critérios mínimos que pelo menos 50% dos artigos, em títulos da agrárias e 85% 
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em biológicas sejam publicados em inglês (Packer, 2016), o que equivale na diminuição das 

publicações em português e espanhol nestes campos na base. 

Assim a barreira idiomática começa a funcionar na direção oposta, fruto deste 

desequilíbrio em que diminuem o conhecimento disponível nas línguas nativas dos locais nos 

quais ele é produzido, e o inglês predomina nas comunicações, tornando difícil sua aquisição 

pelos cidadãos e formuladores de políticas (Amano; González-Varo; Sutherland, 2016). 

Nesse sentido, informações relevantes as ciências, especificas de países nos quais o 

inglês não é a língua nativa, tendem a ser ignorados ou negligenciados, como é relatado nas 

ciências ambientais (Amano; González-Varo; Sutherland, 2016) e na saúde (Villar, 2018).  

Os campos de ciências sociais e humanidades possuem historicamente uma 

representação diversa a das ciências duras em bases de dados internacionais. A expansão das 

coleções destas bases, em termos de concentração temática e geográfica, contribuem para 

que haja um maior volume de documentos indexados destes campos, oriundo de países 

considerados periféricos, e assim, promovem uma maior variabilidade idiomática. 

 

Figura 3 - Artigos por idioma por campo do conhecimento (WoS/ 2014-2015) 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Este aspecto pode ser observado no percentual de participação do inglês em Ciências 

Sociais ao longo do período analisado, de 72,76% em 2014 para 36,60% em 2015 e 37,08% 

em 2016 (Figura 3), enquanto não houve queda no volume de artigos, mas aumento, de 2.535 

para 4.048 em 2016. O que ocorreu no período foi o aumento do volume dos documentos em 

espanhol de 667 para 4.160 e em português, de 268 para 2.664, o que aumenta o percentual 

de participação anual destes idiomas, respectivamente, de 19,14% para 38,11% e de 7,69% 

para 24,40%. 

Logo, nas Ciências Sociais existe algum equilíbrio em relação a variabilidade 

idiomática dos documentos indexados na base: 42,10% dos artigos estão em inglês, 36,02% 

em espanhol e 21,49% em português.  

Finalmente, em Artes & Humanidades há a predominância de trabalhos em espanhol 

(48,61%) e português (31,05%), e somente 18,16% dos artigos estão em inglês.   
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A distribuição, contrariando a tendência geral do conjunto de dados, que privilegia o 

inglês em detrimento de outros idiomas, pode ser atribuída às características da área (Liu, 

2017), e ao provável aumento no número de títulos latinos da área de A&H indexados na 

base (Testa, 2011) - o que explica o aumento expressivo do número de artigos de 2014 para 

2015. 

A diferença na predominância da língua inglesa nos diferentes campos do 

conhecimento é resultado não somente da diferença entre os campos, mas da hegemonia dos 

títulos indexados pela base, uma vez que sua expansão garante maior variabilidade idiomática 

entre os documentos indexados. 

A questão fundamental em relação ao idioma de publicação e aos estímulos a 

publicação em língua inglesa está associada as citações, que estão atreladas ao idioma da 

publicação, e os artigos em inglês tem mais chance de serem citados em comparação a outros 

idiomas (Villar, 2018). 

A publicação em um único idioma que não a língua da Ciência não elimina a 

problemática relacionada à Ciência perdida por conta do idioma da publicação que se 

caracteriza como uma barreira linguística à divulgação dos estudos (Gibbs, 1995; Meneghini 

e Packer, 2007). Assim como a publicação em um idioma diverso a da localidade na qual a 

publicação é produzida não atua como facilitador para a aquisição desse conhecimento pela 

sociedade, pelos tomadores de decisão e formuladores de políticas em ciência, tecnologia e 

inovação. Uma solução possível, apontada por Meneghini e Packer (2007) seria a publicação 

de artigos bilíngues, em uma evolução do sistema de publicação, na qual as barreiras 

linguisticas realmente poderiam ser superadas.  
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Tuvimos como objetivo, analizar la producción científica sobre atención primaria de salud 

en cáncer de piel. Estudio bibliométrico de documentos publicados entre 1978 – 2018 en 

revistas indizadas en Scopus. Se analizaron datos de producción anual, características de 

revistas, artículos y de instituciones más citadas. Se desarrollaron análisis de co-ocurrencia 

de colaboración científica de países y palabras clave, utilizando el software VOSviewer. Se 

registraron 1,567 documentos entre 1978 - 2018. Se observó una tendencia en aumento, con 

un incremento significativo en los últimos 21 años. El mayor número de publicaciones fueron 

artículos originales (62%). A nivel mundial se registraron 65 países, siendo Estados Unidos 

y Australia los más productivos. Los países con mayor red de colaboración científica fueron 

Estados Unidos, Alemania, España. La revista científica con mayor producción fueron 

"British Journal Of Dermatology". Los temas más investigados fueron en   relación a la 

promoción de la salud y protección solar.  
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El cáncer de piel (CP) es un problema de salud pública y sus dos tipos (no-melanoma 

y melanoma) presentan una alta carga de morbimortalidad a nivel mundial(Brunssen, 

Waldmann, Eisemann, & Katalinic, 2017). Debido a su carácter multifactorial, su incidencia 

ha incrementado en los últimos años, principalmente en la región de europea, y países como 

Australia y Estados Unidos(Telfer, Colver, Morton, & British Association of Dermatologists, 

2008). Para el 2018, a nivel mundial, se estimaron cifras de hasta 13,9 para el del tipo no-

melanoma y 3,5 para el melanoma por cada 100,000 habitantes(Bray et al., 2018). 

Representando para los diferentes tipos de CP inversiones entre 8 a  54,9 millones de dólares 

por año, en países como Brasil, Suecia,  Canadá, Dinamarca y Alemania (Gordon & Rowell, 

2015) 

El riesgo de adquirir algún tipo de CP varía principalmente de acuerdo a la ubicación 

geográfica, raza y grado de exposición a rayos ultravioleta (Cormier et al., 2006), esto los 

hace potencialmente prevenibles  y, en la actualidad, fáciles de detectar.  Desde 1978, el 

concepto de atención primaria de salud (APS) brinda a las comunidades un alcance de 

asistencia sanitaria enfocado en la prevención y promoción de salud, que involucran 

principalmente estrategias de campañas educativas, inversión en protección solar y cribado 

diagnóstico(Lieberherr et al., 2017).  

La investigación en APS permite mejorar el sistema de respuesta ante las demandas 

de la población, de tal forma que podamos proporcionar una atención eficiente y de mayor 

calidad. Sin embargo, recién en las últimas dos décadas ha cobrado una mayor  

importancia(Segura-Fragoso & Segura-Rodríguez, 2010), en comparación con otros temas 

de investigación que se desarrollan en diferentes áreas de la medicina(Cabral, Fonseca, & 

Mota, 2018).  

La bibliometría no solo identifica tendencias en las tasas de publicaciones entre temas 

de investigación comunes, sino también, posibilitan a los autores alinear mejor sus consultas 

de investigación, reconocer la producción científica de cada país y la colaboración que 

reciben(Katz & Martin, 1997). Por lo tanto, permite abordar temas en donde falta evidencia 

y refleja los esfuerzos a nivel nacional para el control de alguna enfermedad.  



 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

113 
Particularmente, los estudios bibliométricos sobre el cáncer suelen ser comunes en la 

literatura, pues su abordaje suele ser concurrente con otras áreas y temas como genética, 

epidemiologia, métodos diagnósticos y tratamientos(Cabral et al., 2018). No obstante, hasta 

la fecha no se ha realizado un análisis bibliometrico entre APS y el cáncer de piel.  

Objetivo 

Analizar la producción científica sobre atención primaria de salud en cáncer de piel 

entre los años 1978 y 2018; además, representar gráficamente las redes de colaboración que 

en este tema se desarrollan. 

Metodología  

Realizamos un análisis bibliométrico utilizando documentos publicados desde 1978 

al 2018 en revistas indizadas en Scopus. Dado que en 1978 se realizó el evento de política de 

salud internacional más importante, el cual fue organizado por la OMS/OPS y dio paso al 

desarrollo de la atención primaria de salud, los autores consideramos este año clave para ver 

un reflejo en la producción científica, 40 años después de la Declaración de Alma Ata(Nunes 

et al., 2018) 

La estrategia de búsqueda incluyó palabras registrada a partir de encabezados de 

temas médicos (en inglés MeSH) principalmente para los términos: “Skin Neoplasms” y 

“Primary Health Care". El concepto de APS es amplio por lo que abarcamos otros términos 

relacionados como: “Health Promotion”, “Secondary Prevention” y “Ambulatory Care”. Se 

excluyeron términos como “animal*” u otro tipo de cáncer. La búsqueda se realizó en julio 

del 2019 y se limitó solo al tipo de fuente “revistas” (que incluyen publicaciones del tipo: 

articulo original, revisiones, carta, documento de conferencia, nota, editorial, encuesta breve 

y errata). 

Los datos de la búsqueda se importaron a Microsoft Excel 2019, para posteriormente 

ser analizados y determinar resultados por indicadores bibliométricos de la producción 

científica, tipo de publicación de artículos,  características de las revistas (impacto de las 

revistas, a través de las métricas de Scopus y “Scimago Journal & Country Rank” del cual se 

extrajeron datos como el “Scimago Journal Ranking (JSR)”, Quartile Scores y CiteScore) y 
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los cinco artículos más citados. Se presentaron mapas de visualización en red utilizando el 

software VOSviewer version 1.6.0 (Leiden University, the Netherlands), para desarrollar 

análisis de co-ocurrencia de colaboración entre países y palabras clave; se utilizaron tesauros 

para mejorar la calidad del gráfico(van Eck & Waltman, 2010). 

Resultados 

Nuestra búsqueda final registró 1,567 documentos entre 1978 y 2018, sobre APS y 

cáncer de piel (figura 1).  Desde 1978 a 1981, no se registraron documentos. Se evidenció 

una tendencia en aumento, con una mayor producción en 2015 (105 documentos), el 

promedio anual de publicaciones fue de 41,2, con un rango de 1 a 105 y una tasa de 

crecimiento anual del 52,5%. En los últimos 21 años hubo un incremento significativo en la 

producción científica promedio con respecto a 1978 – 1997 (65,2 vs 9,8; p=0,005). El mayor 

número de publicaciones fueron artículos originales (n = 973; 62,1%) y artículos de revisión 

(n = 279; 17,8%) (figura 2). 

Entre los años 1978 y 2018 se registraron 65 países a nivel mundial con al menos una 

publicación de documentos basados en APS y cáncer de piel. La mayoría de las publicaciones 

fue de Estados unidos (32,1%), Australia (13,5%), Reino unido (13,3%), Alemania (7,3%) y 

Francia (4,2%). Los otros países tuvieron menos de 60 publicaciones (29,6%). Catorce países 

solo registraron una publicación en Scopus (figura 3).  

Las redes de colaboración requirieron un mínimo de dos publicaciones por país y se 

identificó 46 países. Solo ocho países tuvieron la mayor colaboración científica (con más de 

20 países), siendo principalmente: Estados Unidos con 31 países, Alemania (25), España 

(24), Reino Unido (23), Australia (23). Mientras que los países con menor colaboración 

científica (menos de 3 países) fueron: Serbia (2), Arabia saudita (2), India (1) y Corea del sur 

(1) (figura 4). 

Se hallaron 15 revistas que tuvieron un mínimo de 13 publicaciones entre 1978 y 

2018. La revista con mayor número de documentos publicados fue "British Journal Of 

Dermatology" (n = 54) y "Journal Of The American Academy Of Dermatology" (n = 52). 

Para el año 2018: 1) El país con revistas de mayor índice de impacto (Q1) fue Estados Unidos, 
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2) La revista "American Journal Of Preventive Medicine" fue la que obtuvo el mayor número 

de citaciones (CiteScore/SJR), 3) La revista "European Journal Of Cancer Prevention" fue el 

de mayor porcentaje de colaboración de autores extranjeros (tabla 1). 

Las mejores 10 instituciones a nivel mundial que informaron estudios sobre APS y 

cáncer de piel fueron de Australia y Estados Unidos. Estas diez instituciones representaron 

el 16,1% del total de documentos publicados y el 30,2% del total de citas; siendo la 

“University of Queensland” la más prolífera con 48 documentos, seguida de "Memorial 

Sloan-Kettering Cancer Center" con 34 (y con el mayor número de citas) y la "Queensland 

University of Technology QUT" con 30.  A partir del puesto 20 se registra una institución de 

Reino Unido y en el puesto 22 una institución de Alemania. No se registró alguna institución 

de Latinoamérica por encima de 4 documentos  (tabla 2).  

Se registraron 58 de 5,316 palabras clave que fueron usadas en los 1,567 documentos 

y que tuvieran un mínimo de 20 ocurrencias. Se identificaron cuatro temas o áreas de 

investigación comunes. Tema 1:  Promoción de la salud - Protección solar  (4,004 

ocurrencias; 32,7%); Tema 2: Medicina familiar - Cáncer de piel (2,931; 23,9%); Tema 3: 

Prevención primaria – Diagnóstico (2,579; 21,1%); Tema 4: Epidemiologia - Población 

(2,706; 22,1%). Las investigaciones por número de co-ocurrencia fueron temas relacionados 

a la promoción de salud y protección solar, teniendo como principal población a los adultos 

y del sexo femenino (figura 5). 

Discusión  

El cáncer de piel se encuentra dentro de las cinco neoplasias más frecuentes a nivel 

mundial, con elevadas cifras de morbimortalidad(Bray et al., 2018), las cuales podrían 

reducirse si se aplicasen de manera adecuada diferentes medidas de APS. Es así que, a partir 

de un enfoque preventivo promocional, se pueden obtener resultados favorables, como ha 

sucedido con el cáncer de mama en Pakistán(Soomro, 2017) o el mismo cáncer de piel en 

algunos países de Europa(Lieberherr et al., 2017).  

Es claro que la cobertura de temas relacionados a la APS puede y debe mejorar. Esto 

no solo debe verse reflejado en un aumento de la producción científica relacionada, sino 
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también en otros aspectos como mejores políticas en APS, un mayor número de actividades 

preventivo-promocionales y una mejor cobertura mediática (Thomas, Griffiths, Kai, & 

O’Dwyer, 2001). No obstante, esto no se da uniformemente. Así, si bien en nuestro estudio 

evidenciamos un incremento significativo de las publicaciones científicas, la evidencia actual 

sugiere que, en general, la investigación en APS recién está surgiendo(Segura-Fragoso & 

Segura-Rodríguez, 2010)  y existen diferentes brechas que cubrir, especialmente en los países 

de medianos y bajos ingresos. Por otra parte, estudios que han analizado el contenido de las 

noticias sobre cáncer de piel en diferentes países durante los últimos años, han encontrado 

que la cobertura mediática aún no es la adecuada y presenta diferentes vacíos en su contenido 

(Scully, Wakefield, & Dixon, 2008).  Todo este panorama pone en evidencia que urge la 

necesidad de mayor investigación en esta área, requiriendo mayor financiamiento, incentivos 

y programas de organización de la investigación (Howe & Douglas, 2003).  

Estados Unidos y Australia fueron los países con las instituciones más productivas y, 

junto con Reino Unido, tuvieron el mayor número de publicaciones. Esto puede deberse a 

que los sistemas de atención primaria en estos países son de los más sólidos y productivos a 

nivel mundial(Glanville, Kendrick, McNally, Campbell, & Hobbs, 2011). Además, son 

países que han presentado tendencias crecientes en cáncer de piel durante los últimos 

años(Apalla, Lallas, Sotiriou, Lazaridou, & Ioannides, 2017), por lo que el incremento de la 

producción científica podría ser un reflejo de la necesidad de investigar más en estos temas 

desde un enfoque preventivo-promocional. 

Los países que tuvieron una mayor red de colaboración científica fueron Estados 

Unidos, Alemania y España, esto permite intercambiar recursos, competencias y experiencia 

de intervenciones, dando resultados superiores a los obtenidos mediante el trabajo individual 

(Katz & Martin, 1997). Evidencia de esto es lo logrado por España en los últimos 30 años, 

con un creciente número de publicaciones de estudios basados en APS gracias al desarrollo 

de estrategias con temas claramente definidos, que involucran: atención integral, calidad de 

vida, campañas, prevención y promoción de salud (Segura-Fragoso & Segura-Rodríguez, 

2010). Por tal motivo, investigadores de otros países estarían en búsqueda de autores de este 
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país por la mayor experiencia que tienen. En el caso de Estados Unidos y Alemania, nuestros 

resultados son reflejo de su alto nivel de investigación sobre el cáncer(Cabral et al., 2018)  y 

la cantidad de convenios de cooperación institucional a nivel local e internacional (Gazni, 

Sugimoto, & Didegah, 2012). 

Las prioridades en investigación sobre APS deben estar enfocadas en responder 

desafíos comunes como estilos de vida no saludables, enfermedades prevalentes y 

desigualdades en salud. Esto se puede lograr a través de una adecuada y oportuna 

identificación de los determinantes sociales intervinientes y las medidas preventivo-

promocionales en salud necesarias de implementación(“WHO | The World Health Report 

2008 - primary Health Care (Now More Than Ever),” 2013). Resulta necesario entonces 

promover la capacitación en investigación en esta área, como lo viene haciendo en España 

de manera exitosa(Giménez et al., 2017). Así mismo, la enseñanza de aspectos preventivo-

promocionales en cáncer de piel debe estar incluido en los programas de pregrado de las 

diferentes áreas de ciencias de la salud. De esta manera, se asegura la armonía que debería 

existir entre la educación médica en general, los sistemas de salud y las necesidades de la 

población(Morán-Mariños, Montesinos-Segura, & Taype-Rondan, 2019) 

Nuestro estudio no estuvo exento de limitaciones. Primero, los estudios indizados en 

base de datos diferentes de Scopus no pudieron ser incluidos como resultado. No obstante, 

cabe resaltar que esta base cuenta con mayores ventajas en cuanto a precisión, citas y 

resúmenes de literatura revisada por pares comparadas con otras bases (Falagas, Pitsouni, 

Malietzis, & Pappas, 2008). Segundo, las citas reportadas en nuestro estudio no 

necesariamente son reflejo de la calidad de los estudios; no obstante, permiten una evaluación 

cuantitativa del impacto científico de los mismos en una determinada área del conocimiento. 

Conclusión 

La producción científica de APS en relación al cáncer de piel en los últimos 40 años 

se encuentra con una tendencia en aumento, pero a un ritmo lento. Estados Unidos, Reino 

Unido y Australia son los países que más publican y tienen mayores redes de colaboración 
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científica junto con España y Alemania; siendo los temas basados en “Promoción de la salud 

- protección solar” los que más se investigan.  
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Tabla 1. Principales revistas en las que se publicaron artículos sobre artículos basados en APS y cáncer de piel, 
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Revistas Documentos 

publicados (%) 
Cuartila CiteScor

e 2018¥ 
SJR 2018¥ % 

Colaboración 
internacional 

(2018)ª 

Reino unido      

British Journal Of Dermatology 54(3,45) Q1 2.45 1.984 14.71 

International Journal Of Dermatology 20(1,28) Q2 1.23 0.626 11.14% 
British Journal Of General Practice 18(1,15) Q1 1.03 0.992 8.82% 
British Medical Journal 14(0.89) Q1 1.78 2.281 10.43 
Clinical And Experimental Dermatology 13(0.83) Q2 1.09 0.62 8.43% 

Estados unidos       
Journal Of The American Academy Of 
Dermatology 

52(3,32) Q1 2.93 1.881 13.40% 

JAMA Dermatology* 49(3,13) Q1 2.37 2.416 13.98% 

Preventive Medicine 27(1,72) Q1 3.72 1.962 24.77% 
Journal Of The European Academy Of 
Dermatology And Venereology 

26(1,66) Q1 2.42 1.647 23.71% 

European Journal Of Cancer Prevention 13(0.83) Q1 2.1 0.944 32.18% 
Journal Of Cancer Education 13 (0.83) Q2 1.4 0.624 13.19% 

Australia       
Medical Journal Of Australia 29(1,85) Q2 1.23 0.793 12.14% 

Países bajos       

American Journal Of Preventive Medicine 20(1,28) Q1 4.33 2.68 14.81 

España       
Actas Dermo Sifiliograficas 13(0.83) Q3 0.51 0.291 3.50% 

Francia       
Annales de Dermatologie et de Venereologie 13(0.83) Q3 0.34 0.19 4.76% 

*JAMA Dermatology, anteriormente llamado: Archives Of Dermatology (2012) 

ª Fuente: Scimago Journal & Country Rank(2018)  ¥Fuente: SCOPUS(2018) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Las 10 principales instituciones a nivel mundial que publicaron sobre sobre Atención primaria de 

salud y Cáncer de piel, 1978 - 2018 

N° Nombre de institución Tipo de institución País N° de 

reportes 

Citas (1978 

- 2018) 

Citas/ 

Artículos 

1 University of Queensland Universidad Australia 48 1039 21.6 

2 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center Hospital Estados Unidos 34 1286 37.8 

3 Queensland University of Technology 

QUT 

Universidad Australia 30 667 22.2 
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4 QIMR Berghofer Medical Research 

Institute 

Institución 

especializada 

Australia 

 

23 497 21.6 

5 Brown University Universidad Estados Unidos 22 855 38.9 

6 University of California, San Francisco Universidad Estados Unidos 22 450 20.5 

7 University of Melbourne Universidad Australia 20 617 30.9 

8 Harvard Medical School Universidad Estados Unidos 19 904 47.6 

9 Centers for Disease Control and 

Prevention 

Institución 

especializada 

Estados Unidos 18 772 42.9 

10 National Cancer Institute Institución 

especializada 

Estados Unidos 17 725 42.6 

*Citas registradas en Scopus hasta julio del 2019 

 

Figure 1. Diagrama de flujo de la estrategia de búsqueda en Scopus 
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Figura 2. Tendencia global de la producción científica mundial con publicaciones en APS en cáncer de piel, 

1978 – 2018 

 

Otros*: Documento de conferencia, nota, editorial, encuesta breve, errata. 

Figura 3. Publicaciones de atención primaria de salud y cáncer de piel por rango de años, 1978-2018 

 

*Otros: Países con una producción menor de 60 documentos 

Figura 4. Análisis mundial de red de colaboración entre países que registraron documentos sobre   

publicaciones en APS y cáncer de piel.  
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*Requerimos un mínimo de 2 documentos y se incluyeron 47 países. El análisis fue ponderado por el número 

de documento. 

Figura 5. Mapa de red de coincidencia de palabras clave. Se usaron un mínimo de 20 ocurrencia por cada 

termino y el mapa se registró con 60 palabras 
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124 Scholarly inbreeding in Latin American academically-managed journals  

 

Erwin Krauskopf5 
 
Keywords: Inbreeding, editorial management; citations, journals, Latin America 

 

From  a  biological  perspective,  inbreeding  has  been  defined  as  preferential  

breeding between close relatives.   In this context, Falconer & Mackay (1996) argued that 

inbreeding may  impact  any  trait  under  selection,  such  as  the  physiological  efficiency  

of  an  organism. While in academia inbreeding refers to the employment of PhDs by the 

same institutions that formed  them  (Inanc  &  Tuncer,  2011),  from  a  bibliometric  

perspective,  inbreeding  may  be understood as the excessive use of author self-citations 

(Glanzel et al., 2004) or journal self- citations  (Yu  &  Wang,  2007).   However,  editorial  

bias  towards  researchers  from  the  same institution as the editorial management team has 

seldom being considered. One of the early studies on editorial practices identified favoritism 

to friends and personal associates as one of the least ethical practices (Sherrel et al., 1989).  

A latter study on economy journals (Colussi, 2015) established that researchers from the 

same institution as the editor tend to increase the number of published articles by 

approximately one paper per year. Similarly, a study showed that law journals publish more 

articles from members from their own institution than from faculty affiliated to other law 

schools (Yoon, 2013). Nonetheless, from which point can we consider a high level of 

inbreeding?   According to the Spanish Foundation for Science and Technology this occurs 

when a journal publishes more than 20% of documents authored by researchers from the 

same institution as the editorial management team (Fuentes et al., 2012). 

                                                
5 Universidad Andres Bello, Santiago, Chile. Email: erwin.krauskopf@unab.cl. Eje temático: Estudios 

bibliométricos y evaluación de la producción científica 
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Thus, this study aims to establish the extent to which journals managed by 

universities publish manuscripts  from  researchers  belonging  to  the  same  institution  and  

compare  with  those manuscripts  written  by  researchers  from  other  institutions.  In  order  

to  achieve  this,  all  the documents  published  between  2008-2015  among  81  journals  

from  five  Latin  American countries were analyzed. 

The majority (55.6%) of these journals (45 in total) accepted and published 

intramural manuscripts well-above the 20% threshold.  While Argentinian journals were 

more compliant to the rule (only one journal exceeded the 20% threshold), 56% of Brazilian 

journals were not compliant as well as 44% of Colombian journals, 50% of Chilean journals 

and 71% of Mexican journals.  Considering  the  possibility  that  researchers  might  be  

publishing  in  their  local language due to a language barrier, the language used by the 

publications of the journals that exceeded the 20% threshold of intramural documents was 

determined.  As a result, 18 of the 45 journals from Argentina, Colombia, Chile and Mexico 

published more than 50% of their documents in Spanish. 

Bearing in mind journals that published a high proportion of intramural documents, 

we questioned whether this may have an effect on citation counts. Thus, the intramural 

documents for each journal were disaggregated and their citations estimated, to later 

compare with those from documents authored by researchers from other institutions. The 

results of this study show that 24 journals exhibited a higher ratio of citations per document 

for intramural documents, in comparison to extramural documents published in the same 

journals.  Interestingly, the scope of  these  journals  converges  to  fields  related  to  life  

sciences.  Perhaps  in  these  fields  the concentration of intramural documents on each of 

these journals generates a crowding effect that increases their chances of being cited. 
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Internacionalização e desempenho altmétrico do international engineering journal 

(rem): indícios de uma fraca relação?  

 

Gracilene Maria de Carvalho6  

Ronaldo Ferreira de Araújo7 

Resumo 

Este trabalho avalia os indicadores altmétricos de um conjunto de artigos científicos do 

periódico REM – International Engineering Journal, fazendo um paralelo de seu 

desempenho antes e depois da alteração do título do periódico da língua portuguesa para 

a inglesa. Os dados foram coletados via Dimensions e Altmetric, considerando dois 

períodos: três anos antes da mudança do título (2013 a 2015) e três após (2016 a 2018). 

Dos 185 artigos publicados pela REM (título antigo) entre 2013 e 2015, 27 itens (13%) 

obtiveram indicadores altmétricos de atenção on-line nas redes sociais. Já dos 172 artigos 

publicados pela REM (título atual) entre 2016 e 2018, seis trabalhos (03%) alcançaram 

atenção on-line nas redes sociais. Contudo, notou-se que os artigos do periódico REM 

receberam mais atenção on-line antes de 2016. Os dados também permitem problematizar 

a relação entre internacionalização e desempenho altmétrico, o que, no caso, parece haver 

uma relação fraca. 

Palavras-chave: Atenção on-line, Altmetria, Comunicação científica.  

 

1 INTRODUÇÃO 

As redes sociais digitais têm maximizado o alcance e o compartilhamento da 

produção científica na internet e a internacionalização dos periódicos científicos, 
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da Informação – UFMG – gracilenecarvalho03@gmail.com.  
7 Docente do Pós-Graduação em Gestão e Organização do Conhecimento da Escola Ciência da 

Informação – UFMG, lotado na Universidade Federal de Alagoas – ronaldfa@gmail.com. 
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128 oferecendo visibilidade à produção científica e possibilitando o aumento da colaboração 

internacional.  

A dinâmica do processo de comunicação científica é influenciada pelo avanço das 

tecnologias de informação e comunicação (TICs) nos últimos anos, o que colabora para 

ampliar a socialização do conhecimento para além dos canais formais e informais de 

comunicação científica já familiares aos pesquisadores, como periódicos, livros, anais e 

relatórios. As redes sociais emergem como uma possibilidade de canal de comunicação, 

contribuindo, assim, para maximizar a visibilidade e compartilhamento da produção 

científica.  

As TICs também favorecem o aumento da produção, da captura, do 

compartilhamento, da disseminação e do armazenamento da informação científica. 

Consequentemente, expandem a quantidade de informações produzidas e 

disponibilizadas na internet por meio de vários canais de informação, desde periódicos 

eletrônicos e bases de dados às redes sociais.  

A fim de promover a divulgação dos trabalhos publicados nas revistas que 

indexam, bases de dados como SciELO apontam – entre os critérios para admissão e 

permanência em sua coleção – que os periódicos disseminem as pesquisas via redes 

sociais, acompanhem a evolução de atenção nesses meios e adotem uma porcentagem da 

publicação em inglês como um indicador de internacionalização. Desse modo, periódicos 

precisaram se adequar a alguns parâmetros para serem indexados por bases de dados.  

Diante desse cenário e da evolução das tecnologias, surgem inquietações no 

campo das métricas de avaliação científicas no tocante à necessidade de adotar novas 

formas de avaliação como as métricas alternativas que podem mensurar a socialização da 

informação científica que circula na web. Como confirma Nascimento (2016, p. 9), “as 

novas formas de produção e disseminação da produção acadêmica também trouxeram 

consigo questionamentos sobre a necessidade de adotar novas formas de avaliação dessa 

produção”.   
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129 As métricas tradicionais de avaliação da ciência (por exemplo, os bibliométricos) 

podem não ser suficientes para a avaliação da socialização dos resultados de pesquisas 

que circulam na internet, conforme ocorre nas redes sociais digitais. Nesse contexto, 

emergem as métricas alternativas. Para Araújo (2015, p. 75), “Os estudos altmétricos 

medem aspectos desconsiderados nas citações, como, onde um artigo está sendo baixado, 

lido, compartilhado e discutido, o que amplia o olhar para a visibilidade e o alcance dos 

resultados de investigação, para além da comunidade científica”.  

Este estudo visa a avaliar os indicadores altmétricos de um conjunto de artigos 

científicos do periódico REM – International Engineering Journal, traçando uma análise 

de seu desempenho antes e depois da alteração do seu título da língua portuguesa para a 

inglesa, assim como a implementação das publicações dos trabalhos somente em inglês.  

 Espera-se, com os resultados, fomentar as discussões sobre a altmetria e o 

seu uso como fator de impacto na avaliação da ciência. Também se pretende motivar os 

editores de periódicos científicos a investirem em estratégias de marketing de divulgação 

dos artigos nas redes sociais com vistas a aumentar a visibilidade da produção científica 

brasileira no exterior utilizando tais mídias como canais de comunicação científica.   

 

2 TRABALHOS CORRELATOS  

Após pesquisa realizada no Portal de Periódicos da Capes, no dia 6 de abril de 

2019, em busca por trabalhos correlatos com o estudo proposto, por meio do termo 

“Atenção On-line”, foram localizados 18 artigos. Desses, foram escolhidos dois que mais 

se aproximavam com o tema de trabalho. 

Araújo e Murukami (2016) realizaram um estudo sobre a atenção on-line de 

artigos de ciência da informação partindo de uma análise de dados altmétricos do 

Facebook, cujo objetivo era refletir sobre as intenções da plataforma como elemento de 

atenção on-line  e fonte de dados altmétricos. Eles desenvolveram uma pesquisa 

exploratória envolvendo os artigos de periódicos indexados no Repertório da Produção 
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130 Brasileira de Ciência da Informação. De acordo com os autores, artigos mais recentes 

recebem mais atenção on-line e os dados de curtidas superam os de compartilhamento e 

comentários.  

Já Araújo e Furnival (2016) fizeram um estudo sobre a comunicação científica e 

a atenção on-line, com a análise de dados altmétricos em busca de colégios virtuais que 

sustentam métricas alternativas. A pesquisa, de caráter exploratório, teve como foco a 

repercussão dos artigos de acesso aberto com maior indicador altmétrico para o ano de 

2015, segundo os dados disponíveis no ranking da Altmetric. Como parte dos resultados, 

os autores observaram que a forma mais comum de disseminação foi o compartilhamento 

e repasse via Twitter, seguido pelo Facebook.   

Nascimento e Oddone (2015), por sua vez, analisaram métricas alternativas para 

avaliação de periódicos científicos brasileiros na área de Ciência da Informação 

utilizando a ferramenta Altmetric Explorer. As autoras investigaram os periódicos 

indexados na base de dados Brapci8 e identificaram as menções recebidas pelos artigos 

publicados nos periódicos da área no período de 2011 a 2015. Os resultados indicaram 

um aumento progressivo, a cada ano, na ocorrência de citações aos artigos nas fontes 

alternativas medidas pelo serviço Altmetric.com, apontando o crescimento do uso de 

redes sociais para divulgação e compartilhamento de informações pela comunidade 

acadêmica.   

Os trabalhos correlatos supracitados assimilam-se à presente pesquisa pelo fato de 

utilizarem a altmetria para análise de atenção on-line nas redes sociais da produção 

científica.  A proposta deste trabalho também é a análise de artigos de periódico científico 

utilizando métrica alternativa nas redes sociais. No entanto, pretende-se fazer um paralelo 

entre a atenção on-line dos artigos científicos antes e depois da alteração do título do 

                                                
8 BRAPCI. Base de Dados Referencial de Artigos de Periódicos em Ciência da Informação.  
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131 período do português para o inglês, incluindo a publicação de todos os artigos na língua 

inglesa; distinguindo-se, assim, dos objetivos dos artigos supracitados.  

 

3 MATERIAL E MÉTODO 

O universo de pesquisa foi composto por artigos da REM – International 

Engineering Journal9 da Fundação Gorceix, órgão de apoio à Escola de Minas da 

Universidade Federal de Ouro Preto (Ufop).   

A REM, fundada em 1936, é considerada um dos primeiros periódicos técnicos 

de mineração e metalurgia da América do Sul.  Ao completar 80 anos, em 2016, a 

publicação alterou seu título de REM – Revista Escola de Minas para International 

Engineering Journal e passou a publicar seus conteúdos somente em inglês; antes eram 

publicados artigos tanto em língua portuguesa como inglesa. As motivações dessas 

alterações partiram da intenção de ampliar a divulgação da ciência e de passar a ser 

indexado em bases de dados. Atualmente, o periódico está indexado nas plataformas 

SciELO, EBSCO, Scopus e Web of Science e é um dos poucos periódicos da Universidade 

a possuir Digital Object Identifier (DOI) ativo. Estes foram os motivos para a escolha dos 

artigos desse periódico como objeto de análise da presente pesquisa.  

O procedimento metodológico adotado foi o exploratório de cunho descritivo com 

abordagem mista. Realizou-se o levantamento dos dados, a sistematização e a análise 

altmétrica. O  processo foi dividido em duas etapas considerando o ano de 2016, quando 

o periódico alterou título, como divisor entre elas. Para obter um resultado mais 

igualitário, abrangeu-se três anos antes da mudança da nomenclatura e três anos após.  

Para o levantamento dos artigos do periódico, utilizou-se a plataforma 

Dimensions10.  Na primeira etapa, buscou-se os artigos utilizando o antigo título do 

periódico (REM – Revista Escola de Minas), com limite temporal de 2013 a 2015.  Na 

                                                
9 REM. International Engineering Journal. Recuperado em 18 de abril 2019, de https://www.rem.com.br/.  
10 Dimensions. Recuperado em 29 de março 2019, de https://www.dimensions.ai/#.  

https://www.rem.com.br/
https://www.dimensions.ai/
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Engineering Journal), limitando aos anos de 2016 a 2018. Dos dados obtidos utilizando 

a plataforma Dimensions foram considerados e o DOI de cada artigo foi importado, com 

a posterior análise na plataforma Altmetric11. A Tabela 1 indica o universo da pesquisa 

nos dois períodos analisados. 

 

 

Tabela 1– Números de artigos de periódicos recuperados  

Título Período Resultado (artigos) 

REM – Revista Escola de Minas 2013 - 2015 185 

REM –  International Engineering Journal 2016 - 2018 170 

Fonte: Dimensions. Recuperado de https://app.dimensions.ai/discover/publication. Exportado: 18 abril de 

2019. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O Gráfico 1 demonstra que, dos 185 artigos publicados pela REM – Revista 

Escola de Minas (título antigo) entre 2013 e 2015, 13% deles obtiveram atenção on-line 

nas redes sociais.    

Gráfico 1 – Atenção on-line dos artigos no período de 2013 a 2015 

 
Fonte: Elaboração própria. 

                                                
11 Altmetric. Recuperado em 29 de março 2019, de https://www.altmetric.com/.  

https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://www.altmetric.com/
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O Gráfico 2 apresenta que, dos 172 artigos publicados pela REM – International 

Engineering Journal (título atual) entre 2016 e 2018, 3% deles alcançaram atenção on-

line nas redes sociais, sendo metade no Twitter e a outra no Facebook.  

 

Gráfico 2 – Atenção on-line dos artigos no período de 2016 a 2018 

 
 Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise dos dois períodos revela desempenho com mais menções no Twitter 

seguido pelo Facebook, não conquistando atenção on-line em nenhuma outra rede social 

digital de acordo os dados da Altmetrics. O resultado é similar ao encontrado por 

Nascimento e Oddone (2015) com destaque ao Twitter, seguido pelo Facebook. 

Nota-se que os artigos do periódico REM receberam mais atenção on-line antes 

de 2016, ou seja, quando o título era em português (REM – Revista Escola de Minas). Tal 

observação contradiz os apontamentos de Araújo e Murakami (2016) e de Nascimento e 

Oddone (2015), que tiveram como um dos resultados a atenção on-line maior para os 

artigos mais recentes e indicaram um crescimento progressivo nos últimos anos.   

Infere-se que a mudança do título do periódico após o seu aniversário de 80 anos 

pode estar dificultando a recuperação dos artigos. Os dados permitem, ainda, 

problematizar a relação entre internacionalização e desempenho altmétrico. No caso 
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podem não refletirem um melhor desempenho dos indicadores do periódico. 

 

5 CONCLUSÃO 

As estratégias de marketing e divulgação por meio de redes sociais, assim como a busca 

pela internacionalização de periódicos ainda são muito s no Brasil, considerando a 

exigência desses requisitos pela SciELO, que se deu a partir de 2014. Processo esse que 

necessita de uma mudança de cultura e adaptações dos próprios periódicos, além de outros 

meios de produção e divulgação que emergiram com as tecnologias de comunicação e 

informação. Portanto, há a necessidade de que o periódico adote estratégias de marketing 

para divulgar o novo título e, consequentemente, melhorar os índices de atenção on-line 

dos seus artigos. Considera-se que uma análise mais profunda poderia ser realizada 

utilizando dados altmétricos na tentativa de compreender e mapear as estratégias de 

marketing, por meio das redes sociais de periódicos que alteraram seus títulos do 

português para o inglês em busca de obter uma visibilidade global da ciência.  
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Avaliativa a Partir de Dados Bibliométricos 
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Resumo: A presente proposta busca mapear concepções teóricas e conceituais relacionadas 

ao entendimento das Tecnologias Sociais (TS) com a finalidade de aprimorar uma 

metodologia avaliativa a partir de dados bibliométricos. Cada vez mais as TS têm sido 

apontadas como estratégicas para o desenvolvimento social, o que faz deste levantamento 

um ação necessária e emergente para se compreender as nuances deste campo científico. Para 

tanto, esse trabalho apresenta dados iniciais de uma cartografia da temática das TS ainda em 

andamento, realizada a partir de uma análise da produção científica brasileira por meio de 

métodos bibliométricos com a realização de um levantamento bibliográfico de artigos 

científicos publicados de 1970 até 2013, os quais foram coletados com o auxílio do software 

Publish or Perish. Ainda que se observe um diálogo conceitual, são muitos os significados 

atribuídos ao termo, revelando sua polissemia e uma incongruência no que diz respeito ao 

seu sentido estrito.  

Palavras-chave: tecnologias sociais; metodologia avaliativa; bibliometria. 

 

Introdução 

 
1
Docente do Departamento de Segurança Pública, Universidade Federal Fluminense, 

luciane.patricio@uol.com.br, pesquisa realizada com apoio de edital do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
2
 Doutoranda em Comunicação, Universidade Federal Fluminense, lumaryas@id.uff.br, pesquisa realizada com 

apoio de edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
3
Graduando em Antropologia, Universidade Federal Fluminense, hugovirgilio@id.uff.br, pesquisa realizada 

com apoio de edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 



 

 

 
2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 
Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 
139 

Polissêmica, política e interdisciplinar são as três principais palavras que mais se 

destacam quando falamos sobre tecnologia social (TS). O primeiro devido às suas diversas 

apropriações e entendimentos; o segundo por estar demasiadamente associado a demandas e 

direitos sociais; e o último por estar presente em todas as áreas do conhecimento pelas 

associações entre elas em diversos projetos. Com isso, nota-se a necessidade e a importância 

da produção e sistematização de dados que organizem os diversos pontos convergentes e 

divergentes que tanto enriquecem e constroem os diversos significados e aplicabilidades das 

tecnologias sociais, o que faz dessa pesquisa tão necessária e emergente. Nesse sentido, o 

presente trabalho busca mapear concepções teóricas e conceituais relacionadas ao 

entendimento das TS no contexto brasileiro, no sentido de apresentar dados iniciais de uma 

análise bibliométrica da produção científica brasileira sobre o tema. 

É nesse sentido que a Divisão de Inovação e Tecnologia Social da Agência de 

Inovação (AGIR) da Universidade Federal Fluminense (UFF) vem desenvolvendo seu 

trabalho com o intuito de acompanhar e registrar o desenvolvimento de TS dentro do âmbito 

da universidade. Criada no fim de 2015, mas é a partir de 2016 que se tem trabalhado em um 

levantamento contínuo de bibliografías nas principais plataformas de busca científica 

brasileira a fim de organizar e entender como os principais teóricos têm entendido e difundido 

o conceito de um termo considerado tão abrangente. Além disso, nos anos que se sucederam, 

a Divisão também passou a se interessar pela compreensão de como as tecnologias sociais 

eram entendidas pelos próprios realizadores de experiências de TS, resultando na criação do 

Catálogo de Tecnologias Sociais da UFF4, com sua primeira edição em 2017. 

A partir desse trabalho contínuo de análise, registro e acompanhamento é que também 

buscamos desenvolver um trabalho de avaliação - ou sistematização, como preferimos 

chamar - de TS. Entendemos que apesar de abrangente, o conceito apresenta critérios em 

comum e são esses critérios que buscamos organizar. Em 2018, o setor foi contemplado com 

 
4
 Todas edições do Catálogo de Tecnologias Sociais da UFF disponíveis aqui: 

http://tecnologiasocial.sites.uff.br/catalogo-de-tecnologias-sociais/ 
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um edital do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) com 

a finalidade de desenvolvermos uma metodologia avaliativa de tecnologias sociais. Um 

suporte que nos possibilitou impulsionar e otimizar nosso trabalho de forma considerável 

para darmos passos importantes em discussões fundamentais para compreensão das TS, que 

resultaram em dados preliminares apresentados na presente pesquisa. De modo geral, o 

objetivo deste trabalho é trazer à tona os primeiros resultados e proposições sobre essa 

pesquisa em andamento, apresentando os primeiros resultados encontrados e suas principais 

contribuições, trazendo alguns dados preliminares mas fundamentais para compreensão do 

fenômeno. Espera-se que esses resultados possam contribuir, agilizar e esclarecer diversas 

áreas do conhecimento que trabalham e pesquisam dentro do tema das tecnologias sociais.  

 

Tecnologias sociais e uma proposta bibliométrica  

A bibliografia disponível sobre o tema tem atribuído às tecnologias sociais os 

“produtos, técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a 

comunidade e que representam efetivas soluções de transformação social.” (DAGNINO, 

2009). O termo surge inicialmente entre as organizações do terceiro setor e tem sido utilizado 

para descrever experiências cujo objetivo volta-se para o desenvolvimento da sociedade, 

reunindo características e valores como: valorização do saber local, baixo custo, autogestão,  

sustentabilidade, interdisciplinaridade, dentre outros. Tais tecnologias emergiram no cenário 

brasileiro como um movimento considerado de “baixo para cima”, ou seja, foram construídas 

a partir do desenvolvimento da “capacidade criativa e organizativa de segmentos da 

população em gerar alternativas para suprir as suas necessidades e/ou demandas sociais” 

(MACIEL e FERNANDES, 2011).  

O desenvolvimento de experiências ou tecnologias cujo objetivo volta-se para o 

desenvolvimento da sociedade não é, por si só, exatamente uma novidade. Os estudos sobre 

o tema sinalizam muitos pontos em comum entre o que hoje se chama de tecnologia social e 

o tema da economia solidária, ou dos empreendimentos econômicos solidários. Assim, ainda 
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não há um consenso sobre seu conceito e seus significados, o que se reflete numa polissemia 

de seu uso, com diferentes apropriações e sentidos. Com efeito, a tecnologia pode ser 

considerada ou classificada como social quando 1) se propõe a atuar sobre um problema 

social; 2) quando seus valores estão informados pelo desenvolvimento da sociedade, não do 

mercado, ou seja, quando a ideia de social se apresenta como alternativa ao capital; 3) quando 

considera os saberes dos atores diretamente afetados pelo problema (saber local); 4) quando 

apresenta baixo custo, é sustentável, reaplicável ou ainda 5) quando auxilia na promoção da 

autonomia dos interlocutores envolvidos, sobretudo nos casos onde o acesso aos direitos está 

em jogo, apenas para citar algumas possibilidades.  

No Brasil, instituições como o Instituto de Tecnologia Social (ITS), a Fundação 

Banco do Brasil (FBB), a Rede de Tecnologia Social (RTS) e o movimento da Ciência, 

Tecnologia e Sociedade desenvolveram ações na direção da formulação e concretização do 

que seriam as tecnologias sociais, assim como elas deveriam ser construídas. A ITS5 define 

tecnologia social como “ferramenta que agrega informação e conhecimento para mudar a 

realidade. Ela é a ponte entre as necessidades, os problemas e as soluções.” Contém 4 

dimensões: 1) Conhecimento, Ciência, Tecnologia; 2) Participação, Cidadania e Democracia; 

3) Educação e 4) Relevância Social; e agrupou as ideias de tecnologia social em três 

categorias: princípios, parâmetros e implicações. 

A FBB6 caracteriza as Tecnologias Sociais por “aliar saber popular, organização 

social e conhecimento técnico-científico. Importa essencialmente que sejam efetivas e 

reaplicáveis, propiciando desenvolvimento social em escala.” A Fundação conta com um 

vasto Banco de Tecnologias Sociais e, desde 2001, realiza o Prêmio Fundação Banco do 

 
5
 Para ter acesso ao e-book onde o Instituto de Tecnologia Social sistematiza sua concepção de tecnologia social 

acesse: http://itsbrasil.org.br/conheca/tecnologia-social/  

 
6
 Para melhor conhecer as ações da Fundação Banco do Brasil e o Banco de Tecnologias Sociais, acesse: 

http://tecnologiasocial.fbb.org.br/tecnologiasocial/principal.htm  
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Brasil de Tecnologia Social. Finalmente, a RTS7 foi uma rede criada pelo governo federal 

em 2005 “com o propósito de promover o desenvolvimento sustentável mediante a difusão e 

a reaplicação em escala de tecnologias sociais”. Embora não haja uma definição consensual, 

em geral, é percebida uma preocupação com o protagonismo dos sujeitos que serão atendidos 

pela tecnologia social no processo de produção, tornando-o autônomo, assim como com a 

produção científica contextual e a articulação entre diferentes instâncias da sociedade 

(Estado, Universidades, empresas e sociedade civil). 

No presente artigo, trazemos a bibliometria como uma proposta de estudo para se 

avançar na interlocução da temática das TS em diferentes áreas do conhecimento. É válido 

destacar que optar por procedimento bibliométricos não é apenas centrar-se na medição de 

citações, mas é proporcionar subsídios para o desenvolvimento de políticas de fomento à 

pesquisa em ciência e tecnologia (C&T). Através destas métricas, é possível constatar quais 

temáticas estão em voga na pesquisa científica em determinado contexto temporal, 

utilizando, por exemplo, a análise de elementos constantes na estrutura de periódicos 

científicos palavras-chave, resumo, entre outros, e, a partir deste princípio, basear o processo 

de tomada de decisões.  

Para tanto, utilizamos dos mecanismos oferecidos pelo software Publish or Perish8 

para uma busca sobre publicações brasileiras utilizando como termo de busca “tecnologia 

social”9 e o marco temporal de 1970 a 2013. Foram extraídos os dados com auxílio do 

 
7
 A RTS não realiza mais atividades e não encontramos o seu site, tampouco conseguimos qualquer tipo de 

contato com algum funcionário.  
8
 Publish or Perish é um software de desktop gratuito que extrai dados de diferentes plataformas de busca 

científica para auxiliar na análise de várias estatísticas sobre o impacto de pesquisa, incluindo número total de 

citações, número médio de citações por artigo, número médio de citações por ano, índice H e parâmetros 

relacionados, além de uma análise do número de autores por artigo e outras variáveis. 
9
 Nossa coleta buscou utilizar outras maneiras de se mensurar a circulação da produção científica sobre o tema 

investigado, visto que as buscas tradicionais bibliométricas utilizando a Web of Science ou Science Direct da 

Scopus não permitem acolher o panorama científico em regiões periféricas (WAGNER; WONG, 2012). Assim, 

esta pesquisa buscou utilizar outras fontes, como o Google Acadêmico, que permite uma mensuração mais 

ampla das pesquisas brasileiras (MUGNAINI; STREHL, 2008), ainda que o rigor científico para a indexação 

não seja muito relevante 



 

 

 
2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 
Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 
143 

software e categorizados com base em alguns filtros de pesquisa: artigos publicados em 

periódicos, por serem estes os avaliados por pares (excluindo livros, anais e teses e 

dissertações); e publicações em português (alguns arquivos eram na língua espanhola pela 

proximidade de escrita do termo “tecnología social”). O recorte temporal foi definido por 

ser na década de 1970 a primeira vez que o software detecta a aparição do termo “tecnologia 

social” em alguma publicação científica, sendo anteriormente a esse período utilizado o 

termo “tecnologia apropriada” como sinônimo. O ano 2013 é utilizado como outro marco 

temporal neste trabalho, mas apenas para a apresentação de dados no presente artigo. Esta 

pesquisa se trata de uma investigação mais ampla realizada pela equipe da Divisão de 

Inovação e Tecnologias Sociais da UFF.  A pesquisa ainda está em andamento e com 

prospecção de avanços para uma análise bibliométrica mais aprofundada avançando em 

publicações realizadas até o ano de 2019. 

 

Resultados e discussão  

 No período de 1970-2013 foram categorizadas e analisadas de forma aprofundada 

305 artigos de periódicos. No entanto, a partir de 2014 é possível observar um aumento no 

número dessas publicações, o que acreditamos está relacionado a alguns acontecimentos 

envolvendo a temática das tecnologias sociais no Brasil. É nesse ano que acontece a 4ª 

Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia em Brasília, quando se fortalece uma 

discussão sobre o tema a partir da ideia de inovação social, ganhando destaque e incentivo 

na pesquisa. Além disso, no Legislativo, também se iniciam algumas discussões com o 

Projetos de Lei do Senado Nº 111/2011, que Institui a Política Nacional de Tecnologia Social, 

e o Nº 3329/2015, que visa criar uma Política Nacional de Tecnologia Social. 

Quanto às características das publicações analisadas no período de 1970-2013, 

podemos observar que em sua grande maioria são produções científicas que tratam de 

reflexões teóricas (198) quando comparadas àquelas com abordagens mais empíricas e de 

experiências práticas (107).  Sobre o que se refere à própria utilização ou apropriação de um 
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conceito que defina TS, a grande maioria apenas menciona o termo como algo dado (142), 

fazendo muitas vezes uma rápida referência para dar conta de discussões que buscam pensar 

o viés social a partir da tecnologia hard ou convencional. Há ainda aqueles artigos em que o 

tema aparece apenas como uma referência bibliográfica (34) e os que desenvolvem o conceito 

a partir de definições tidas como referência (129), as quais podem ser observadas abaixo 

(Figura 1). 

 

 

 

Figura 1 - Principais conceitos utilizados nos artigos analisados (1970-2013) 

 

Fonte: autoria própria. 

 

Também evidenciamos alguns dados sobre os oito artigo com maior número de 

citação durante o período de publicação analisado, destacando-se autores de referência sobre 

o tema como Paul Singer, que tem como tema central de discussão a Economia Solidária, a 

qual dialoga diretamente com o próprio conceito de TS; a Madel Therezinha Luz que busca 

aproximações das TS com o campo da saúde; e o Renato Dagnino, um dos autores que mais 
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circulam nas bibliografias de TS e é considerado pioneiro em discussões sobre um marco-

analítico conceitual do tema. 

 Apesar da tentativa de compreensão do próprio conceito de TS a partir dessa pesquisa, 

entendemos que não há um valor único e específico para defini-la. A multidisciplinaridade e 

as mais variadas apropriações dessa prática são características que definem a essencialidade 

da tecnologia social. Como resultado deste caráter interdisciplinar, podemos visualizar na 

prática, na realidade científica brasileira, as apropriações da TS em diferentes áreas do 

conhecimento (Gráfico 2). Para esta categorização, tomamos como base a divisão de áreas 

do conhecimento definida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), assim, dividindo os títulos em oito grandes áreas: Agrárias, Letras 

Linguística e Artes (LLA), Saúde, Biológicas, Sociais Aplicadas, Exatas e da Terra, Humanas 

e Engenharias10. As categorias de áreas do conhecimento foram levantadas para dividirem 

didaticamente o material extraído, mas é importante ressaltarmos que por vezes elas se 

interligam, o que ocorre devido a existência de títulos com caráter multidisciplinar. Assim, 

observamos que algumas produções poderiam ser classificadas em mais de uma categoria e, 

dessa forma, levamos em consideração expressões e palavras-chaves contidas nos títulos das 

publicações para a realização de uma categorização individualizada em todos os arquivos 

listados. 

 

Gráfico 1 - Distribuição de artigos analisados por área do conhecimento (1970-2013) 

 
10

 A tabela com áreas e sub-áreas do conhecimento definidas pelo CNPq pode ser consultada aqui: 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf 
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Fonte: autoria própria. 

 

A partir dessa categorização, vemos aparecer com maior destaque artigos das Sociais 

Aplicadas (126), com sub áreas como Administração, Economia e Comunicação; e das 

Ciências Humanas (96), com Educação, Ciências Sociais e Ciência Política. Apesar da 

predominância dessas duas grandes áreas do conhecimento, a partir de uma análise mais 

aprofundada dos títulos, foi possível identificar diferentes apropriações e usos do “social” 

quando nos referimos à definição do que é considerado uma TS. Dessa forma, com essa 

investigação percebemos um social entendido a partir da noção de empreendedorismo social 

e negócios sociais e/ou a de uma perspectiva da economia solidária (Ciências Sociais 

Aplicadas); um social que surge como facilitador ou ferramenta de inclusão social através do 

ensino ou uso de softwares em coleta de dados (Ciências Exatas e da Terra); um social que 

aparece como conceito a partir da resolução de problemas sociais relacionados a saneamento, 

autogestão e/ou infraestrutura, muitas vezes associando-se com demandas políticas e 

governamentais (Engenharias); um social de TS nomeando tipos de tratamento de saúde 

alternativos à medicina convencional (Ciências da Saúde); um social com uma percepção 

que busca superar a noção tradicional de tecnologia convencional, pensando o social a partir 

de um papel participativo e democrático no desenvolvimento tecnológico, além de se 

relacionar com organização coletiva e inclusão social; e por um um social pensando nos 
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moldes da sustentabilidade para resolução de demandas de alimentação, energia, habitação, 

recursos hídricos, meio ambiente, entre outras (Ciências Agrárias). 

 

Considerações finais 

São muitos e diferentes os usos e significados atribuídos ao social quando pensamos 

TS. Apesar dos passos iniciais e resultados preliminares discutidos com essa pesquisa, que 

busca oferecer um mapa conceitual sobre o tema considerando a realidade brasileira, 

observamos uma tendência das diferentes áreas do conhecimento em se apropriarem de um 

conceito que ver na tecnologia social uma forma de responder ou minimizar problemas que 

surgem de demandas sociais, muitas vezes acionado uma concepção política. Além disso, há 

também uma tecnologia social que aparece, muitas vezes, como algo oposto ao convencional 

e útil apenas para dar conta desse lugar. 

No entanto, ainda que sejam observados padrões nessa definição, também entende-se 

que a conceituação das TS no contexto brasileiro é formulada a partir de diferentes sentidos 

atribuídos ao “social”, que resultam numa série de indicadores que visam dar conta de uma 

complexidade conceitual do termo, os quais partem da ideia de transformação social, da 

interdisciplinaridade - ligada a articulação de saberes e áreas de conhecimento - ou ainda da 

noção de reaplicabilidade, quando a proposta da TS pode ser adaptada a contextos 

semelhantes, entre outros aspectos. 

Percebemos, nesse sentido, que a tecnologia social não possui exatamente um 

conceito, mas representa diferentes experiências, na maioria das vezes alternativas aos 

modelos hegemônicos existentes, podendo ser acionado conforme a intencionalidade política 

do que se quer defender. No entanto, tal visão somente é plausível por partirmos de uma 

comparação empírica possibilitada pelo trabalho prático que temos desempenhado na 

Divisão de Inovação e Tecnologias Sociais da UFF com a catalogação de experiências 

práticas de TS. A bibliografia até então analisada nesta pesquisa expressa uma visão 

multidisciplinar da temática e diferentes apropriações do que chamamos de social, mas ainda 

se dá de forma muito rasa por não levar em conta diferentes indicadores e preferir reflexões 
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teóricas a diálogos que reflitam sobre proximidades e distanciamentos entre a teoria e a 

prática.   
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Análisis de los Elementos Textuales Y Discursivos de los Resúmenes de Tesis 

Doctorales en Psicología 

Arias Chávez, Dennis11 

Ramos Quispe, Teresa12 

Resumen 

Escribir una tesis no solo parte por conocer y aplicar los aspectos metodológicos y 

estilísticos del género, sino también es una manera de introducir a quien la escribe dentro 

de una comunidad académica específica. La tesis doctoral (TD) es un producto que 

evidencia el desarrollo investigativo y profesional de quien la realiza (Roland, 2007). En 

este sentido, la TD cumple dos funciones específicas. Por un lado, es un documento 

acreditivo ya que es requisito para obtener el grado de doctor; y evaluativo ya que permite 

evaluar el conocimiento científico del doctorando. 

El resumen es el primer apartado informativo tanto de la tesis como del artículo 

científico. Se trata de un texto que tiene como función anticipar al lector sobre el contenido 

y la estructura del trabajo. Entre las características que presenta este género es su nivel de 

especialización e independencia, ya que las universidades y revistas suelen publicarla sin 

necesidad de presentar la tesis completa. No obstante, su contenido debe permitir al lector 

tener un panorama completo del documento que representa y así permitirle tomar una 

decisión sobre su lectura. Ahora bien, si bien existen estudios sobre este apartado, existe 

aún un vacío, a nivel de Perú, para el caso de TD en Psicología. 

El objetivo del presente estudio es describir el contenido y estructura del resumen 

de un grupo de tesis doctorales peruanas en Psicología, así como los elementos textuales y 

discursivos del mismo. Para ello se analizaron 80 resúmenes de TD de Psicología de 7 

universidades peruanas, digitalizadas y disponibles en el Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación (RENATI). El estudio es de tipo básico, de diseño descriptivo no 

experimental. Se recurrió como técnica el análisis documental, el cual se centró en las 
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unidades estructurales de los resúmenes según su organización retórico-funcional. Para este 

fin se recurrió a la propuesta de Swales (1994) de ‘movimiento’ y ‘paso’ cuyo interés central 

es identificar las movidas, pasos, secuencia de movidas y pasos y elementos lingüísticos 

esenciales de los géneros, con el fin, no de determinar o imponer patrones discursivos, sino 

permitir vincular este tipo de textos a comunidades discursivas específicas y a propósitos 

comunicativos concretos. 

Entre los resultados más significativos destacan una escasa variabilidad en cuanto a 

la estructura y contenido del resumen, los cuales son, en su gran mayoría, de corte 

informativo ya que en su estructura hay presencia de los cinco elementos compositivos (A: 

Antecedente; O: Objetivo: M: Metodología; R: Resultados; C: Conclusión). Por otra parte, 

el formato al que responde la totalidad de los resúmenes analizados es de tipo tradicional, 

esto es, su redacción se organiza en un solo bloque (párrafo) con una cantidad limitada de 

palabras (256 palabras en promedio según los hallazgos). 

Otro aspecto importante de resaltar es que no existe regularidad en la compleción 

informativa en ninguno de los resúmenes de las 7 universidades analizadas (presencia de 

los cinco componentes estructurales antes descritos). Es así que el componente con menor 

presencia en los resúmenes es la conclusión, seguida de los resultados. En tanto que el 

componente con mayor presencia es el del objetivo. Asimismo, no existe relación entre el 

tamaño del resumen y la información que contiene, ya que la universidad con mayor 

promedio de palabras por resumen (294 palabras) contiene, en promedio, un 73% de 

compleción informativa (presencia de los 5 elementos); en tanto que la universidad con 

menor promedio de palabras por resumen (183 palabras) contiene solo un 52.5% de 

compleción informativa. 

A partir de estos hallazgos concluimos que no se pueden considerar a los resúmenes 

analizados lo suficientemente persuasivos para que el lector se anime a leer la tesis. Hace 

falta unificar criterios para una mejor redacción de este apartado con el fin de lograr una 

mayor compleción. Para alcanzar este objetivo es importante asumir un modelo que se 

normalice a fin de tener un estándar de calidad que busque persuadir al lector a que lea las 

tesis. Así también se propone seguir una adecuada promoción de la investigación que se 

centre en contenidos más afines a las directrices de la especialidad. 
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Palabras claves: Tesis de doctorado; análisis del género; resumen tradicional y 

estructurado; movidas y pasos; comunidad discursiva. 
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Monitoreo de la Visibilidad del Repositorio Institucional Mediante la Integración de 

Métricas Alternativas, Google Analytics y Dspace 

 
Miguel Angel Valles Coral13

 

Juan Carlos Velasco Mieses14
 

 

Palabras clave: analíticas; institucional; métricas alternativas; repositorio; visibilidad. 

 

La  Ley  Universitaria  30220,  ha  repercutido  en  el  sistema  universitario  peruano, 

permitiendo mejorar los resultados de la producción científica y la calidad de la 

investigación en el País. Aun así, falta mucho por hacer. El espacio en el que las 

universidades depositan los resultados  de  sus  investigaciones  como  tesis  y/u  otros  tipos  

de  recursos  relacionados  es  el repositorio institucional, cuyo funcionamiento  está regulado 

según  (Ley N° 30035, 2013)  y reglamentada según (Reglamento de la Ley N° 30035, 2015), 

de manera que es una estrategia del  estado  peruano  para  estandarizar  y  mejorar  la  

visibilidad  de  la  producción  científica peruana. En ese sentido esta investigación tuvo 

como objetivo integrar una solución de métricas alternativas (Repiso, Castillo-Esparcia, & 

Torres-Salinas, 2019), google analytics y dspace para monitorear e incrementar la visibilidad 

del repositorio institucional de la Universidad Nacional de  San  Martín.  Para  ello  se  realizó  

una  investigación  de  tipo  aplicada,  con  un  diseño  no experimental,  descriptivo  

correlacional  de  corte  longitudinal  de  tendencia,  en  el  que  se  ha realizado en primer 

lugar la actualización al tema Mirage 2 permitiendo proporcionar una mejor experiencia al 

usuario, luego se ha implantado funciones de métricas alternativas al repositorio creando  y  

configurando  el  servicio  de  identificación  única  de  recursos  handle  (Manhique, 

Rodrigues, Sant’Ana, & Casarin, 2019), posteriormente se ha incorporado 

complementos para compartir   los   recursos   en   redes   sociales,   así   mismo   para   

 
13 Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, mavalles@unsm.edu.pe 
14

 Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, velascomieses@outlook.com 

mailto:mavalles@unsm.edu.pe
mailto:velascomieses@outlook.com


 

 

 
2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 
Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 

153 

aprovechar   al   máximo   las funcionalidades de dspace se ha incorporado funciones de 

google analytics para monitorear el tráfico y google webmaster para aplicar técnicas de 

optimización en buscadores y mejorar el posicionamiento del repositorio, luego se han 

creado perfiles en las redes sociales más utilizadas como Facebook, Twitter, Researchgate, 

Mendeley para publicitar los recursos disponibles en el repositorio, finalmente haciendo uso 

de la API disponible en altmetrics.com se extraen sus datos para construir un dashboard para 

el monitoreo de las métricas alternativas del repositorio institucional. Los resultados del 

proyecto son un mayor nivel de aceptación de las interfaces del repositorio medidas por el 

tiempo de la sesión de los usuarios y el incremento sostenido de visitas al mismo, así mismo 

se cuenta con un conjunto de herramientas para los responsables del  repositorio  como  por 

ejemplo  el  monitoreo  de los  datos  analíticos  en  los  que  se  tienen diferentes segmentos, 

métricas y dimensiones de análisis disponibles inclusive en forma gráfica para  los  

responsables  a  fin  de  tomar  las  medidas  que  permitan  garantizar  el  incremento 

constante de la visibilidad del repositorio institucional, finalmente el resultado más 

importante es  la  construcción  de  un  observatorio  de  redes  sociales  y  métricas  

alternativas  (Gadd  & Rowlands, 2018) que permite conocer el desempeño institucional 

desde diferentes perspectiva permitiendo monitorear las altmetrics por facultades, carreras, 

docentes de forma personalizada. Se concluye que un adecuado y alto nivel de conocimiento 

de las funciones de dspace permite integrar  métricas  alternativas,  funciones  analíticas  de  

google  y  haciendo  uso  del  api  de altmetrics  disponible  para  desarrolladores  construir  

una  solución  que  permita  monitorear la visibilidad del repositorio institucional para así 

los encargados de las mismas tomen las medidas correctivas que ayuden en principio a 

incrementar la visibilidad de la producción científica y sobre todo lograr el incremento del 

factor de impacto del contenido de los mismos. 
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Análise altmétrica das Teses e Dissertações do Programa de  Pós- Graduação em 

Infectologia e Medicina Tropical no Google Scholar e Mendeley 

Belkiz Inez Rezende Costa151 

Marlene Oliveira Teixeira de Melo162 

Ronaldo F. Araújo173 

Palavras chaves: Altmetria, Acesso aberto; Comunicação científica; Teses e dissertações 

No contexto brasileiro, os programas de pós-graduação das instituições de ensino 

superior geram uma valiosa contribuição para o conhecimento científico e para o  

desenvolvimento  da  pesquisa,  ciência  e  tecnologia. Dentre  essas  produções,  as teses  e  

dissertações  se  destacam.  Elas  relatam  o  estado  da  arte  sobre  um determinado  assunto,  

apresentam  um  rico  material  metodológico  além  de  nortear outros   pesquisadores   por   

meio   de   questionamentos   apresentados   em   seus documentos.  Com  a  finalidade  de  

democratizar  o  acesso  às  essas  produções surgiram as Bibliotecas Digitais de Teses e 

Dissertações (BDTD) (LEITE, 2009). Ainda que pesquisas apontem a relevância das teses e 

dissertações publicadas em acesso aberto,  nota-se  uma  lacuna  de  experiências  empíricas  

que  mensurem  o  impacto dessas publicações e suas contribuições para a comunidade 

científica. 

Assim,  elaborou-se  esta  pesquisa  com  o  objetivo  de  analisar  o  impacto 

acadêmico  e  social  das  teses  e  dissertações  do  programa  Ciência  da  Saúde: Infectologia 

e Medicina Tropical da Universidade Federal de Minas Gerais (PPGIMT- UFMG) 

disponibilizadas na BDTD UFMG  utilizando-se métricas alternativas. Como objetivos 

específicos, pretendeu-se: identificar as teses e dissertações defendidas no programa de pós-

graduação da UFMG depositados na BDTD UFMG; identificar as teses  e  dissertações  

indexadas  no  banco  de  dados  do  Google  Scholar  (GS); quantificar  as  citações  recebidas  
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por  essas  teses  e  dissertações;  identificar  e mensurar  as  marcações  e  leitores  das  teses  

e  dissertações  no  gerenciador  de referências Mendeley. 

Considerando que as bases de dados tradicionais como a Web of Science e Scopus 

não indexam teses e dissertações, dificultando a avaliação de seus impactos, as novas 

métricas baseadas nas mídias sociais são necessárias para medir o impacto da ciência 

produzida nas instituições e centros de pesquisas (THALWALL; KOSHUA, 2019;  Priem  et  

al,  2010).  Trata-se  de  uma  pesquisa  descritiva,  exploratória  e  de abordagem quantitativa, 

que utiliza métodos bibliométricos e altmétricos. 

Inicialmente,  foram   identificadas   as   teses   e   dissertações   do   PPGIMT 

disponibilizadas na BDTD UFMG. Em seguida, através de consulta manual no Google 

Scholar(GS),  foram  identificadas  as  citações  recebidas  por  esses  documentos  no banco 

de dados do GS e elaborada uma planilha para registro e coleta dos dados da contagem de 

citações. Para identificar e mensurar as marcações e leitores das teses e  dissertações  no  

gerenciador  de  referências  Mendeley,  foi  utilizado  o  software Webometrics Analytics, o 

qual possibilitou a coleta automática. 

Os dados apontaram que, das 153 dissertações, 31 receberam um total de 145 

citações. Das 68 teses, 16 receberam um total de 55 citações. Verificou-se que, das 

153  dissertações,  87  estão  armazenadas   no  GS  e,  das  68  teses,  47  estão 

armazenadas  no  GS.  A  pesquisa  apresenta  a  tipologia  documental  na  qual  esses 

trabalhos foram citados e as temáticas mais citadas. No Mendeley, foram marcadas 

17 dissertações e 2 teses, sendo identificados os leitores delas. Percebeu-se ainda 

que, embora o acesso aberto tenha tornado as teses e dissertações mais acessíveis, o índice 

de citação não foi significativo, nem para as teses, nem para as dissertações No  mapeamento  

e  análise  do  impacto  acadêmico  e  social,  percebe-se  a necessidade   das   instituições   

de   pesquisa   criarem   e   adotarem   uma   política institucional que oriente e motive seus 

autores a publicarem em acesso aberto. Nota- se, também, a importância das bibliotecas 

digitais e repositórios institucionais (RI) se empenharem    para    garantir    a    
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interoperabilidade    e    a    preservação    digital, proporcionando maior visibilidade, 

acessibilidade e uso desse conteúdo digital. 
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Indicadores Para Avaliação de Livros Acadêmicos 

Nanci Oddone18 

Cláudio França19 

RESUMO 

No contexto da comunicação científica e da avaliação da produção científica este estudo 

propõe mapear e caracterizar os indicadores para qualificar a produção científica 

publicada em livros acadêmicos. O panorama atual das iniciativas de avaliação de livros 

acadêmicos apresenta diferentes esforços na direção de desenvolver metodologias e 

indicadores que certifiquem a qualidade e o interesse dos livros científicos. A estratégia 

metodológica, com abordagem descritiva, incluiu técnicas de análise documental e de 

conteúdo. Na fase inicial, de natureza exploratória, foram consultados especialistas e 

grupos de pesquisa, além de artigos de periódicos localizados em bases de dados 

nacionais e estrangeiras. Foram identificadas 24 iniciativas de avaliação de livros 

acadêmicos mencionadas na literatura ou disponíveis na web. O exame documental e de 

conteúdo, realizado na segunda fase da pesquisa, apontou a existência de sete indicadores: 

citação, presença em catálogos de bibliotecas, selos de qualidade, opinião de 

especialistas, resenhas, prestígio, especialização do editor e métricas alternativas.   

Palavras-chave: Avaliação da produção científica; Indicadores de qualidade; Livros 

acadêmicos. 

 

1 INTRODUÇÃO  

As atividades de avaliação da produções científicas baseadas em critérios 

quantitativos tomaram como canal preferencial o periódico científico e, a partir dele, 

foram desenvolvidos índices contendo a quantidade de citações, convertendo-se, 

posteriormente, em um indicador profícuo para fornecer subsídios à prática da avaliação. 
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Com o avançar da tecnologia digital, o advento das bases de dados e publicações em 

formato eletrônico, novos métodos foram desenvolvidos para avaliação da produção 

científica de sorte que, atualmente, indicadores são empregados para avaliar a ciência 

como um todo, isto é, dos insumos produzidos, à produtividade dos integrantes da 

comunidade científica, os centros e instituições de pesquisa. 

Thelwall (2017) a despeito da aplicação de indicadores em C&T aponta a 

pertinência do uso, pois eles podem substituir o julgamento humano quando uma decisão 

não é importante o suficiente para justificar o tempo de especialistas para ler documentos 

que serão avaliados. Ademais, acrescenta que indicadores podem ser úteis para cruzar a 

opinião de especialistas, reivindicar a atribuição de impacto para resultados individuais e 

apontar o impacto de pesquisas em andamento. 

Embora os critérios adotados para avaliação de periódicos sejam claros e bem 

consolidados, transpô-los em busca de indicadores de qualidade para o livro, ainda que 

na área acadêmica, tem demonstrado ser mais intrincado, já que a qualidade em livros é 

um conceito multifacetado e traduzi-lo em indicadores é uma tarefa árdua, em muitas 

ocasiões estritamente orientada para a investigação e avaliação específicas das políticas 

de cada país (Giménez-Toledo et al., 2016; Giménez-Toledo, Mañana-Rodriguez, & 

Tejada-Artiga, 2015). 

Soma-se a esse cenário, o pensamento defendido por Luz (2005) de que em razão 

do sistema científico compor-se de comunidades hierárquicas que valoram as formas de 

expressão e difusão da pesquisa, atribuindo reconhecimento e crédito científico aos 

autores, tem se gerado uma progressiva discriminação do livro como expressão da 

produção de conhecimento, uma vez que tais comunidades têm sido regidas pela ótica da 

autoridade epistemológica das ciências naturais. A consequência nascida dessa ordem de 

pensamento, institucionalizada nas agências de avaliação e financiamento e, mesmo em 

universidades e centros de pesquisa, foi um estado de desvalorização tácita do livro como 

forma de transmissão e difusão do conhecimento, científico e artístico, na maioria das 

áreas do conhecimento (Luz, 2005). 
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Assim, mesmo que as práticas de avaliação se exerçam particularmente em 

pesquisas publicadas em periódicos, o livro ainda ocupa um locus expressivo no processo 

de comunicação científica, especialmente em áreas relacionadas às humanidades e 

ciências sociais, não podendo distanciar-se do horizonte de estabelecer critérios que 

venham a qualificar essas produções, pois isso resultaria na marginalização de parte dos 

resultados da atividade científica. (Giménez-toledo, Mañana-Rodriguez, & Tejada-

Artiga, 2015; Giménez-Toledo, Mañana-Rodriguez, & Sivertsen, 2017). 

Reconhecida como importante, a constituição de um grande índice só se tornou 

real nos últimos dez anos pelo surgimento de dois instrumentos formais, construídos 

especificamente para fornecer indicadores e métricas para livros, com base no número de 

citações: o Book Citation Index, lançado no ano de 2011, pela editora Thomson Reuters e 

integrante da grande base Web of Science e, no ano de 2013, o Books Expansion Project, 

integrado à base bibliográfica Scopus, da editora Elsevier. Tais ferramentas nasceram em 

meio à intensificação da discussão em torno da necessidade de acompanhar o impacto do 

livro como instrumento de difusão do conhecimento, seja ele acadêmico, cultural ou 

social. 

Em decorrência dessas primeiras manifestações, somadas as propostas 

institucionais, de grupos de pesquisa e às novas perspectivas de monitoramento pelo uso 

da Web, o quadro de ferramentas para avaliação de livros e os indicadores deles 

decorrentes, embora ainda incipientes, alargou-se, demandando um estudo descritivo dos 

indicadores gerados a partir das modalidades de avaliação, configurando-se, desse modo, 

o objetivo do presente estudo. 

 

2 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 

O estudo proposto insere-se na categoria de pesquisa descritiva e, para sua 

consecução empregou-se uma abordagem qualitativa. Em sua fase inicial, teve como 

universo de pesquisa documentos que descrevem os sistemas de avaliação de livros 

acadêmicos. As fontes predominantes que subsidiaram esses estágios foram os artigos de 



 

 

 
2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 
Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 
161 

periódicos. Com efeito a fase de exploração se deu em bases de dados referenciais e 

ferramentas de buscas nacionais e estrangeiras, tendo por objetivo recuperar nas 

pesquisas, evidências que remetiam a métodos de avaliação de livros. As consultas 

iniciaram em março de 2018 e estenderam-se até o mês de agosto do mesmo ano.  

No cenário nacional, a busca realizou-se nos seguintes ambientes: Catálogo de 

Teses e Dissertações da Capes, Bases de Dados em Ciência da Informação (BRAPCI) e 

Google Scholar, enquanto que para recuperação das evidências na literatura estrangeira, 

optou-se pelas bases de dados referenciais Scopus, Library Information Science and 

Technology Abstracts (LISTA), Library and Information Science Abstracts (LISA) e o 

Google Scholar. 

Como etapa complementar à sondagem, procedeu-se análise sobre as referências 

citadas nos documentos recuperados nas buscas empreendidas na Web, bem como às 

bibliografias registradas pelos grupos de pesquisa e disponíveis em seus sítios. 

A caracterização das iniciativas de avaliação se deu por meio da técnica de análise 

documental, oportunidade que permitiu evidenciar possíveis relações e associações entre 

elas, identificando as particularidades das propostas de avaliação. 

 Para a caracterização de indicadores, tomou-se como objeto de observação o 

produto gerado pelo processo avaliativo, pois esse, ao materializar-se como métricas, 

notações alfanuméricas, logomarcas ou recomendações, revela propriedades do objeto 

medido, contribuindo para ilustrar cenários, orientar a tomada de decisão, avaliar 

objetivos, metas e resultados, além de medir o desempenho e o impacto alcançado por 

uma obra diante do seus pares. 

 

3 RESULTADOS 

Pelo exame documental realizado junto à literatura registrada em artigos de 

periódicos de bases nacionais e estrangeiras, consulta a bibliografias registradas por 

grupos de pesquisa, além de documentos normativos de natureza institucional, foram 

mapeados vinte e quatro iniciativas de avaliação e deles extraídos sete tipos de 
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indicadores que auxiliam na avaliação e verificação da qualidade de livros e editoras 

acadêmicas. O Quadro 1 elenca os indicadores identificados e as iniciativas de avaliação. 

Quadro 1 - Iniciativas De Avaliação E Tipos De Indicadores 

Iniciativa de avaliação 

Tipos de indicadores 

Citação 

Presença em 

catálogos de 

bibliotecas 

Selos de 

qualidade 

Opinião de 

especialistas 
Resenhas 

Prestígio 

de editor 

Métricas 

alternativas 

Altmetric √      √ 

Amazon Reviews     √   

BFI    √    

Bipublishers √       

Book Citation Index √       

Book Publisher Library 

Metrics 
 √      

Bookmetrix √      √ 

CEA   √     

Choice     √   

Cristin    √    

FFLS   √ √    

Google Books √       

Goodreads     √   

GRPC   √ √    

JUFO    √    

Kriterium   √ √    

Library Catalog Analysis  √      

Libcitations  √      

Plum Analytics √      √ 

Publisher Scholar Metrics √       

Qualis Livros    √    

Scholarly Publishers 

Indicators 
     √  

Scopus √       

Fonte: Dados da pesquisa, 2019. 

 

A adoção da citação como um indicador para se avaliar livros acadêmicos é uma 

medida derivada dos tradicionais índices de citação, cuja matriz vincula-se a análises 

bibliométricas já há muito aplicadas ao periódico científico. No âmbito do livro 

acadêmico, essa representação potencializou-se com o lançamento da ferramenta BKCI 

no ano de 2011 e, em seguida, com a indexação de livros e capítulos de livros na base 

Scopus, ocorrida em 2013. Igualmente, o surgimento da ferramenta de busca Google 

Scholar e a biblioteca eletrônica Google Books, no ano de 2004, possibilitou a captura de 
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citações de uma grande monta de fontes de informação, dentre elas livros e capítulos de 

livros. 

A ocorrência do método de contagem de citações foi observada em duas 

perspectivas: pela configuração tradicional, isto é, verificando a quantidade de citações 

recebidas por um livro ou capítulo de livro e; para formulação de uma métrica que 

possibilite mensurar o desempenho de uma editora acadêmica, por meio do agrupamento 

dos dados de citação recebidos por livros e capítulos de livros. 

A busca por distanciar-se das citações como subsídios para construção de 

indicadores, fez emergir novas iniciativas de avaliação que, evidenciando métodos 

alternativos, tornaram tangíveis o advento de novos indicadores para avaliação do livro 

acadêmico e toda a cadeia a ele vinculada, como as editoras acadêmicas e os capítulos 

integrantes de uma obra. 

 O indicador presença em catálogos de bibliotecas, embora se proponha ser obtido 

por modelos conceituais, mostra-se bastante promissor por colocar em relevo não apenas 

o protagonismo dos cientistas que consideram a importância da obra, mas, por, 

igualmente, reconhecer outros agentes associados à avaliação da qualidade do livro 

acadêmico, como bibliotecários e docentes, que ao participarem do processo de seleção 

para inclusão de uma obra no acervo, além de examinarem o método empregado em 

determinado estudo, reconhecem outros atributos relacionados ao livro, como a 

importância do editor e a autoridade obtida pelo autor.  

Um benefício adicional desse indicador é a amplificação do alcance de análise, 

isto é, a sua aplicação considera não apenas o universo de livros acadêmicos indexados 

em bases de dados bibliográficas, mas coloca em condição de igualdade as obras que não 

se configuram como elegíveis para inclusão nas bases estrangeiras, mas que estão 

incluídas em catálogos de bibliotecas locais e coletivos, nacionais e estrangeiros. 

A veiculação de selos de qualidade estampados em livros, embora constitua-se 

como um indicador ainda embrionário, dado que apenas quatro iniciativas de avaliação 

adotam tal prática e, ainda assim, com um número relativamente pequeno de obras 
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certificadas com os selos, configura-se como um indicativo eficiente para avaliar livros e 

editoras acadêmicas. Pela necessidade de se cumprir critérios que demonstre o nível de 

qualidade ainda na condição de apresentação de originais, a técnica empregada para 

geração desse indicador se dá pela revisão prévia à publicação. 

A prática de análise pós-publicação alicerça o indicador opinião de especialistas, 

predominantemente presente nas iniciativas de avaliação da produção de natureza 

institucionais, realizadas para avaliar o progresso científico de países e regiões e, de forma 

complementar, auxiliar na subvenção de novos investimentos em pesquisa. Especialistas 

ad hoc integrantes de universidades e centros de pesquisa são comumente os condutores 

desse processo. 

Não obstante essa prática possa sugerir subjetividade durante a avaliação, 

observou-se nesse estudo que, de onde é possível se extrair esse indicador, há o 

estabelecimento de critérios prévios e consolidados, a fim de se evitar esse viés. Ademais, 

acresce-se que a representação do julgamento formulado por especialistas não se dá de 

forma textual, mas pela aplicação de estratos resultantes da pontuação obtida por cada 

critério analisado, o que afasta a possibilidade de julgamentos imprecisos. 

Usual desde meados do século XX, a apreciação do valor de uma obra por meio 

de resenhas configura-se ainda nos dias atuais como um indicador expressivo de 

qualidade de um livro acadêmico. Resenhas em caráter científico são elaboradas por 

especialistas no campo do conhecimento de que trata o assunto principal de um livro, 

sendo publicadas em periódicos científicos e, eventualmente em jornais.  

Adicionalmente, indo além da condição acadêmica de um livro e projetando o 

engajamento da obra em um âmbito mais amplo, pela observação do seu impacto social, 

as resenhas construídas e disponibilizadas na Web assumem um caráter público e 

socialmente motivadas, disponibilizadas em redes sociais como o Goodreads ou mesmo 

em lojas virtuais, como a da Amazon Reviews.  As resenhas ali dispostas, conjugam 

análises qualitativas pela descrição da opinião do leitor sobre a obra e quantitativa pelo 
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emprego de escalas de classificação, via de regra representadas graficamente por estrelas 

e que refletem o sentimento do leitor perante a obra. 

Transcendendo a avaliação centrada no livro, os indicadores prestígio do editor e 

especialização da editora tomam como centro de análise as editoras acadêmicas, 

advogando que o impacto por meio da contagem de citações não é um bom indicador da 

qualidade do livro, principalmente no âmbito das ciências humanas e sociais. Do 

contrário, ao se mapear um núcleo de editoras que publicam sobre determinados temas e 

em áreas do conhecimento específicas, como também tornar conhecidos os critérios para 

seleção de originais submetidos às editoras, podem representar um indício de qualidade 

a ser atribuída a editora e, por consequência, ao livro. Para tanto, a iniciativa Scholarly 

Publishers Indicators, proponente da avaliação para obtenção desses indicadores, 

mensura o prestígio junto aos pesquisadores, enquanto que os dados de seleção de 

originais são obtidos pelo contato com editoras acadêmicas. 

Dos mais recentes indicadores empregados para auxiliar a avaliação da produção 

científica, as métricas alternativas nasceram no seio da massificação das mídias sociais 

como meios de interação e divulgação da ciência, tendo como proposta se oferecer como 

uma via alternativa ao predomínio das análises bibliométricas sobre a produção científica. 

As técnicas tomadas por essas iniciativas centram-se no monitoramento das 

interações no ambiente Web e, para tanto, as mídias sociais são os principais espaços para 

coleta dos dados. Nas iniciativas de avaliação geradoras de indicadores altmétricos 

percebeu-se que além do indicador citação que é considerado, outros atributos são 

mensurados, principalmente aqueles relacionados às rotinas desenvolvidas na Web e 

especialmente em mídias sociais. Desse modo, atividades como visualizações, curtidas, 

downloads, comentários, bookmarks, são elementos que estruturam o indicador de base 

altmétrica. 

 

4 ANÁLISE  
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Os dados resultantes dessa pesquisa demonstraram que a busca de indicadores 

para representar o impacto de um livro acadêmico é um fenômeno relativamente recente 

e, cujo interesse elevou-se nos últimos dez anos, período histórico em que as políticas de 

avaliação tornaram-se inerentes à atividade de pesquisa não apenas para o 

reconhecimento do percurso metodológico, mas como elemento necessário, do qual não 

pode eximir-se para busca da excelência (Gingras, 2016). Do mesmo modo, o acesso 

crescente à informação científica em formato eletrônico e digital, possibilitou o alcance 

aos metadados das publicações, componente fundamental para estruturação de sistemas 

de avaliação. Sob a convergência dessa conjuntura, despontaram novos cenários de 

avaliação e, ao tomar como objeto de análise o livro acadêmico, possibilitaram a 

construção de indicadores, os quais, para o efeito dessa pesquisa, foram agrupados por 

geração. 

 Identificou-se que a primeira formação de indicadores nasceu no seio dos sistemas 

comerciais e foram alicerçados nos modelos tradicionais de captação de citação, tomando 

como fonte de dados índices de citação. Contabilizando as citações recebidas por livros e 

capítulos de livros, configuram-se como um prolongamento da lógica aplicada aos 

periódicos científicos, onde o impacto é medido pelo reconhecimento de menções em 

novas pesquisas, em um rápido decurso de tempo. 

Concomitantemente a construção de índices de citação próprios para livros 

acadêmicos e às iniciativas deles derivadas, foi possível observar que uma segunda 

geração nasceu objetivando encontrar novos indicadores para representar o impacto das 

pesquisas disseminadas em livros. Tais indicadores floresceram não como uma antítese à 

contagem de citações, mas como meios alternativos, cujos dados para construção dos 

cenários avaliativos são obtidos junto a fontes emergentes, como Google, Amazon, 

Goodreads, WorldCat, Crossref, catálogos coletivos de bibliotecas, repositórios 

informacionais e redes sociais, ou seja, novos atores para além dos tradicionais 

provedores de acesso à informação científica. 
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A composição desse cenário nos sugere que a maior disponibilidade de dados 

possibilita novas conjecturas de análise e um monitoramento mais amplo do impacto do 

livro que, como já observado, tem a potencialidade de transcender as cercanias do 

ambiente acadêmico, favorecendo o exame do impacto de uma obra por sua contribuição 

no ensino, na construção de novos produtos, no desenvolvimento sociocultural. Para 

tanto, a despontante proposta das métricas alternativas mostra-se como um valioso 

recurso para conjugar as várias dimensões de impacto. Todavia, é importante destacar 

que os estudos de métricas alternativas aplicadas a livros acadêmicos estão em fase 

inicial, demandando novas explorações.  

Ficou evidenciado nos dados colhidos nesse estudo que os decisores políticos 

nacionais são também partes interessadas no processo de avaliação e desempenham um 

papel essencial na representação do impacto de uma pesquisa. Não obstante, o objetivo 

primeiro das iniciativas institucionais seja o de avaliar o progresso científico local e, por 

meio dos dados gerados, auxiliar no processo de subvenção de novas pesquisas, o 

indicador gerado desse meio bem representa a qualidade da obra, uma vez que a praxe 

adotada envolve a percepção dos pares, com o colega acadêmico determinando o valor 

do trabalho. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se concentrar sobre a avaliação da pesquisa, esse estudo tomou para análise o 

livro acadêmico como canal para disseminação da informação científica, identificando as 

iniciativas de avaliação e quais os indicadores que podem ser delas extraídas para 

representar o impacto de uma pesquisa.  

Das evidências alcançadas nesse estudo, mostrou-se notável que o 

desenvolvimento das iniciativas de avaliação progrediu em consonância com a 

amplificação de acesso aos dados das publicações e a obtenção deles na Web, 

possibilitando, desse modo, o surgimento de caminhos alternativos aos sistemas 

comerciais. Aguçada por essa oportunidade surgida, grupos de pesquisa voltaram suas 
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reflexões sobre a dinâmica da comunicação científica por meio de livros, contribuindo 

sobremaneira para fomentar novas possibilidade de avaliação das publicações. Somam-

se a essas iniciativas, as práticas de avaliação institucionais, com o objetivo de mensurar 

a produção científica de um país ou uma região, e subvencionar novos projetos de 

pesquisa. 

Direcionando o exame sobre os indicadores identificados para representar o 

impacto de uma pesquisa publicada em livro acadêmico, a constatação de predominância 

de indicadores para medir o impacto científico não suscitou estranheza, já que esse padrão 

também se reproduz para com diferentes canais de disseminação da informação científica, 

em detrimento de outros potenciais impactos que podem ser mensurados da atividade 

científica. 

Ainda assim, mesmo com a tendência para o impacto científico, o mapeamento 

dos indicadores proporcionado por essa pesquisa, junto a pluralidade de abordagens 

adotadas para se buscar avaliar a qualidade de um livro acadêmico, apresenta um cenário 

auspicioso e, desde já, similar a um caleidoscópio que, apresentando um núcleo, 

materializado por um objeto, possibilita a apreciação sob vários ângulos.  
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171 Exclusão de mulheres em ciência e tecnologia: estudo de caso na Universidade federal 

do Pará, Brasil. 

 

Ester Ferreira da Silva1 

Cristian Berrío Zapata2 

Hamilton Vieira de Oliveira3 

 

Resumo: No escopo da pesquisa sobre a exclusão de mulheres em Ciência e Tecnologia, este 

trabalho levantou dados para analisar a presença de mulheres nas carreiras de ciências, tecnologia, 

engenharia e matemática (STEM em inglês) na Universidade Federal do Pará - UFPA, para discuti-

los como evidências de formas de exclusão feminina. Esta foi uma pesquisa documental, baseada nos 

dados estatísticos do Centro de Processos Seletivo da UFPA sobre os vestibulares na área STEM 

ocorridos entre os anos 2011 a 2019, abrangendo 11.048 estudantes. As evidências mostram que na 

UFPA em Belém, a quantidade de mulheres que escolhem os campos STEM para estudar alcança 

30% do total de estudantes ingressantes nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. 

O quantitativo piora em áreas específicas como Ciências da Computação, Sistemas da Informação e 

Engenharia da Computação, onde o percentual de mulheres ingressantes está entre 12%, 11% e 14%. 

 

Palavras-chave: Ciência e Tecnologia; Mulher; Exclusão. 
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A falta de mulheres nas ciências e nas tecnologias, principalmente na área das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC), é uma tendência pouco pesquisada na 

América Latina. Existe a impressão de que o aumento de usuárias das TIC implicou um 

avanço na equidade de gêneros nessas áreas. No entanto, múltiplas pesquisas indicam o 

contrário (Carvalho & Sobreira, 2008; Crump, Logan, & McIlroy, 2007; Flores Solano, 2016; 

N. Hafkin, 2002; N. J. Hafkin & Huyer, 2007; OECD & UN, 2018).  A exclusão de gênero 

na C&T tem raízes profundas na socialização tecnológica e na educação formal (Cooper, 

2006; Kennedy, Wellman, & Klement, 2003).  

As meninas são afastadas do contato com as TIC e a ciência, e induzidas a perceberem 

as tecnologias como algo complicado para suas capacidades. Além das limitações 

idiossincráticas que isto induz, também enfraquece a formação de competências digitais 

nelas. Sem figuras femininas que as inspirem e em desvantagem, ingressar nos cursos da área 

de ciências, tecnologias, engenharias e matemática (STEM), acrônimo em inglês dos cursos 

de Science, Technology, Engeneering, Mathematics, torna-se difícil. Estas áreas estão 

associadas com uma visão patriarcal do conhecimento. Cria-se um circulo vicioso que 

privilegia a presença de homens e concede o monopólio das narrativas epistemológicas à 

visão masculina.  

As mulheres ficam afastadas da ciência e das TIC em momentos em que a Sociedade 

da Informação coloca estas áreas como fator central de competitividade e bem-estar. Para as 

mulheres que conseguem superar estas barreiras, o estigma das TIC como “coisa de homens” 

as assombra em seu desenvolvimento acadêmico, profissional e laboral.   

Cabe questionar até onde este problema afeta a educação superior brasileira. Para 

explorar esta questão, um estudo de caso está sendo realizado na Universidade Federal do 

Pará (UFPA) sobre a exclusão de mulheres da C&T nas áreas STEM, através do Grupo de 

Estudos Críticos em Ciência e Tecnologia da Informação (GECCIT), com o objetivo de 

identificar as diferenças de gênero entre estudantes e docentes nas carreiras STEM. A 

pesquisa debate o uso de métricas aplicadas aos processos de admissão, matrícula, conclusão, 
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e corpo docente das áreas STEM na UFPA, como indicadores da problemática de exclusão 

de gênero na C&T, sob as seguintes conceitualizações:  

1. Candidatos aprovados no vestibular da UFPA nos cursos STEM: representa a 

tendência vocacional de gênero ao eleger uma profissão, e seu viés cultural;  

2. Candidatos matriculados nos cursos STEM por gênero: identifica a capacidade dos 

candidatos de formalizar e viabilizar seu compromisso nestas áreas;  

3. Taxa de sucesso dos cursos STEM por gênero: tipifica as condições diferenciadas 

por gênero na universidade, sobre o favorecimento ou a restrição ao processo 

formativo; 

4. Docentes nos cursos STEM por gênero: verifica, através do quantitativo de 

mulheres exercendo cargos de professor nas áreas STEM, a existência de 

assimetrias de gênero.  

 Neste artigo serão apresentados os resultados referentes às escolhas profissionais dos 

jovens aos candidatos aprovados no vestibular da UFPA nos cursos STEM.  

 

2 As escolhas profissionais das mulheres na UFPA 

Ao escolher um curso de nível superior para seguir uma carreira, o jovem sofre 

influência do meio social em que vive, enquanto meninos escolhem de acordo com seus 

interesses, meninas têm a influência das expectativas dos pais (OECD, 2016). Nas escolhas 

dos cursos de ciências, tecnologia, engenharias e matemática, as influências iniciam com a 

socialização tecnológica no lar onde a definição do que é apropriado para meninas e meninos 

e quais são as atribuições específicas dos gêneros criam a expectativa e reforçam a crença de 

que tecnologia está relacionada a gênero (COOPER, 2006). Conforme a OECD (2018), 

embora meninos e meninas esperem exercer carreira em ciências as escolhas são diferentes. 

Meninos desejam se tornar profissionais de TIC, ciências e engenharia, as meninas 

consideram seguir carreiras na área da saúde.  
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 Para verificar a ocorrência das escolhas vocacionais dos estudantes aprovados no 

vestibular da UFPA, no campus de Belém, foram utilizados os dados do site do Centro de 

Processos Seletivos da UFPA (CEPS) no período de 2011 a 2019. Os cursos selecionados 

são da área ciências, tecnologias, engenharias e matemática, os quais demandam que 

estudantes tenham maiores habilidades em tecnologias da informação. Estes cursos se 

concentram em dois institutos: o Instituto de Ciências Exatas e Naturais (ICEN) onde 

concentram os cursos de Ciência da computação, Ciências Naturais, Estatística, Física, 

Química, Matemática e Sistema da Informação e o Instituto de Tecnologia (ITEC) contendo 

os cursos de engenharias.  

O levantamento dos dados indicou que o número de mulheres aprovadas foi menor 

do que o de homens. No total de 11.048 estudantes aprovados no vestibular relativo aos 

cursos da área STEM o quantitativo de mulheres foi de 3.349. Apesar da maioria dos 

aprovados nos dois institutos ser de homens, houve cursos em que o quantitativo de mulheres 

foi maior do que o de homens, porém foram nos cursos referentes à computação que o número 

de mulheres foi baixo. 

 No Instituto de Ciências Exatas e Naturais houve a aprovação de 3.765 estudantes 

(Figura 1). Desse total 1.126 foram mulheres, acontecendo as menores aprovações femininas 

nos cursos de Ciência da Computação (12%), Física (17%) e Sistema da Informação (11%) 

e a maior aprovação ocorrendo no curso de Ciências Naturais (56%) (Figura 2). No Instituto 

de Tecnologia o total de estudantes aprovados foram 7.283, com 2.223 mulheres aprovadas. 

Os cursos onde as mulheres se sobressaíram foram Engenharia de Alimentos (65%), 

Arquitetura e Urbanismo (63%) e Engenharia Sanitária e Ambiental (56%). Os cursos com 

menor aprovação de mulheres foram Engenharia da Computação (14%), Engenharia Elétrica 

(17%), Engenharia Mecânica (16%) e Engenharia Naval (19%) (Figura 3). 
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Figura 1. Total geral dos aprovados nos vestibulares dos cursos STEM, por gênero – 2011 a 2019. 

Fonte:  Elaborado pelos autores. 

 

Figura 2. Aprovados nos vestibulares dos cursos de Ciências Exatas e Naturais, por gênero – 2011 a 

2019. 

Fonte:  Elaborado pelos autores. 
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Figura 3. Aprovados nos vestibulares dos cursos de Tecnologia, por gênero – 2011 a 2019. 

Fonte:  Elaborado pelos autores. 

3 Considerações Finais 

 Os resultados da primeira análise desenvolvida, baseados na quantidade de 

candidatos aprovados no vestibular da UFPA por gênero oferecem uma visão empírica da 

exclusão de gênero em C&T e nas Tic através da utilização de métricas. Os resultados 

revelaram que no período de nove anos o número de mulheres que escolheram as carreiras 

na área STEM foi uma minoria, compatibilizando com pesquisas mundiais que revelam o 

afastamento das jovens destas áreas. No Pará, a estatística demonstra que nas escolhas de 

carreiras a ausência de mulheres em ciência e tecnologia dá continuidade a um fenômeno 

forte, reiterado com o prosseguimento com predominância da presença masculina nos 

campos C&T, estabelecendo domínio no desenvolvimento de ciências e elaboração de 

tecnologia.  
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178 Entre Avanços e Retrocessos: as pesquisas e a produção de dados sobre gênero, 

identidade e expressão de gênero, e sexualidade em tempos de conservadorismo e 

distopia ética e política no Brasil. 

Mariah Rafaela Silva4 
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Viviane Vergueiro6 

Resumo: Este estudo tem como proposta refletir sobre alguns aspectos do cenário político 

atual, que através de práticas conservadoras vem reconfigurando as estruturas jurídicas e 

políticas na América Latina. Esse panorama, entendemos, é articulado a partir da conjunção 

de discursos e dogmas religiosos como práticas políticas de Estado, efetivando a figura do 

"mito" messiânico, ou seja, aquele designado a salvar, neste caso, a “pátria”. Deste modo, 

sendo tomado como parte integrante do inimigo a ser combatido, os estudos e pesquisas em 

gênero e sexualidade passam a ser um dos alvos dos atuais governos, pois representam aquilo 

que coloca em risco a noção de família por eles defendida. 

Palavras-chave: gênero; sexualidade; retrocesso; América Latina. 

 

INTRODUÇÃO 

Neste trabalho pretendemos abordar questões que surgem no cenário atual da 

América Latina e que colocam em questão os avanços políticos e econômicos alcançados nas 

últimas décadas, sobretudo no que diz respeito às pesquisas em gênero, identidade, expressão 

de gênero e sexualidade, costurando retrocessos e perseguição a todos os que buscam 

promover políticas em direitos humanos, entre eles os pesquisadores. 
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Entendemos esses retrocessos como parte de uma política conservadora que vem se 

introjetando no imaginário social e político e efetivando práticas ortodoxas, tanto do ponto 

de vista econômico quanto das liberdades individuais, manipulando os processos de 

subjetivação. Esses dispositivos de manipulação usam os instrumentos da fé com fins 

econômicos para promover seus interesses de poder e dominação. Nos últimos anos, o 

discurso religioso toma o território político e jurídico, acoplando-se às estruturas macro 

econômicas que regem o sistema de Estado, operando a partir de uma noção de verdade 

absoluta. 

Nessa conjuntura, se retoma a velha prática de construção de inimigo, que deve ser 

administrado tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista moral. Assim, neste 

estudo buscamos refletir, de maneira breve, de que modo tais práticas efetivaram ou 

contribuíram para a instalação de um modelo de política conservadora que ameaça a 

continuidade das pesquisas em nossa área, assim como a vida dos sujeitos que desviam os 

padrões cisheteronormativos e patriarcais.  

 

O ATUAL CENÁRIO POLÍTICO E OS PROCESSOS DE TRANSFORMAÇÃO 

POLÍTICA NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

As últimas eleições no Brasil foram marcadas pelos discursos conservadores e pelo 

profundo rancor ao Partido dos Trabalhadores (PT), culminando na vitória de um candidato 

de extrema direita. As consequências práticas desse pleito vêm sendo experimentadas pela 

população de diferentes maneiras, sobretudo no que diz respeito aos investimentos em 

pesquisa e educação. Sob a égide de discursos populistas drasticamente conservadores, o 

atual governo vem promovendo uma política econômica absolutamente austera e 

profundamente engendrada no neoliberalismo7.  

                                                
7
 É preciso pontuar, no entanto, que foi no governo pós golpe onde medidas fiscais extremamente austeras foram 

adotadas, com a aprovação da PEC 241 em dezembro de 2018.  
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Entretanto, se olharmos para os movimentos políticos das últimas três décadas, 

perceberemos como tal conjuntura vai sendo costurada. Esse período corresponde justamente 

ao momento de redemocratização do país e está intimamente relacionado com a conjuntura 

regional da América Latina cuja herança dos governos militares é marcada pelo 

autoritarismo, a repressão e perseguição a grupos sociais progressistas. Além disso, tais 

estruturas políticas têm como características a supressão da cultura e dos processos criativos. 

O atual panorama político brasileiro é, portanto, uma espécie de retomada dos 

princípios militares e autoritários que marcaram os governos ditatoriais, com a diferença que 

este governo atual foi escolhido via sufrágio popular8, de maneira muito semelhante a outras 

experiências latino americanas, como por exemplo o governo do ex-presidente do Peru 

Alberto Fujimori.  

Há, no entanto, uma característica interessante para análise que diz respeito a um 

certo saudosismo a configurações políticas conservadoras e autoritárias por parte da 

população em alguns países da América Latina e do mundo. Acreditamos que isso possa estar 

relacionado à uma certa construção de inimigo, entendendo esta construção como uma flecha 

que atravessa os tempos (Silva, 2017) (Gonzales, 1984). Nas ditaduras foi a figura do 

                                                
8
 Entendemos que, embora o voto popular seja uma política constituinte dos processos democráticos, o sufrágio tem sido 

negócio de profundas disputas. Os discursos populistas mais conservadores entram em ação, anunciando-se como a salvação 
de um "mundo" corrompido pela corrupção, violência e em profunda crise econômica. Bom, não nos parece que esses 
problemas não sejam reais, entretanto se olharmos para a história recente - em diferentes períodos - perceberemos os modos 
pelos quais estruturas semióticas (num sentido mais amplo) são acionadas para alavancar as narrativas de determinados 
políticos com interesses nefastos. O governo de Fujimori no Peru é um exemplo disso. "Em seu discurso de posse, Fujimori 

advertiu que o Peru enfrentava a 'mais profunda crise de sua história republicana'. A economia, disse ele, estava 'à beira do 
colapso', e a sociedade peruana vinha sendo 'despedaçada pela violência, a corrupção, o terrorismo e o tráfico de drogas'. 
Fujimori prometeu 'tirar [o país] da situação em que se encontrava e conduzi-lo para um destino melhor'. Ele estava 
convencido de que o país precisava de reformas econômicas drásticas e de que teria de intensificar a luta contra o terrorismo" 
(Levitsky & Ziblatt, 2018, pp. 76 - 77). No Brasil, gravações vazadas pelo site The Intercept mostram como juiz e 
promotores, por exemplo, atuaram em conluio para retirar das eleições de 2018 o Partido dos Trabalhadores, além dos 
movimentos espúrios antes do golpe de 2016. Isso demonstra que não apenas que o poder judiciário vem agindo 
politicamente, como este age a partir de interesses próprios comprometendo o percurso e os postulados democráticos. Tais 

práticas de autoritarismo e ataques às estruturas democráticas em geral, aponta Levitsky e Ziblatt, começam com palavras 
e ataques demagogos aos seus opositores políticos, consolidando um processo mais profundo de subjetivação e demonização 
das engrenagens democráticas, cooptando, deste modo, aqueles que supostamente efetivam seus processos pelo sufrágio, 
dando uma aparência de legalidade.  

 



 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

 

181 
subversivo, atualmente ocupam essa posição os moradores de periferia e favelas, negros e 

pessoas racializadas, indígenas, pobres e LGBTs e trabalhadoras do sexo, o que o pensador 

camaronês Achille Mbembe (Mbembe, 2018) vai chamar de devir negro do mundo. A partir 

dos anos 1990, assistimos no cenário latino americano a ascenção de governos de esquerda, 

onde vai se configurando uma nova diagramação de políticas, um novo lugar para os direitos 

humanos e junto com isso assistimos o ingresso das populações eternamente esquecidas em 

espaços de poder, sobretudo na academia. A universidade se multiplica nos governos de 

esquerda e passam, assim, por um processo de expansão chegando aos interiores da América 

Latina. Além disso, no caso do Brasil em específico, presenciamos a capilarização de 

programas de políticas afirmativas, complexificando os espaços acadêmicos e, deste modo, 

descentralizando o poder de "tradução" de suas experiências, ou seja, onde outrora eram, 

como diz Lélia Gonzales (1984, p. 225), "falados, infantilizados [...]", agora disputam o lugar 

de fala e de produção de conhecimento, trazendo um novo olhar para nuances das dinâmicas 

sociais, raciais e para as relações de gênero e sexualidade que aos poucos vão assumindo 

protagonismos.  

No que diz respeito às pesquisas, estamos presenciando um remanejamento de verbas 

para ementas parlamentares a fim de aprovação do projeto político do poder executivo pelo 

poder legislativo. Esses “ajustes” mascaram uma profunda relação ideológica do atual 

governo frente à repressão dos avanços sociais da última década, sobretudo no que diz 

respeito às políticas de cotas e conquistas de direitos das pessoas LGBTQI+ e indígenas. 

O atual governo tem exercido uma verdadeira perseguição ideológica e moral aos 

seus opositores, sobretudo aqueles que ocupam/ocupavam posições estratégicas nos 

principais órgãos e instituições da federação. Tais práticas vem tencionando as parcas 

conquistas e avanços sociais dos últimos anos. Uma das medidas para isso, foi a redução 

orçamentária enviada ao congresso pelo atual governo. Para se ter uma ideia, a redução de 

investimento ao Ministério da Educação para o ano de 2020 atinge a taxa de 18% em relação 

aos valores de 2019.  
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As principais agências de fomento à pesquisa estão entre as que sofreram os maiores 

cortes em cortes seu orçamento, inviabilizando – literalmente – pesquisas nas mais diferentes 

áreas do conhecimento. A CAPES (Coordernação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível 

Superior), por exemplo, perde metade do orçamento, tendo uma redução de 50% saindo de 

4, 25 bilhões em 2019 para 2, 20 bilhões em 2020. É importante ressaltar que a CAPES não 

financia apenas pesquisa em nível superior, mas também da educação básica. Além disso, a 

CAPES, já tinha sofrido cortes no orçamento deste ano (2019), tendo congelamento em 

valores nominais na casa de 819 milhões, o que a fez cortar 11.800 bolsas ou 12% do que 

havia anteriormente. Segundo Paulo Saldaña, do jornal Folha de São Paulo em 2 de setembro 

de 2019, no projeto de Lei Orçamentária de 2020 encaminhado ao congresso, o MEC terá 

um orçamento previsto de 101 bilhões em 2020, contra 122 bilhões aprovados para 2019. 

Segundo a mesma publicação, “Ao levar em conta o orçamento federal de todas as 

universidades federais, a queda é de 7,4 % (na comparação com valores nominais, sem 

atualização da inflação). Mas, 16 das 68 universidades federais terão cortes superiores a essa 

média”. Estamos falando das principais universidades do país que tem média de corte na casa 

do 24%. Cabe ressaltar que essas universidades já vêm indicando grandes dificuldades para 

honrar dívidas, "as federais tiveram bloqueio de 2,2 bilhões no ano, o equivalente a 30% dos 

recursos discricionários (que exclui salários, por exemplo)", segundo a publicação 

supracitada. 

Enquanto isso, representantes do governo federal insistem em atacar a produção de 

conhecimento nacional, usando técnicas retóricas que, em geral, reduzem todo escopo 

científico à falsidade de dados, como foi, por exemplo, o caso que levou à exoneração o 

diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), em agosto, após o presidente 

discordar (sem qualquer embasamento técnico) dos dados sobre o desmatamento da 

Amazônia. 

A partir dos dados anteriormente citados, podemos vislumbrar um desmonte total do 

sistema de educação com uma clara intenção de privatização do ensino. Há, no entanto, um 
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outro fantasma, cujas forças vêm sendo acopladas às políticas de demonização do 

conhecimento e dos progressos sociais: as igrejas pentecostais e neopentecostais. 

 

PROJETO POLÍTICO DAS IGREJAS (NEO)PENTECOSTAIS. 

O início do século XX, nos Estados Unidos, marca o surgimento de um fenômeno 

que vem sendo difundido sobretudo pela América Latina, onde o Brasil vem ganhando 

destaque de adeptos, que é o surgimento das igrejas pentecostais. 

Essas estruturas religiosas-ideológicas operam a partir de três eixos fundamentais: a 

ideologia da prosperidade, o uso profissional do marketing (a fé e a política) e a utilização da 

ideia do mal como uma luta terrenal contra os demônios. Esses três eixos ou dispositivos, 

efetivam toda a pragmática dessas organizações, trazendo consigo um projeto político e 

econômico. 

Inserindo-se nas frestas onde as tecnologias do Estado se ausentam, elas vêm tomando 

as bases populares desde o início do século passado. Cultivando processos singulares de 

subjetivação, tais ideologias vêm assumindo o controle das tecnologias semióticas 

(imagéticas, discursiva) e nos mais variados setores da sociedade. 

No que tange à ideologia da prosperidade, esse projeto político-religioso arquiteta-se 

como um verdadeiro dispositivo de rápida ascensão social do sujeito,   

Em outras palavras, a ideia ocidental de paraíso prometido corresponde a uma recusa 

da vida em sua natureza imanente de impulso de criação contínua. Em sua versão 

terrestre, o capital substituiu Deus na função de fiador da promessa, e a virtude que 

nos faz merecê-lo passou a ser o consumo: este constitui o mito fundamental do 

capitalismo avançado. Diante disso, é no mínimo equivocado considerar que 

carecemos de mitos na contemporaneidade: é exatamente através de nossa crença no 

mito religioso do neoliberalismo, que os mundos-imagem que este regime produz 

tornam-se realidade concreta em nossas próprias existências (Rolnik, 2006, p. 5). 

 

Entendemos que este dispositivo ganha velocidade a partir do movimento onde 

outrora se ganhava o paraíso no exercício da experimentação da fé via implementação da 
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virtude hoje a “solução-ilusão” se oferece por vias mais rápidas. Acompanhando os fluxos 

de velocidade do mundo contemporâneo. 

O uso profissional do marketing tem direcionado seus interesses para a tomada dos 

meios de comunicação. Para se ter uma ideia, em fins do século XX e início do século XXI 

a América Latina, de maneira geral, assistiu as graduais transformações das salas de cinema 

em igrejas. Enquanto, canais de televisão e emissoras de rádio iam sendo também compradas 

por essas grandes organizações religiosas. No Brasil, a TV Record é um bom exemplo dessa 

dinâmica. Adquirida pela Igreja Universal, hoje é a segunda maior emissora do país. Na 

atualidade a maioria dos canais abertos de televisão, em diferentes horários ao longo do dia 

e também a noite, oferecem programações de cunho religioso onde inclusive pessoas podem 

realizar consultas religiosas que vão desde o atendimento individual até terapia de casais. 

Em 2014, essa mesma igreja inaugurou o chamado Templo de Salomão, uma 

construção faraônica no centro de São Paulo com cerca de 100.000 metros quadrados capaz 

de receber mais de 10.000 pessoas ao mesmo tempo. Esse evento aconteceu dois meses antes 

das eleições e reuniu as principais lideranças políticas de esquerda e de direita. Esse evento 

foi transmitido ao vivo em rede nacional. 

Por fim, surgem os inimigos como os demônios a serem combatidos. A utilização da 

ideia do mal como uma luta terrenal contra os demônios, demonstra as estratégias estéticas, 

políticas e semióticas de combate às diferenças. Nesse sentido, o uso do termo comunismo 

como um termo guarda-chuva capaz de abarcar todas as diferenças as quais não são ou não 

podem ser acopladas aos interesses destas organizações religiosas-ideológicas. O inimigo, 

portanto, passa a ser todo e qualquer um que coloque em risco a hegemonia, os interesses 

conservadores e o projeto de poder dessas igrejas. Elas precisam criar estratégias de 

despotencialização da vida que, entre outras coisas, perpassam as dinâmicas de demonização 

da alteridade. 

Acoplado a esses eixos, que estão profundamente entrelaçados, os posicionamentos 

do atual governo vêm legitimando uma série de práticas que circunscrevem e povoam o 
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imaginário social coletivo que aderiram a esse projeto político-religioso. No seu discurso de 

posse, o atual presidente do Brasil aponta suas crenças conversadores e estritamente 

vinculadas aos dispositivos supracitados ao enunciar: "vamos unir o povo, valorizar a família, 

respeitar as religiões e nossa tradição judaico-cristã, combater a ideologia de gênero, 

conservando nossos valores". Deste modo, fica posto que tudo que estiver fora da égide da 

moral cristã será combatido na figura demoníaca do inimigo.  

Segundo dados do censo de 2010 do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística), a religião evangélica é a que tem se expandido com ritmo mais acelerado no 

Brasil. Para se ter uma ideia, de acordo com o censo, o número percentual de evangélicos no 

país correspondia cerca de 22,2% da população brasileira. Tal dado indica que, do ponto de 

vista nacional, 2 a cada 10 brasileiros, entretanto em algumas capitais esse número dobra, 

passando para 4 a cada 10 brasileiros. O censo de 2010 indicava que nos últimos dez anos o 

número de evangélicos no país cresce cerca de 61%. O Nordeste é a região do país menos 

evangelizada e a única, curiosamente, onde o atual presidente foi derrotado no pleito eleitoral 

de 2018.  

Esses números indicam que ocorre atualmente no Brasil uma verdadeira transição 

religiosa, o país vem transicionando de um catolicismo rumo a um evangelismo. Além disso, 

"os evangélicos aumentaram sua participação em 98,3% das cidades e os católicos avançaram 

em apenas 1,7% dos municípios brasileiros" (Alves, Cavenaghi, Barros, & Carvalho, 2017, 

p. 237). Dados de diversos organismos nacionais e internacionais, tais como Datafolha, PEW, 

Gallup e Latinobarômetro indicam quem vem ocorrendo uma aceleração no processo de 

transição religiosa e não apenas no Brasil, mas em toda América Latina. Uma pesquisa 

realizada pelo PEW institute em 2015, por exemplo, buscou demonstrar o panorama das 

crenças na América Latina. Esta pesquisa, realizada em 18 países do território, apontou que 

20% dos brasileiros haviam deixado o catolicismo. De modo que, pelo menos no caso 

brasileiro, as projeções apontam que até 2032 os evangélicos já serão maioria no país.  

 



 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

 

186 
A IDEOLOGIA DE GÊNERO E OS IMPASSES PARA PESQUISAS EM GÊNERO E 

SEXUALIDADE 

No final da década de 1990, mais especificamente no ano de 1998, aconteceu no Peru 

a Conferência Episcopal onde se discutiu pela primeira vez a famigerada "ideologia de 

gênero". Esse movimento surge como uma reação aos postulados feministas da filósofa 

Simone de Beauvoir e às Conferências da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre 

População e sobre as mulheres que ocorreram, respectivamente, no Cairo em 1994 e Pequim 

em 1995. 

Frente à ideia de que gênero é uma construção social, a igreja católica detecta nisso 

uma ameaça ao paradigma tradicional de família que eles defendem. Esse é o epicentro de 

algo que, no Brasil, ganharia proporções inimagináveis ao fim da primeira década do século 

XXI, tendo na figura do atual presidente um dos maiores adeptos dessa corrente nefasta de 

crença social. 

Tais movimentos se espalham e entram no interior dos debates acerca do Plano 

Nacional de Educação (PNE), 

Isso só foi possível porque esse ideário católico ganhou a adesão das demais 

lideranças cristãs maciçamente representadas no Congresso Nacional pela “Frente 

Parlamentar Evangélica”, “Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana” e 

“Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família”. Essa turma conseguiu “vetar 

o termo ‘gênero’ no PNE e, então, nos planos estaduais e municipais de educação de 

todo o país” (Silva I. P., 2018, p. 2). 

A partir desse momento, grupos vinculados às ideologias de extrema direita pouco a 

pouco vão ganhando terreno e força no cenário político e social em nível nacional, como é o 

caso do Movimento Escola Sem Partido9. De modo que, frontais ataques aos progressos 

                                                
9 O Movimento Escola Sem Partido surge em 2004, a partir da revolta fruto do advogado paulista Miguel Nagib 

“quando sua filha contou que o seu professor de História havia comparado o revolucionário argentino Ernesto 

Che Guevara ao santo católico Francisco de Assis”.  Surge como combate ao que eles chamaram de 

“doutrinação marxista” nas escolas, e que posteriormente foi incorporado aos discursos da famigerada 

“Ideologia de Gênero”.  
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sociais e no campo dos direitos sexuais, parcamente garantidos pela gestão do Partido dos 

Trabalhadores (PT), são disseminados e passam a compor a seara discursiva e imagética, da 

atual conjuntura conservadora.  Como dito anteriormente, este é um exemplo pontual de 

como embaixo do guarda-chuva do comunismo se escondem interesses espúrios que visam 

combater, eliminar, aniquilar toda e qualquer diferença que no contribua a manutenção do 

sistema político-religioso proposto pelas igrejas supracitadas e que vem tomando América 

Latina. 

É importante destacar que desde 2013, estimulados pela intensificação dos usos das 

mídias sociais, inúmeras manifestações políticas foram ocorrendo, a exemplo das 

manifestações de junho de 2013, num cenário de desconformidade e revolta rapidamente 

cooptado pelos interesses das direitas, foi se desenhando o que podemos nomear como golpe 

de 2016. Entendemos que o que ocorreu no Brasil, começou como um experimento profícuo 

no Paraguai com a chamada destituição do presidente Lugo. Estes ataques às instituições 

democráticas pela via jurídica, mascaram um ideal moralizante perpetrado pelas elites 

dominantes historicamente vinculadas ao sistema escravagista e colonial. 

O que configura um verdadeiro paradoxo, no caso brasileiro, uma vez que os avanços 

nas políticas públicas voltadas às populações LGBTQI+ foram garantidas pelo sistema 

judiciário. Para nomear alguns desses avanços, destacamos a cirurgia de redesignação sexual 

por pessoas transexuais, a união civil estável por casais do mesmo sexo (o que posteriormente 

foi garantido pela Suprema Corte na conversão para o casamento civil), a adoção de crianças 

e adolescentes por pessoas LGBTQI+, o uso do nome social por pessoas travestis e 

transexuais e posteriormente a retificação civil dessas pessoas. 

O discurso sobre a ideologia de gênero vem materializando práticas que colocam em 

risco desde os avanços sociais até a vida de mulheres, pessoas LGBTQI+, trabalhadoras do 

sexo e, em última análise, posicionam-se frontalmente às pesquisas em gênero e sexualidade. 

Em suma, trata-se de uma política engendrada por princípios conservadores religiosos, 
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políticos e jurídicos que hoje tomaram e dominam não apenas o panorama macropolítico, 

como impingem no inconsciente coletivo social sua força e seus modos de subjetivação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há no Brasil atualmente cerca de 20 periódicos com ênfase nos estudos de gênero e 

sexualidade. Embora esse número seja aparentemente significativo, eles colidem 

frontalmente com as políticas mais reacionárias e conservadoras que vem povoando o cenário 

político-institucional dos últimos dois anos. Entendemos que os congressos, encontros, e 

mesmo as pesquisas e artigos nessa área hoje se encontram no território que poderíamos 

chamar de resistência, entendendo que eles também estão ameaçados pela "reestruturação" 

orçamentária, assim como pela descredibilidade intencionalmente produzida por agentes 

políticos e "formadores de opinião" sem qualquer embasamento qualitativo de produção de 

dados. 

A transição religiosa no Brasil, que vem acontecendo nas últimas três décadas - que 

coincide com o período de redemocratização - tem resignificado políticas conservadoras, 

tendo seu ápice no atual governo a partir da fantasiosa ideia de um salvador, uma figura 

moderna que encarna no atual presidente (assim como do prefeito e do governador do Rio de 

Janeiro, por exemplo) o "mito" do salvador da pátria. Por trás dessa construção semiótica, 

esconde-se obscuros interesses neoliberais que vem devastando os avanços obtidos até o 

momento, uma verdadeira política de desmonte. 

Nesse sentido, o discurso político se esvazia e toma forma a partir dos postulados da 

fé. A partir da construção de um inimigo, como dito anteriormente, se cria a ideia de um 

designado de Deus para libertar seu povo das ameaças e da perversão de um demônio que 

coloca em risco os ideais de família, pátria e tradição. No interior dessa engrenagem, as 

palavras viram verdades absolutas e não se precisa mais verificar a autenticidade dos 
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discursos; é o dito pelo dito ou simplesmente as fakes news. Nessa peregrinação messiânica, 

a América Latina agoniza. 

Referências 

Alves, J. E., Cavenaghi, S., Barros, L. F., & Carvalho, A. (2017). Distribuição 

espacial da transição religiosa no Brasil. Tempo Social, revista de sociologia da USP, 29 nº 

2, pp. 215 - 242. 

Gonzales, L. (1984). Racismo e sexismo na cultura brasileira. Revista de Ciência 

Sociais Hoje, pp. 223 - 244. 

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). Como as democracias morrem. Rio de Janeiro: 

Zahar. 

Mbembe, A. (2018). Crítica da Razão Negra. São Paulo: n-1 edições. 

Rolnik, S. (Maio de 2006). Geopolítica da cafetinagem. Núcleo de Subjetividade. 

Saldaña, P. (02 de Setembro de 2019). Orçamento de Bolsonaro para 2020 tira metade 

dos recursos do MEC para pesquisa. Folha de São Paulo. 

Silva, D. F. (19 de Outubro de 2017). A dívida impagável: lendo cenas de valor contra 

a flecha do tempo. Acesso em Setembro de 2019, disponível em ISSU: 

https://issuu.com/amilcarpacker/docs/denise_ferreira_da_silva_-_a_di__vi. 

Silva, I. P. (13 de Dezembro de 2018). Em busca de Significados para a expressão 

"ideologia de gênero". Educação em Revista, 34, pp. 1 - 30. 



 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

 

190 
Um Estudo Bibliométrico Sobre A Produção Científica Das Mulheres No Brasil 
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Resumo: A participação das mulheres nas carreiras científica e tecnológica tem sido foco de 

diversos estudos que buscam traçar um perfil da sua trajetória e desempenho acadêmico na 

ciência. Neste contexto, este trabalho objetivou analisar a participação do conjunto de 

doutores que possuem currículos cadastrados na Plataforma Lattes e cujo gênero registrado 

seja do sexo feminino. Foi realizada a coleta, seleção e tratamento dos dados obtendo um 

conjunto de 149.850 currículos cadastrados com gênero feminino e titulação máxima 

concluída doutorado distribuídas nas suas diversas áreas do conhecimento. Os dados das 

doutoras foram agrupados quanto a formação acadêmica, publicações, produções, 

orientações e grandes áreas de atuação, permitindo analisar a evolução da produção de forma 

temporal. Estudar os diversos aspectos da diferença de gênero na ciência e tecnologia, além 

de ser relevante, pode inspirar políticas e programas de governo que buscam promover 

mudanças, incentivar e valorizar a participação das mulheres na ciência. 

Palavras-chave: Mulheres na ciência; Plataforma Lattes; Produção científica e tecnológica; 

Gênero feminino; Bibliometria. 

 

INTRODUÇÃO 

A produção científica teve um importante crescimento nos últimos anos, utilizando a 

Web como um dos meios que facilita o acesso e possibilita aos usuários acessarem resultados 

de pesquisa e distribuírem suas produções e publicações de trabalhos científicos. Os dados 

da produção científica tem sido utilizados em diversos estudos objetivando compreender 

                                                
10 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) - moniqueosantiago@gmail.com 
11 Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG) - thiagomagela@gmail.com 
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como a ciência tem evoluído e como a colaboração científica ocorre. Dentre eles, um estudo 

que tem recebido destaque entre os pesquisadores refere-se ao gênero.  

Gênero corresponde a um campo interdisciplinar que tem como temática a identidade 

e a representação de homens e mulheres na sociedade. Este campo inclui o subcampo Estudo 

da Mulher que abrange, entre diversas dimensões de interesse, a mulher e suas variadas 

relações com a ciência, buscando traçar um perfil da trajetória e desempenho feminino na 

carreira (Leta, 2014). 

Uma das maiores dificuldades ao analisar a produção científica de um país pode estar 

relacionado com a aquisição dos dados, que normalmente estão presentes em diversos 

repositórios. Entretanto, esse processo pode ser facilitado pela utilização do repositório de 

dados curriculares da Plataforma Lattes, que segundo Lane (2010), é considerada um 

importante repositório de dados científicos brasileiro que fornece dados de alta qualidade no 

qual é possível pesquisar dados dos indivíduos ali cadastrados, como por exemplo dados de 

sua produção científica, formação acadêmica, dentre outros. Esse amplo conjunto de dados 

possui informações curriculares da trajetória acadêmica de toda a comunidade científica 

brasileira e por isso, pode ser utilizado para compreender a evolução da ciência, a produção 

e colaboração científica.  

Estudar grandes repositórios de dados torna-se uma tarefa complexa, pois a 

quantidade de dados a serem analisados e as características de cada repositório são únicas e 

em sua maioria não possuem padrão definido. Neste cenário, surge a bibliometria que busca 

quantificar os processos de comunicação escrita, utilizando métodos para análises estatísticas 

sobre a produção e disseminação do conhecimento aplicadas a fontes de dados científicos 

(Araújo, 2006). Logo, utiliza-se os dados de acesso aberto disponíveis nos currículos 

cadastrados na Plataforma Lattes como principal fonte de dados para análises bibliométricas 

sobre a produção científica, com o objetivo de dispor os indicadores para o planejamento 

nacional para evolução das pesquisas científicas. 
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Neste contexto, este trabalho objetivou analisar a participação científica e tecnológica 

das doutoras com currículos cadastrados na Plataforma Lattes, buscando traçar um perfil da 

trajetória e desempenho da mulher na ciência. Esse estudo, além de apresentar uma visão das 

mulheres que têm realizado pesquisas no Brasil, visa contribuir para a geração de indicadores 

científicos nacionais e para a gestão das informações na área científica e tecnológica. 

 

METODOLOGIA 

 Todas as informações curriculares da Plataforma Lattes são incluídas pelo 

próprio indivíduo e estão disponíveis livremente na internet. Esse conjunto de dados integra 

em um único sistema as bases de dados de Currículos, Grupos de pesquisa e de Instituições 

e contém todo o registro da trajetória profissional, acadêmica e produções científicas do 

pesquisador. Pela sua riqueza de informações e como esta fonte de dados não foi amplamente 

analisada, justifica-se assim a escolha da Plataforma Lattes como fonte de dados para medir 

e avaliar o desempenho científico nacional das mulheres. 

O processo de extração e seleção dos dados curriculares da Plataforma Lattes foi 

realizado através do arcabouço LattesDataXplorer, proposto por Dias (2016), que possui um 

conjunto de técnicas e métodos responsáveis por coletar, selecionar, tratar e analisar os dados. 

Assim, o módulo de coleta do arcabouço foi responsável por coletar todos os currículos em 

março de 2019, ultrapassando 6.126.000 registros. Para realizar uma análise detalhada da 

participação científica nacional das mulheres, optou-se por limitar os dados através do nível 

de formação acadêmica/titulação. Logo, após a aquisição de todos os currículos cadastrados 

na Plataforma Lattes, foi utilizado o módulo de seleção do LattesDataXplorer para selecionar, 

dentre estes, os currículos que possuem a formação acadêmica/titulação doutorado concluído, 

totalizando assim um conjunto com 307.780 currículos, denominado Repositório de 

Currículos dos Doutores em XML. 

Após as etapas de coleta dos dados curriculares e seleção dos doutores, foi realizado 

a seleção pelo critério de gênero. Nesta etapa foi solicitado junto ao CNPq uma listagem 
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contendo todos os identificadores e seus gêneros respectivos, pois os dados pessoais 

coletados pela Plataforma Lattes não são exibidos na consulta pública. De posse da lista 

disponibilizada do CNPq, pode-se selecionar os identificadores que possuem o gênero 

feminino e utilizá-los para filtrar os que possuem identificadores iguais aos do arquivo, 

definindo assim o conjunto final de arquivos XML com total de 149.838 currículos do gênero 

feminino, denominado Repositório de Currículos das Doutoras (Figura 1). 

FIGURA 1 - PROCESSO DE SELEÇÃO, TRATAMENTO E VISUALIZAÇÃO DOS DADOS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Os arquivos XML extraídos da Plataforma Lattes apresentam informações 

estruturadas e diversidade dos dados como, nível de formação acadêmica/titulação, grandes 

áreas de atuação, projetos de pesquisa e extensão, idiomas, produções bibliográficas e 

técnicas como artigos publicados em anais de congresso e periódico, apresentação de 

trabalhos, participação em bancas, eventos, orientações, dentre outros. Como cada currículo 

possui uma quantidade específica de informações, foi realizado um pré-processamento 

denominado módulo de “Tratamento” com intuito de melhorar o entendimento desses dados.  

Portanto, a etapa de pré-processamento foi realizada acessando cada currículo XML 

do Repositório de Currículos das Doutoras, obtendo a informação específica daquele 
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currículo e armazenando em uma coleção de arquivos estruturados. Ao final, esses dados 

foram agrupados quanto a formação acadêmica, publicações, produções, orientações, 

grandes áreas, entre outros. Após agrupar os dados, foi realizado uma caracterização para 

facilitar as análises dos dados, denominado módulo de “Visualização”. Nesta etapa, para cada 

coleção de arquivos estruturados foram gerados gráficos, tabelas, mapas, entre outros. 

 

RESULTADOS 

Os dados coletados da Plataforma Lattes, utilizando o arcabouço LattesDataXplorer 

em março de 2019, totalizaram mais de 6.126.000 registros. Desse total, foram selecionados 

os registros com o nível de formação acadêmica/titulação doutorado concluído, totalizando 

em 307.780 (5,02%) currículos das diversas áreas do conhecimento científico. Esses mesmos 

dados foram selecionados pelo critério de gênero, no qual 149.838 (48,68%) correspondem 

a currículos das doutoras, armazenados no Repositório de currículos das Doutoras. Como o 

foco deste trabalho é caracterizar a participação científica feminina brasileira, os dados 

armazenados foram agrupados quanto a formação acadêmica, publicações, produções, 

orientações, grandes áreas de atuação e utilizados para analisar a evolução da produção 

científica e tecnológica do conjunto de forma temporal. 

Como os doutores são responsáveis pela formação dos alunos em diferentes níveis de 

escolaridade, uma informação relevante para análise corresponde às orientações concluídas 

e em andamento das mulheres (Figura 2). Logo, quantificando esses dados temos um total de 

3.577.801 orientações concluídas referentes a todas as orientações realizadas pelos doutores 

desde o início de sua carreira e que já estão finalizadas, e um total de 341.607 orientações 

em andamento que ainda não estão concluídas. 
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FIGURA 2 - ORIENTAÇÕES CONCLUÍDAS (ESQUERDA) E ORIENTAÇÕES EM ANDAMENTO 

(DIREITA). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Um aspecto relevante nesses gráficos refere-se aos níveis de formação da pós-

graduação: mestrado, doutorado e pós-doutorado. Nestes três níveis, a soma das porcentagens 

para o gráfico de orientações concluídas corresponde a 17%, enquanto que para o gráfico das 

orientações em andamento essa soma corresponde a 47%. Uma das hipóteses para essa 

diferença de percentual diz respeito ao fato de que, como os doutores são responsáveis pela 

formação dos alunos nos principais programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, eles 

tendem a orientar mais alunos de graduação e menos alunos de pós-graduação no início de 

sua carreira e com o passar dos anos após a conclusão do doutorado o número de orientações 

da graduação diminui e as orientações da pós-graduação aumentam. No entanto, como são 

consideradas todas as suas orientações em todo o seu histórico, as orientações em nível mais 

baixo de formação acaba por ser mais representativas. 

Como o conjunto de doutores são responsáveis pela maioria dos trabalhos cadastrados 

na Plataforma Lattes (Dias, 2016), realizou-se um levantamento das produções 

bibliográficas, técnicas e outras produções artísticas/culturais das mulheres. Assim, 

verificando a produção científica e tecnológica do conjunto de dados das doutoras, obteve-

se dados que foram agrupados e utilizados na próxima análise levando em consideração a 

produtividade dos doutores por ano ( 

Figura 3).  

Figura 3 - Quantitativo das produções científicas por ano. 
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Fonte: Elaborado pelo autor. 

É possível perceber que, nos primeiros vinte anos (1961 à 1981) a produção científica 

permaneceu constante para todos os tipos de produções. Uma hipótese para explicar esse fato 

pode ser relacionado ao lançamento e padronização do currículo da Plataforma Lattes que 

ocorreu em agosto de 1999, no qual os dados referente as publicações anteriores a este 

período podem não ter sido divulgados pelos doutores, e outro fator que precisa ser levado 

em consideração corresponde ao pequeno número de doutores na época. A partir do início da 

década de 1980, ocorreu um aumento em todos os tipos de produções científicas e 

tecnológicas.  

As produções que se evidenciaram das demais correspondem aos artigos em 

periódicos e em anais de congressos. Com relação aos artigos em periódicos, o mesmo 

apresentou um crescimento significativo até 2013, permanecendo constante após esse ano e 

queda em 2017. Já as produções dos artigos em anais e congressos tiveram um aumento 

considerável com ápice no ano de 2011 e queda significativa após esse ano. Esse mesmo 

comportamento é apresentado no estudo de Dias (2016), para o conjunto de todos os doutores 

com currículos cadastrados na Plataforma Lattes. Esse declive acentuado referente aos 

artigos em anais de congresso foi tão expressivo que desde o ápice até o ano de 2018, 

apresentou uma queda de 53,62%, chegando ao final do último ano com valor total de artigos 

próximo aos total dos artigos em periódicos.  
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São diferentes hipóteses relacionadas ao declive acentuado dos artigos em anais de 

congresso a partir de 2011. Uma refere-se a classificação da produção científica utilizados 

pela CAPES (2014), se considerarmos que o sistema de avaliação da produção influencia as 

ações dos indivíduos. Fato esse impulsionado pela não consideração dos artigos em anais de 

congresso nas avaliações do programas de pós-graduação. Assim, os artigos em periódicos 

tornam-se mais interessantes para a publicação, pois influenciam nos conceitos dos 

programas no qual os doutores participam, e eles tendem a gerar mais esforços para esse tipo 

de publicação. 

Ao cadastrar as informações no módulo formação acadêmica/titulação na Plataforma 

Lattes referente ao mestrado e/ou doutorado, é possível escolher dentre nove opções que 

correspondem as grandes áreas de atuação e selecionar as áreas que se relacionam com a pós-

graduação cursada. Assim, utilizando os dois meios de produção mais significativos para 

agrupar os currículos das doutoras por grandes áreas de atuação (Figura 4), obteve-se dados 

que corroboram com o estudo de Olinto (2011), no qual os homens predominam nas carreiras 

exatas e as mulheres tem predominância nas áreas biológicas e saúde. 

FIGURA 4 - ARTIGOS EM PERIÓDICOS E EM ANAIS DE CONGRESSO POR GRANDES ÁREAS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Porém, se dividir o total de artigos pelo total de indivíduos de acordo com a grande 

área de atuação correspondente, temos um número de produções per capita, conforme 
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apresentado na Figura 5. Essa análise torna-se mais interessante, pois é possível verificar a 

produção sem influência do grande número de autores de algumas áreas.  

FIGURA 5 - ARTIGOS EM PERIÓDICOS E EM ANAIS DE CONGRESSO PER CAPITA POR GRANDES 

ÁREAS. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Comparado as duas figuras, percebe-se uma alteração considerável de posição entre 

algumas áreas de atuação na produção de artigos em periódicos e anais de congresso. Para os 

artigos em anais de congresso, a primeira área que se destaca em relação as outras é a Ciências 

Agrárias, no qual na Figura 4 a mesma apresenta-se como a quarta maior produtora de artigos 

e na Figura 5 aparece em primeiro lugar. Ciências da Saúde e Ciências Biológicas que 

estavam em primeiro e segundo lugar na Figura 4, continuam bem significativas na Figura 5, 

segundo e terceiro lugar respectivamente. A área de Engenharias teve uma alteração 

surpreendente e inesperada do penúltimo (Figura 4) para o quarto lugar (Figura 5). A Ciências 

Humanas que estava em terceiro, deslocou-se para o sexto lugar. As áreas de Ciências Exatas 

e da Terra e Linguística, Letras e Artes continuam na mesma posição para as duas figuras, 

enquanto que Ciências Sociais cai uma posição e aparece em sétimo lugar.  

Para os artigos em periódicos a alteração das posições aparece menos significativa 

que para os artigos em anais de congresso. As áreas de Ciências da Saúde e Ciências 
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Biológicas continuam com posições significativas, primeiro e terceiro respectivamente. 

Ciências Agrárias do quarto lugar (Figura 4) surge em segundo lugar na Figura 5. A área de 

Engenharias teve uma alteração do último (Figura 4) para o quinto lugar (Figura 5). Ciências 

Exatas e da Terra sobe uma posição e aparece em quarto lugar, enquanto que Linguística, 

Letras e Artes cai uma posição e aparece em oitavo lugar. Ciências Sociais Aplicadas 

permanecem iguais para as duas figuras, enquanto que Ciências Humanas cai do terceiro para 

o penúltimo lugar na Figura 5. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo apresenta todo o potencial oferecido pela Plataforma Lattes para a 

compreensão da participação científica das mulheres no Brasil. Todos os resultados 

apresentados objetivaram apresentar uma visão da participação feminina de forma temporal 

sobre o conjunto de dados e nos revelam a importância da produção científica das doutoras 

nas grandes áreas de atuação. Foi possível identificar o cenário de produções científica atual 

e verificar que mesmo as áreas que possuem menos participação feminina, como as 

engenharias, a produção per capita apresenta o cenário oposto. Estudos que focalizam os 

diversos aspectos da diferença de gênero no trabalho em geral e particularmente na ciência e 

tecnologia, são relevantes e podem ser fonte de inspiração para políticas e programas de 

governo que incentivem mudanças e promovam a uma participação igualitária para mulheres 

e homens. 
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Se o Ministro da Educação do Brasil Conhecesse Altmetria, Saberia que Nossa 

“Balbúrdia” É O Conhecimento: os Impactos Sociais da UFF, Unb e UFBA através 

de Dados Altimétricos 

 

Thaiane Moreira de Oliveira12 

Lumárya Souza de Sousa13 

Marco Aurélio Bittencourt14 

Resumo: A universidade no Brasil tem vivido uma série de ataques, não apenas 

orçamentários, mas também morais e ideológicos. Um dos recentes ataques, proferidos 

pelo Ministro da Educação do Brasil, Abraham Weintraub, afirmava que três 

universidades deveriam ter verbas reduzidas pelo fato de que faziam “balbúrdia”, termo 

popular brasileiro para bagunça, desordem, e que as pesquisas dessas instituições não 

tinham alto impacto. Essas universidades eram: Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal da Bahia (UFBA). Diante disso, 

a proposta deste trabalho consistiu em apresentar os dados altmétricos das três instituições 

mencionadas pelo ministro da educação, buscando apresentar os impactos sociais dessas 

universidades através de dados altmétricos. Os resultados apontam para três 

universidades com uma diversidade de impacto social e econômico, mostrando um 

desconhecimento do ministro sobre o papel da universidade no Brasil.  

 

Palavras-chave: altmetria; impacto social; ecossitema científico. 

Introdução 

Muitos têm sido os ataques às universidades e instituições de pesquisa no Brasil, 

sobretudo diante do atual contexto político do país. Esses ataques não se limitam apenas 
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à redução de orçamento e programas de contingenciamento da verba destinada à educação 

pública superior. São também ataques ideológicos e morais, em que as pesquisas 

científicas, as instituições de pesquisa e os cientistas têm sido deslegitimado, ocasionando 

em demissões e censuras, (G1, 2019a), como a pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo 

Cruz, em que se apontava que o Brasil não vive uma epidemia de drogas, indo de encontro 

com as políticas armamentistas do governo Bolsonaro, ou a exoneração de Ricardo 

Galvão, ex-diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas e do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe), após o presidente Jair Bolsonaro contestar os dados sobre o 

monitoramento do desmatamento da Amazônia (G1, 2019b).  

Em 30 de abril de 2019, uma onda de movimentos foi desencadeada após declarações 

polêmicas do Ministro da Educação Abraham Weintraub, que anunciou cortes 

orçamentários de 30% da verba de três universidades públicas brasileiras, sob alegação 

de que estariam promovendo “balbúrdia” (Estadão, 2019): Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Universidade de Brasília (UnB) e Universidade Federal da Bahia 

(UFBA). Mais tarde, o ataque foi ampliado para todas as universidades e, em seguida, 

para todo o ensino público brasileiro, sendo anunciado um corte de 7,3 bilhões de reais 

na educação do país. É diante deste cenário de instabilidade, ameaças e redução de verbas 

que o presente trabalho se desdobra, com a concretização de um mapeamento de dados 

altmétricos das três universidades acusadas de fazer “balbúrdia”, com a finalidade de 

apresentar os impactos sociais dessas instituições. 

 

Impacto social das universidades e altmetria 

Partindo disso, se a Ciência é uma área estratégica para o desenvolvimento social e 

econômico, é de grande importância que a comunidade técnico-científica busque sua 

legitimação não apenas entre seus próprios pares, mas também junto a um conjunto de 

atores que fazem parte de um ecossistema científico (Oliveira, 2019), o que se dá através 

do uso de ferramentas de comunicação, seja na disseminação, divulgação ou comunicação 

da ciência (Bueno, 2010). Nesse sentido, evidenciamos a altmetria como uma das 
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camadas de informação no processo de produção de sentidos, necessária para 

compreender todo esse movimento de deslegitimação científica ao nos apresentar formas 

alternativas de se avaliar o “impacto social da ciência” que não seja apenas baseada em 

citações. Todo esse cenário de métricas alternativas (altmétricas) se desdobra perante uma 

revolução da Web 2.0, que coloca o desafio de compreender o impacto e a influência que 

as atividades acadêmicas vêm alcançando em diferentes plataformas, o que torna esse 

campo potente para um entendimento mais amplo e contextualizado de dinâmicas que 

envolvem citações e toda uma construção do conhecimento científico. Gouveia (2013) 

discute sobre as relações desse novo campo com outros estudos métricos da informação, 

definindo altmetria como “o uso de dados webométricos e cibermétricos em estudos 

cientométricos” (p. 219), entendendo a altmetria como muito mais do que um movimento, 

mas antes de tudo uma “uma miríade de projetos e ações de profissionais atuando em 

instituições de pesquisa, bibliotecas e editoras” (p. 224), com o potencial de transformar 

o atual cenário das publicações acadêmicas. 

Entendendo que a ciência não pode ser medida apenas a partir de seu valor citacional, 

esta nova orientação para a medição da qualidade científica expande os espaços de 

circulação dentre a comunidade científica, para circuitos exógenos à ciência. É o caso das 

políticas públicas, que apesar de se tratar de um circuito exógeno, a relação com a ciência 

é interligada no processo cíclico de políticas públicas (Mainardes, 2006), seja 1) para a 

geração de novas questões e identificações de problemas, próprios dos questionamentos 

das Humanidades, que permitem elaborar políticas públicas como solução para resolver 

a demanda anteriormente apontada por acadêmicos; ou 2) Como materiais de referência 

para a proposição de políticas públicas, 3) ou como avaliação posterior da implementação 

de uma política pública determinada. Ainda, circuitos econômicos, políticos, culturais e 

principalmente midiáticos são acoplados no bojo de discussão sobre o “impacto social da 

ciência”, a partir de parâmetros e critérios externos ao próprio circuito científico, e que 

muitas vezes dizem respeito menos ao impacto em si e mais à uma ressonância - ou 
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circulação da informação - da produção científica em setores distintos, como é o caso das 

métricas alternativas de atenção online (Araújo, 2015). 

Pela amplitude de esferas de mensuração, a altmetria tem sido uma das ferramentas 

possíveis de se pensar esse impacto social da ciência, sobretudo quando o foco é menos 

no impacto da qualidade científica em si e mais na forma como os materiais científicos 

circulam em diferentes circuitos midiáticos e diferentes setores econômicos, políticos e 

culturais da sociedade. Essas possibilidades multidimensionais implica em repensar a 

própria noção de impacto, devedora de uma teoria pragmatista e funcionalista dos efeitos 

da qual os estudos de marketing são devedores, para a noção voltada para circulação do 

conhecimento científico. 

Hoje vivemos um processo de profunda midiatização (Couldry, Hepp, 2018), na qual 

todos os elementos do processo social e da vida social já foram mediados pelos meios de 

comunicação e informação, inclusive da ciência (Oliveira, 2018). Essa midiatização da 

ciência exige de nós, pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento, um domínio 

técnico comunicacional e informacional para divulgarmos nossas pesquisas em diferentes 

espaços midiáticos, buscando competir no mercado de visibilidade em prol do impacto 

social da ciência. Neste sentido, a área de Comunicação e Informação passa a ser cada 

vez mais central para o entendimento das dinâmicas de circulação científica nesses 

ambientes digitais diante dessa nova orientação do impacto social da ciência (Bornmann, 

Haunschild, 2016). 

De fato, a busca por indicadores de impacto social da ciência foi e ainda é um grande 

desafio, seja para avaliação do próprio cientista, de revistas ou de uma instituição. Ainda 

que as métricas tradicionais continuem em jogo e as métricas alternativas em constante 

debate, é extremamente necessário entendermos o que tem sido dito sobre ciência nesses 

espaços. Logo, nos perguntamos, como a ciência das três universidades acusadas de 

balbúrdia vem sendo repercutida nesses espaços? Qual é o impacto social dessas 

instituições? Qual é o papel da mídia para esse impacto social da ciência? 
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Metodologia 

Partindo do panorama apresentado anteriormente, utilizamos uma série de procedimento 

mistos, como dados trazidos do Google Trends e os dados obtidos na plataforma 

Dimensions e na plataforma Altmetric, para análise sob o recorte temporal de 12 meses, 

que se divide em seis categorias: mídia massiva, Wikipedia, políticas públicas, patentes, 

blogs e mídias sociais.  

 

Principais resultados 

Um dos primeiros passos de investigação foi verificar como os dados sobre as três 

universidades (Universidade Federal Fluminense, Universidade Federal da Bahia e 

Universidade de Brasília) repercutiram na web em geral nos últimos 12 meses (de 

novembro de 2018 a novembro de 2019). Para tanto, foi utilizado o Google Trends para 

verificação da busca dos termos em questão.  

 

Figura 1: Resultado no Google Trends. Fonte: Autoria própria 

A partir desses dados, foi possível perceber um aumento das buscas do termo balbúrdia 

logo após a declaração do Ministro da Educação, Abraham Weintraub. Por sua vez, as 

buscas pelos nomes das universidades seguem padrões semelhantes, com alguns picos 

esporádicos de busca de informação sobre estas instituições.  

Buscando entender as principais características e um espelho da produção científica 

dessas instituições, foi consultada a plataforma Dimensions, considerada uma das mais 
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robustas em apresentação dos resultados de todo o ecossistema científico (Thelwall, 

2018) [FIGS 02, 03 e 04].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 02, 03 e 04: dados obtidos na Plataforma Dimensions das três universidades. Fonte: Plataforma 

Dimensions. Data de coleta: 02 de novembro de 2019.  

 

Como podemos ver nas imagens acima é que são universidades de grande porte, cada 

qual com seu perfil, mostrando uma relevância de produção científica e tecnológica, além 

de impacto em políticas públicas. Vale ressaltar que este estudo não tem como propósito 

fazer uma comparação das três universidades, visto que não se trata de uma competição 

entre elas, mas apresentar um estrato de como a produção científica e tecnológica dessas 

instituições. Vale ressaltar também que, apesar de uma das mais robustas plataformas do 

ecossistema científico, os dados não representam a totalidade da cobertura da produção 

científica e tecnológica dessas instituições.  
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Já quanto aos dados altimétricos, foi possível observar que houve um aumento 

exponencial em todas as seis categorias nas três instituições juntas [FIG 05].  

 

Figura 05: Altmetria da UFF, UnB e UFBA juntas. Fonte: Altmetric.com. Dados 

extraídos em 02 de novembro de 2019.  

 

Ao total, foram identificados 5.384 menções em mídias massivas, 287 menções no 

Wikipedia, 194 em políticas públicas, 15 menções em patentes, 798 menções em blogs e 

46.285 em mídias sociais. Dentre as áreas que mais foram evidenciadas foram: ciências 

da saúde (Universidade Federal Fluminense), Política Internacional (Universidade de 

Brasília) e doenças tropicais (Universidade Federal da Bahia), mostrando a força dessas 

universidades nas respectivas áreas, quando comparadas com a plataforma Dimensions. 

A UFBA possui 16,219 identificadas na plataforma, enquanto 3,433 receberam menções 

altmétricas. Na UnB foram identificados 26,012 das quais 4,812 receberam menções 

altmétricas. E na UFF, 47,832 identificadas com 3,840. 

 

Por fim, levando em consideração a centralidade da comunicação para o entendimento 

das dinâmicas de circulação científica nos ambientes digitais diante dessa nova orientação 

do impacto social da ciência (Bormann, Haunschild, 2016), e o papel da mídia massiva 

para o processo de midiatização da ciência e midiatização profunda de todas as esferas 
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sociais, foi observado como essas instituições repercutem na mídia massiva (news) [FIGs 

06, 07, 08]. 
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Figura 06, 07 e 08: Altmetria, categoria News, Universidade Federal Fluminense (06), 

Universidade Federal da Bahia (07), Universidade de Brasília (08). Fonte: Altmetric.com. Dados 

extraídos em 02 de novembro de 2019.  

Buscando aprofundar as camadas de informação a partir da altmetria, tal como 

empreendido em trabalho anteriores em incursões metodológicas para desvelamento das 

camadas informacionais (Oliveira, et al, 2018), a partir de uma amostra aleatória, foi 

possível perceber que as menções circulam em diferentes idiomas, a partir de espaços 

geográficos diversos, predominantemente em editorias especializadas, no caso da mídia 

tradicional, mas a partir compartilhado por atores de fora da comunidade científica nos 

sites de redes sociais. Foi possível observar também que o contexto político corroborou 

para um aumento de valorização da ciência produzida por essas universidades. Ou seja, a 

política austera do governo incentivou para um aumento da circulação do conhecimento 

científico, como reação à fala do ministro da educação. 

 

Considerações finais 

Como pudemos ver neste trabalho inicial, as universidades que sofreram ataques 

difamatórios do ministro da Educação são instituições de grande relevância para a 

produção científica e tecnológica do Brasil. São instituições que possuem um grande 

impacto econômico, social, político e midiático, além de grande repercussão nos sites de 

redes sociais. São instituições que, acima de seu papel de produção de conhecimento 

científico e tecnológico, possuem grandes atuações sociais, com projetos de extensão de 

grande força, cientes de seu papel por uma educação crítica, pública, gratuita e de 

qualidade. São instituições que estão cientes de que sua balbúrdia é o conhecimento.  

Dada a centralidade dos meios de comunicação na vida cotidiana no processo de 

midiatização profunda (Couldry, Hepp, 2018), foi possível verificar que a mídia ainda 

exerce grande influência na circulação do conhecimento científico. No entanto, é 

necessário ponderar o papel desses meios de comunicação - inclusive dos sites de redes 

sociais - para o regime democrático, sobretudo em momentos de crise política e 
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econômica, que o Brasil tem atravessado desde 2013, culminando no impeachment da 

presidente Dilma Rousseff em 2015.  

Desde esse período de instabilidade política, matérias jornalísticas - e recentemente  falas 

de representantes governamentais - têm demonstrado um viés ideológico claro que busca 

deslegitimar pesquisas científicas. Por exemplo, no dia 13 de junho de 2017, a Gazeta do 

Povo publicou uma matéria, assinada por Gabriel de Arruda Castro (2017), 

contabilizando as dez teses incomuns bancada com o dinheiro público, todas das áreas de 

Humanas ou Sociais Aplicadas. Ataque reforçado por um artigo de opinião no mesmo 

jornal, publicado em 19 abril de 2018, assinado pelo professor Carlos Adriano Ferraz 

(2018), do departamento de Filosofia da Universidade de Pelotas, em que conclama o fim 

das Ciências Humanas, que segundo ele o termo ciências só é dado à grande área por 

cortesia, para a salvação da humanidade. Mas estes ataques, por vezes diretos e por vezes 

mais implícito, não são exclusividade da Gazeta do Povo. Outros jornais vêm publicando 

constantemente denúncias sobre as condições precárias de trabalho, apontando que a 

carreira acadêmica está fadada à depressão (Moraes, 2017), suicídio (Moraes, 2016), 

prostituição (Vespa, 2018) ou trabalhos alternativos, como posar nu, por exemplo (Sayuri, 

2018). Junto a isso, as editorias de ciência da imprensa publicam que bananas curam 

câncer (Cientistas, 2015), ovos são prejudiciais ou combatem o colesterol, e afirmam que 

as universidades públicas brasileiras deveriam ser privatizadas (Costa, 2016), indo ao 

encontro dos dados do relatório do Banco Mundial, publicado em novembro de 2017, que 

apontava que a solução para a crise financeira no Brasil estava nos cortes em ensino, 

pesquisa e saúde, através de programas de ajuste fiscal, o que tem sido política dominante 

no atual governo.   

Tais disputas recentes vêm reconfigurando a relação entre mídia e ciência e refletem uma 

própria mudança sobre o paradigma da comunicação, na qual os espaços de circulação da 

informação são disputados por interesses diversos e compostos por diferentes conjuntos 

de atores em um momento em que vivemos uma crise epistêmica (Oliveira, 2019; 

Albuquerque, Quinan, 2019). Então, como pensar sobre a categoria News para o impacto 
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social da ciência, utilizando as métricas geradas pelos meios de comunicação que 

envolvem um papel chave na proposta de desregulamentação da universidade inclusiva 

antes da acusação "balbúrdia"? Ainda, como utilizar dados de atenção online em sites de 

redes sociais, sem levar em consideração o papel que essas plataformas digitais têm para 

a própria quebra da noção de democracia? É preciso que nós, cientistas e estudiosos das 

métricas alternativas, antes de falar sobre democratização do conhecimento e uso de 

ferramentas para medição de impacto social da ciência em ambientes digitais, reflitamos 

sobre os papéis dessas plataformas de redes centralizadas, dos algorítmicos de 

personalização que nos limita a consumir apenas aquilo que nos interessa, estabelecendo 

relações com as pessoas que se aproximam de nós, ideologicamente, promovendo o 

“encolhimento” da nossa própria rede social.  

Na atual conjuntura tumultuada das democracias ocidentais, a desconfiança nas 

instituições se transformou em um ataque às premissas básicas do iluminismo, corroendo 

entendimentos compartilhados da realidade e do discurso (Oliveira, 2019b). Se um 

ministro das Relações Exteriores sente frio é porque não existe aquecimento global 

(Amado, 2019). Se um ministro da Educação é contra o caráter crítico das instituições de 

ensino superior, é porque elas fazem balbúrdia e por isso merecem castigo. É a política 

da cisma (Reis Motta, 2019), resultado de um momento de crise epistêmica e crise da 

comunicação da ciência (Oliveira, 2019a), em que o “conhecimento” tornou-se 

legitimado pela emotividade e pelas experiências pessoais (Van Zoonen, 2012). Portanto, 

de que adianta mostrar dados para mostrar que a balbúrdia dessas instituições é o 

conhecimento, se o próprio governo está fundamentado em uma política anticientífica e 

antidemocrática? Certamente, o ministro não conhece e nem terá interesse em conhecer, 

pois para o atual governo Bolsonaro, o único conhecimento que tem valor é o que está de 

acordo com seu próprio viés de confirmação.  
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Uso do instagram por periódicos científicos: A experiência da ágora: arquivologia em 

debate1 

Patricia da Silva Neubert2 

Juliana Fachin3 

Resumo: Relato de experiência do uso do Instagram pela revista Ágora: Arquivologia em 

debate, periódico científico em acesso aberto do campo de Ciência da Informação editado 

pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela análise dos dados altmétricos fornecidos 

nesta rede social. Ao longo do período de uso do Instagram pela revista, percebe-se o 

crescimento do volume de seguidores e das interações no perfil da Ágora, confirmados pelo 

aumento nas métricas de envolvimento. 

 

Palavras chave: Redes sociais; Periódico científico; Marketing científico digital; Altmetria; 

Instagram. 

 

O uso de Sites de Redes Sociais (SRS) por periódicos científicos em acesso aberto é 

um potencial canal de comunicação, circulação, compartilhamento e acesso ao conhecimento 

científico publicado (Valerio-Ureña & Herrera-Murillo,2017).  Ao longo da última década 

sua adoção por periódicos científicos tem crescido, de 7,59% dos periódicos ibero-

americanos (Neubert, 2013) a 14,4% dos em acesso aberto (Valerio-Ureña& Herrera-

Murillo, 2017) e 29,6% dos títulos em portais de periódicos (Araújo, 2018). O emergente uso 

de métricas alternativas para avaliação da produção científica, a valoração do uso de SRS por 

periódicos, e o consequente advento do marketing digital científico tem se constituído em 

estímulos para ampliação da presença digital dos títulos (Araújo, 2015). 

 
1
 Submetido ao eixo temático ‘Circulación y divulgación científica’. 

2
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Os SRS mais populares entre acadêmicos são Twitter e Facebook (Neubert, 2013; 

Araújo, 2018). Dos periódicos que utilizam SRS apenas 1% utilizam Instagram  (Valerio-

Ureña & Herrera-Murillo, 2017), o que limita a quantidade de estudos sobre seu uso.  

Conforme Santana (2018) e Petropouleas (2018) o Instagram tem sido cada vez mais usado 

por pesquisadores para divulgar suas pesquisas, assim como as hashtags de perfis de 

especialistas como Mário Sérgio Cortela, Leandro Carnal e Thaiane de Oliveira, que utilizam 

o ambiente para divulgar ciência. 

O Instagram é uma rede social gratuita, de propriedade do Facebook, para o 

compartilhamento de imagens. Logo seu uso para a divulgação científica está associado a 

uma representação gráfica da informação, que pode envolver o uso de fotos de atividades 

científicas e de laboratório, de imagens de publicações e de infografia acerca de conteúdos 

científicos. Além de uma visualização mais dinâmica da informação científica e da 

possibilidade de marcação social pelo uso de hashtags, como outros SRS o Instagram 

proporciona a interação entre seus usuários por meio de curtidas, compartilhamentos, 

comentários e pela marcação de perfis nas postagens.  

Neste sentido, esta comunicação objetiva relatar a experiência de uso do Instagram 

pela Ágora: arquivologia em debate4, periódico científico em acesso aberto do campo de 

Ciência da Informação editado pela Universidade Federal de Santa Catarina, pela análise dos 

dados altmétricos fornecidos nesta rede social. 

A Ágora é um periódico dedicado ao campo da arquivologia, com 35 anos de 

existência, e que desde 2011 é publicada em formato eletrônico. Em 2018 passou a expandir 

sua presença digital, com a ampliação do uso de SRS para divulgação científica, tendo 

adotado em 29 de outubro de 2018 o uso do Instagram5 (@agoraarquivologia) para 

divulgação dos trabalhos publicados na revista. 

 
4
 Disponível em: https://agora.emnuvens.com.br/ra  

5
 Disponível em: https://www.instagram.com/agoraarquivologia/  

https://www.instagram.com/agoraarquivologia/
https://agora.emnuvens.com.br/ra
https://www.instagram.com/agoraarquivologia/
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A Figura 1 apresenta o perfil da revista no Instagram, apresentando as informações 

descritas no perfil acerca da periodicidade, da revisão pelos pares (caracterizando o caráter 

científico da publicação) e de sua data de criação juntamente com as hashtags adotadas pela 

revista (#AgoraArquivologia) e com os destaques do perfil organizados segundo as 

informações acerca do título (Bio) e das edições divulgadas. 

Figura 1 – Perfil da revista no Instagram 

 
Fonte: Instagram @agoraarquivologia  

 Atualmente6, a revista possui 948 seguidores, dos quais a maioria (74%) são 

mulheres, na faixa etária entre 25-44 anos (70%), de nacionalidade brasileira (99%), e 

residentes nas cidades de João Pessoa (12%), Rio de Janeiro (11%), Florianópolis (9%), 

Belém (6%) e Manaus (6%). Não coincidentemente, estas são cidades nas quais existem 

cursos de graduação de arquivologia. 

 Até a data da coleta dos dados, o perfil da Ágora contabilizava 55 publicações. A 

Figura 2 exibe um modelo de postagem no perfil da Ágora, pelo uso de uma arte padronizada 

na qual predominam as cores do site da revista mais o registro da tipologia, do título e da 

 
6
 Dados coletados em 30 de outubro de 2019. 

https://www.instagram.com/agoraarquivologia/
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autoria do texto divulgado, acompanhado de um pequeno texto convidativo ao acesso a 

revista, disponibilizando o link para a publicação e a hashtag adotada. 

 

Figura 2 – Postagem no prfil da revista no Instagram 

 
Fonte: Instagram @agoraarquivologia  

Acerca dessas postagens, foram coletados os dados disponibilizados pelo próprio 

Instagram, no item Informações nas Configurações do perfil, sobre: 

a) Envolvimento, que é a soma das curtidas, comentários e salvamentos;  

b) Compartilhamento, referente às vezes em que a publicação foi enviada a outro 

usuário; 

c) Visitas ao perfil, que trata do número de vezes que o perfil foi visualizado; 

d) Seguimentos, que refere-se as contas que começaram a seguir o perfil; 

e) Alcance, que é a medida do número de contas únicas que viram a publicação; 

f) Impressões, que trata-se das vezes em que a publicação foi vista. 

https://www.instagram.com/agoraarquivologia/
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As curtidas das publicações somaram até o momento 2.058 interações, uma média de 

46,77 por postagem. Os comentários apresentam uma média baixa por publicação, 0,95, 

enquanto a média de salvamentos por postagens é próxima a três.  

Ao completar um ano de uso do Instagram, a Ágora apresenta envolvimento médio 

por publicação de 50,66, apresentando crescimento em relação aos dados do último trimestre 

(Tabela 1).  

De acordo com Araújo (2015) o engajamento, ou envolvimento, refere-se à qualidade 

da audiência das publicações, por mensurar as reações ao conteúdo, assim quanto maior sua 

visibilidade e interação, maior sua possibilidade de citação. Ao comparar a evolução das 

medidas de envolvimento do perfil da Ágora, percebe-se que com o passar do tempo estas 

tendem a aumentar à medida que este tipo de mídia se consolida como um canal de 

divulgação dos conteúdos publicados pelo periódico 

Tabela 1 – Métricas no Instagram 
Dados 31/07/2019 30/10/2019 

Medida Total Média por publicação Total Média por publicação 

Curtidas 1.567 35,61 2.058 46,77 

Comentários 33 0,75 42 0,95 

Salvo 93 2,11 129 2,93 

Envolvimento 1.693 38,48 2.229 50,66 

Compartilhamento 281 6,4 286 6,5 

Visitas ao perfil 172 3,91 216 4,91 

Seguimentos 13 0,29 15 0,27 

Alcance 14.030 318,86 20.563 467,34 

Impressões 20.011 454,79 22.173 403,14 

Storys 1.575 92,65 2.485 92,04 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: dados coletados em 31 de julho, quando houve a submissão desta comunicação; atualizados em 

30 de outubro, para apresentação e envio da versão final. 

 

As visitas ao perfil, compartilhamentos e seguimentos são métricas de conversão e 

em média tem sido baixas ao longo do uso do Instagram. Atualmente são de 0,27 de 

seguimento, 4,91 de visitas ao perfil e 6,5 compartilhamentos por publicação, em relação ao 

último trimestre os compartilhamentos e as visitas ao perfil apresentam crescimento, 

enquanto a média de seguimentos diminuiu. 
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As contas únicas que visualizam as publicações, o que é chamado de alcance, são em 

média de 467,34, tendo apresentado em relação à métrica do último trimestre de 318,86. 

Entretanto, as visualizações das publicações diminuíram, tendo sido vistas em média 403,14 

vezes cada, ou seja, por aproximadamente 42% dos seguidores.  

Além destes dados associados as postagens, a revista ainda acumula  a publicação de 

27 storys salvos no perfil, estes estão divididos entre destaques de Bio e em duas edições. Os 

Storys somam 2.485 visualizações, com média de 92,04 visualizações por story publicado, 

superior a média de curtida por postagem. 

Ao longo do período de uso da rede social, percebe-se o crescimento do volume de 

seguidores e das interações no perfil da Ágora, confirmados pelo aumento nas métricas de 

envolvimento. Estes indicadores refletem um aumento da circulação e disseminação dos 

conteúdos publicados pela revista nas redes sociais, mas também podem se converter em 

aumentos de acesso ao site e em um maior volume de submissões, aspecto que requer novos 

estudos. 

O próprio uso do Instagram e de hashtags para divulgação científica pelos periódicos 

científicos requer uma variedade maior de análises. O uso limitado dos SRS e desta 

ferramenta especificamente (Neubert, 2013; Valerio-Ureña & Herrera-Murillo, 2017; 

Araújo, 2018; Santana, 2018, Petropouleas, 2018) limitam a quantidade de análises possíveis. 

Além disso, a limitada presença digital dos periódicos em SRS dificulta a comparação dos 

usos e da evolução destes entre diferentes títulos. 

 Mesmo que ferramentas altmétricas não tenham facilidade de acesso aos dados de 

serviços do Facebook (Barata, 2018), principalmente os que envolvem engajamento de 

conteúdos científicos, dificultando os estudos altmétricos, especialmente em relação aos 

aspectos associados ao comportamento de usuários da informação científica, é importante 

analisar os usos feitos pela sociedade, e não apenas por páginas de institucionais.  
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Por outro lado, é preciso pensar em mecanismos confiáveis para obtenção de dados 

de diversas fontes, preferencialmente de uso gratuito, coerente com as perspectivas do 

movimento altmétrico de fortalecer e popularizar a ciência aberta. 
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La Conceptualización y Medición de la Calidad de las Revistas: Construcción y 

Aplicación de un Índice en el Caso de la Universidad de Costa Rica 
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Palabras clave: calidad de revistas; evaluación de revistas; UCR Índex; revistas 

académicas, índices 

Los índices  son  indicadores  que  permiten  cuantificar,  clasificar  y  diferenciar  

los elementos que analizan, de acuerdo a los sistemas de evaluación que utilizan; su 

aplicación debe ser discrecional, partiendo del conocimiento del objetivo por el cual fueron 

creados y sus limitaciones en cuanto al uso y las implicaciones de las decisiones que se 

tomen, a partir de ellos. En el país, la mayor cantidad de revistas académicas pertenecen a 

la Universidad de Costa Rica  (51),  la  evaluación  de  la  calidad  de  estas  es  un  tema  

relevante,  más  aún  cuando  son financiadas  con  fondos  públicos,  para  ello  se  puede  

recurrir  a  sistema  tradicionales  de  evaluación utilizados en Latinoamérica, como por 

ejemplo; Latindex, el cual es visto como un instrumento  especializado  para  conocer  la  

situación  de  las  revistas  e  impulsar  la  calidad editorial   (Abejón   y   Rodríguez-Yunta,   

2015),   ya   que   permite   comparar   las   revistas universitarias con revistas internacionales, 

por medio de una misma evaluación. Sin embargo, se debe tener presente que sus criterios 

son básicos y generales, por lo que son cumplidos por la  mayoría  de  las  revistas  de  la  

universidad  (71%  dentro  del  catálogo),  evidenciando  así puntajes promedio en la 

evaluación de 85, con una mediana de 89 (del 50 % de las revistas evaluadas  tienen  una  

 
7
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nota  igual  o  superior  a  89),  y poca  variabilidad,  lo  que  impide  hacer afirmaciones 

sobre diferencias reales entre revistas dentro de la universidad; de ahí la necesidad de contar 

con un indicador que no solo mida la calidad editorial, si no la calidad de la revista, dentro 

del contexto nacional, subiendo el nivel de exigencia en la evaluación. 

El UCR Índex, en su última versión, se construye a partir de rigurosas prácticas, que 

incluyen, revisión bibliográfica, la conceptualización de la calidad de las revistas y los 

criterios que  la  conforman,  definición  y  medición  de  las  variables  y  el  análisis  de  la  

validez  del instrumento  de  evaluación  por  medio  de:  criterio  experto,  revisión  de  

configuración  de  las variables (análisis factoriales), verificación de su confiabilidad (alfa 

de cronbach) y análisis de su  poder  de  discriminación.  El  índice  se  compone  de  14  

criterios,  divididos  en  tres componentes:  gestión  editorial,  visibilidad  y  calidad  de  

contenido,  cada  uno  calificado  de forma  binaria  (cumple  o  no  cumple),  con  los  cuales  

se  calcula  la  nota  en  una  aplicación informática, a partir de una ecuación que pondera 

los indicadores de acuerdo a su relevancia. Se  concluye  a  partir  de  los  resultados  que  el  

índice  institucional  permite  una  aceptable discriminación,  es  válido  y  confiable  (alpha  

=0.74),  por  lo  que  su  aplicación  fomenta  una asignación  presupuestaria  justificada;  

además,  posibilita  realizar  una  inversión  de  recursos orientada en mejorar debilidades y 

monitorear su comportamiento en el tiempo, en aspectos de gestión  editorial,  visibilidad  y  

calidad  de  contenido  de  las  revistas  evaluadas.  Finalmente, permite  que  los  autores  se  

empoderen  de  la  decisión  de  donde  publicar  de  una  manera informada, logrando 

catalogar la revista que se ajusta más a sus necesidades de publicación, pues puede comparar, 

por ejemplo, indica las revistas con mayor número de indexaciones y la rigurosidad de las 

mismas, lo que beneficiaría la citación. 
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Mapeamento dos Estudos Altmetricos no Authormapper 
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A  prática  de  medir  a  produção  científica  vem  desde  1952  quando  Garfield  

(1972) apresentou o  Fator de  Impacto,  usado até os dias atuais. Mas o fator de impacto é  

a  única medida para a mensuração científica, existem várias outras, mas todas com a mesma 

função, a de gerar parâmetros quantificáveis de avaliação da ciência e seus produtos por 

cientistas. Atualmente  a  altmetria  traz  um  novo  olhar  para  esse  tipo  de  avaliação,  

considerando  os diferentes tipos de canais de comunicação das redes na web,  com vistas  a 

compreensão de indicadores  da  atenção  online,  visibilidade,  engajamento  e  usos  do  

conteúdo  científico  por diferentes tipos de usuários. A presente pesquisa, se apresenta como 

um  estudo exploratório descritivo   que   buscou,   por   meio   do   levantamento   das   

publicações   científicas   sobre “Altmetria”  na  base  AuthorMapper  da  Springer  (2019),  

identificar  a  característica  dessas pesquisas e o enfoque temático dos 104 estudos 

recuperados na base. 

A  amostra  apresenta  características  cientométricas  e  bibliométrica,  já  que  seus  

dados condizem com a lei de Lotka e linearidade do perfil de instituições e amostra 

estudada. Outro aspecto  são  as  temáticas  encontradas,  as  quais  foram  divididas  em  

três  categorias;  estudos teóricos, exploratórios e críticos. Ambos apresentam a 

preocupação dos autores da área em discutir, questionar e apresentar possíveis aplicações 

para os estudos altmétricos. Quanto ao perfil da amostra das 104 publicações recuperadas 
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na base, 88 são artigos e 16 são livros e capítulos de 195 autores, dez autores somam juntos 

54 textos com sua autoria. Os textos são oriundos de 104 instituições, classificadas em 55 

áreas. 

As  pesquisas  sobre  altmetria  usavam  as  palavras-Chave:  Bibliometria,  Análise  

de citação,  Twitter,  Mídia  social,  Avaliação  de  pesquisa,  Mendeley,  Comunicação  

acadêmica, Impacto social, Webometria, Impacto de citação, Fator de impacto, 

ResearchGate, Contagem de citação. 

Os trabalhos são de origem dos países: Estados Unidos (17). China (16), Reino Unido 

(15) cada. Alemanha (14). Espanha (11). Áustria e Cingapura (6) cada um. Israel (5). Itália 

e Holanda  (4)  de  cada.  De  todos  os  35  países  dos  quais  os  textos  têm  origem,  8  

deles  são responsáveis por 87,5% (91) das publicações sobre o assunto na base pesquisada. 

Os Estados Unidos,  China  e  o  Reino  Unido  lideram  as  publicações  sobre  o  tema  

nesta  amostra pesquisada.  Cabe  ressaltar  que  a  baixa  representatividade  de  outros  

países  pode  estar relacionada  a  questão  de  que,  a  Springer  é  uma  base  de  publicações  

pagas,  limitando  a possibilidade de publicação dos autores de países mais carentes. 

Um grupo de 9 (8,2%) instituições aparecem em  58 textos, o que representa 56% da 

amostra.  Outras  7  instituições  aparecem  em  3  publicações,  e  11  outras  em  dois  

textos, enquanto  que,  77  instituições  aparecem  em  apenas  um  texto.  Um  aspecto  

importante  a mencionar   é   que   na   pesquisa   recuperada,   não   foi   percebida   a   

representatividade   de pesquisadores, instituições e países da América-latina, por questões 

evidentes, a ciência paga é  feita  por  pesquisadores,  países  e  instituições  que  detém  de  

recursos  para  custear  a divulgação científica em bases como a Springer, e a língua padrão 

acaba sendo o  inglês, e isso fica evidente na amostra. 

Em  relação  ao  enfoque  dos  estudos,    foram  encontrados  16  estudos  teóricos,  

75 exploratórios e 13 críticos, descritos assim: (a)estudos teóricos: estão focados na análise 

da aplicação do impacto da altmetria, empregando revisão de literatura, de métodos e 

técnicas para levantar aspectos importantes para a análise;  (b)estudos exploratórios: estão 
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focados em analisar  as  características,  seja  a  natureza,  área,  região,  instituição,  temas  

ou  método  de aplicação.    Em  geral  os  75  estudos  focam  em  amostras  específicas;  

(c)estudos  críticos: Apresentam ponderações críticas a respeito de métodos, estudos e 

aplicações relacionadas a altmetria. 

Conclui-se  que  as  pesquisa  oriundas  de  diversas  áreas  de  conhecimento  e  

com aplicação  de  análise  e  amostras  distintas  requerem  indicadores  específicos  e  

direcionados para  cada  tipo  de  pesquisa,  pois  a  ciência  é  feita  por  diversos  campos,  

dos  quais,  por  sua natureza, requer um olhar distinto. 

Em geral, as 104 publicações analisadas apresentam um bom cenário de como anda 

o pensar  e  fazer  científico  entorno  da  altmetria,  apesar  de  que  o  maior  número  de  

pesquisa tenha  sido  estudos  exploratórios,  eles  dão  a  luz  sobre  aspectos  de  aplicação,  

modelos  e ferramentas em diversos cenários de estudos, mostrando o que funciona e o que 

não funciona enquanto   aplicabilidade   desse   tipo   de   estudos   científicos   em   

diferentes   áreas   do conhecimento. 
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Evaluación de Desempeño De Revistas Científicas Peruanas: Una Mirada a Partir de 

Esci-Web of Science 

 

Andrea Cossio-Arellano13
 

David Quispe-Riveros14
 

Joel Alhuay-Quispe15
 

 

Palabras clave: Emerging Sources Citation Index (ESCI); Web of Science (WOS); 

Bibliometría; Producción científica; Revistas científicas. 

Introducción: 

Web  of  Science  (WOS)  es  la  plataforma  de  información  analítica  y  búsqueda  

de  citas científicas    líder    en    el    mundo    ya    que    contiene    información    sobre    

investigación multidisciplinar  de  alta  calidad  publicados  en  revistas  líderes  y  de  mayor  

impacto  en  las ciencias,  ciencias  sociales,  humanidades  y  artes.  Asimismo,  ofrece  

métricas  de  citas  de contenido y un estricto proceso de evaluación que permite analizar el 

rendimiento y la calidad científica   de   la   investigación   dando   como   resultado   

información   más   preponderante, relevante  y  fiable.  Actualmente,  está  conformada  por  

bases  de  datos bibliográficas, citas, y referencias de publicaciones científicas que facilita 

la búsqueda conjunta. 

Emerging  Sources  Citation  Index  (ESCI)  desde  su  aparición  en  2015  como  

una  colección más del Core de Web of Science, se ha convertido en una plataforma 

democratizadora a favor de  revistas  de  ciencias  sociales  y  humanidades  de  países  

emergentes  que  en  otrora  eran excluidas de la élite de la comunicación científica, la 

colección principal. Sin duda, son varios los beneficios para las revistas que ingresan al 
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ESCI. En función de ello, uno de los aspectos positivos  es  la  transparencia  sobre  las  

fuentes  seleccionadas  y  su  cobertura  depende  de  la aplicación  de  filtros  o  criterios  

de  selección,  pero  también,  son  mayores  los  retos  para  los editores  y  equipo  de  

gestión  porque  para  calificar  al  Core  pueden  pasar  años  si  no  se consigue:  

internacionalizar  las  autorías,  crecimiento  sostenido  en  impacto,  disminuir  las autocitas, 

mantener el enfoque y alcance. 

Según  Mila  Cahué (2016), ESCI hace posible que miles de revistas puedan ser 

encontradas, indexadas y citadas. Por otro lado, estas revistas no obtienen el Factor de 

Impacto, pero si son citables  y  contribuyen  en  el  Factor  de  Impacto  de  las  revistas  

indexadas  en  otros  índices, bases  de  datos,  indicadores  o  reportes  como  Journal  

Citation  Reports  (JCR)   que recoge el número de citas de ESCI. 

Es  relevante  mencionar  que  la  indización  de las revistas científicas peruanas, 

respecto a los sistemas  mundiales  y  regionales  más  representativos  en  la  comunicación  

científica  como Web  of  Science-ESCI  (n=22),  Scopus  (n=9)  o  SciELO  (n=31),  es  

aún  incipiente  si  nos comparamos con países de índices macroeconómicos similares al 

nuestro. 

Metodologia: 

Estudio  descriptivo,  observacional  y  transversal,  que  emplea  indicadores  bibliométricos 

provenientes de una fuente secundaria (ESCI-WoS) para los análisis. 

Población muestra: 

Analizamos  las  22  revistas  peruanas  presentes  en  el  Master  Journal  List  (MJL-

WoS)  hasta julio de 2019. 

Resultados: 

De  las  revistas  peruanas  incluidas  en  ESCI,  la  mayoría  perteneciente  a  una  

universidad (82%),  lo  que  denota  centralización  de  publicación  en  Lima  (82%).  El  

55%  (n=12)  de  las revistas tienen un H-Index=1 y solo 2 revistas ostentan el mayor índice 
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H, 4; mientras que los índices  de  autocitas  son  altos,  con  un  32%  superando  el  65%  

de  artículos  citados  por  la propia revista. 

Conclusiones: 

Las  revistas  indizadas  en  Emerging Sources Citation Index (ESCI) son incluidas 

en el Core Collection  de  Web  of  Science  (WOS),    contribuyen  en  la  contabilidad  de  

métricas  de  los otros  índices,  sin embargo no se les contabiliza un factor de impacto dado 

la propia política del indice. 

Las cifras obtenidas en ESCI WOS permiten caracterizar la evaluación de 

desempeño de las revistas  científicas  peruanas en uno de los sistemas de alcance mundial 

más importantes, ya que   denota  el  cumplimiento  de  criterios  de  calidad  similares  o  

superiores  a  las  bases  más representativas de la región 

Las  revistas  peruanas  indizadas  en  ESCI  están  asociadas  a  una  universidad  

denotando centralización  de  publicación  en  Lima.  Solo  2  revistas  obtienen  un  índice  

H  igual  a 4 y se corrobora un índice de autocitas alto, con un 32%. 
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Análisis Bibliométrico de Htlv: 39 Años De Producción Científica 

Rodrigo Corcuera-Ciudad16
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Palabras clave: Bibliometría; Virus Linfotrópico T Tipo 1 Humano; Retroviridae 
 
Introducción 

 

Desde el descubrimiento del virus linfotrópico de células T humanas (HTLV) en 

1980, se han identificado otros tres virus del mismo grupo, siendo el HTLV-1 el más 

estudiado por su asociación con la leucemia/linfoma de células T del adulto (ATLL) y la 

mielopatía asociada a HTLV-1/parálisis espástica tropical (HAM/TSP). A causa de la 

ausencia de un tratamiento eficaz  para  la  infección  por  HLTV,  el  actual  se  basa  en  el  

manejo  de  las  enfermedades asociadas. 

Se ha estimado que existen entre 5 a 10 millones de  infectados por HTLV-1, siendo 

África, Sudamérica y Japón las locaciones de mayor prevalencia; sin embargo el número 

real de infectados podría ser mucho mayor (Gessain and Cassar, 2012). 

El HTLV es uno de los virus más carcinogénicos que existen; y además de estar 

asociado con  ATLL  y  HAM/TSP,  se  relaciona  otras  patologías  como  uveítis,  dermatitis  

infectiva, strongyloidiasis  y  tuberculosis.  La  infección  por  HTLV-1  se  puede  considerar  

como  una enfermedad  desatendida  debido  a  las  deficiencias  en  la  implementación  de  
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medidas  de prevención de contagio, además del desconocimiento del personal de salud 

sobre esta infección. 

Se han realizado dos trabajos bibliométricos de HTLV que utilizaron la base de datos 

Medline a través de PubMed. 

Métodos 

Se realizó un análisis bibliométrico utilizando la base de datos Scopus entre los años 

1980  al  2018.  La  fórmula  utilizada  fue  una  combinación  de  los  términos  “Human  T 

Lymphotropic  virus”,  “Adult  T-cell  leukemia/lymphoma”,  “Tropical  spastic  

paraparesis”  y términos  similares.  Se  obtuvo  un  total  de  18457  artículos  para  el  

análisis  de  datos,  siendo descargados  en  formato  .csv  y exportados  a  Microsoft  Excel  

2019.  Para  la  elaboración  del gráfico de conglomerados, se realizó un tesauro para 

homogeneizar los términos. Se descargó el listado de palabras en Index Keyword con una 

concurrencia igual o mayor a veinticinco. El gráfico de conglomerados se realizó con el 

programa Vos Viewer versión 1.6.10.  Además, se utilizó SciVal, para un análisis más 

preciso de los últimos 10 años. 

Resultados 

Se encontró un total de 18457 artículos. Desde 1980 se observa el aumento 

progresivo de  artículos  publicados,  disminuyendo  por  primera  vez  en  1986.  En  los  

años  siguientes  la tendencia de publicaciones aumentó, sin embargo desde 1996 hasta el 

2018 existe tendencia a la disminución (Figura 1). 

Respecto  al  idioma  de  publicación,  16003  (86.7%)  se  encuentran  en  inglés  y  

1049 (5.68%) en japonés. Por debajo se encuentran el francés, español y alemán con 418 

(2.26%), 313 (1.70%) y 176 (0.95%) respectivamente. El resto de los idiomas conforman 

498 artículos siendo el 2.7%.  
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Figura 1. Producción científica de HTLV por año de publicación 

 
 

En el análisis de los últimos 10 años por SciVal, se determina que el número total de 

citas fue de 57775, siendo 13.9 citas por artículo el promedio de citas por publicación; 870 

(21.1%) artículos fueron realizados en colaboración internacional con un promedio de 19.2 

citas por artículo y 1274 (30%) fueron solo en colaboración nacional, con un promedio de 

citas de 14 por documento.  El Field-Weighted Citation Impact es un indicador bibliométrico 

utilizado para comparar el número de citas con respecto al promedio mundial en 

publicaciones del mismo tema. El año con el Field-Weighted Citation Impact más alto fue 

el 2016, con 0.99; y el más bajo el 2017, con 0.63. En los últimos 10 años, el Field-Weighted 



 
 

 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

235 
Citation Impact fue de 0.82, es decir que los artículos sobre HTLV se citan un 18% menos 

que el promedio mundial.  

En el gráfico de conglomerados, se puede observar la formación de tres clusters. El 

de color verde está compuesto con los términos relacionados a las enfermedades asociadas, 

ATLL y TSP, y su tratamiento. El conglomerado de color azul contiene los términos 

relacionados con inmunología, así como infecciones por otros virus. Finalmente, el 

conglomerado de color rojo está compuesto términos pertenecientes a biología molecular y 

genética (Figura 2). 

 

Figura 2. Conglomerados de investigación en HTLV 



 
 

 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

236 

Discusión 
 

En los años siguientes al descubrimiento, se observa que el número de publicaciones 

de HTLV aumenta; sin embargo en 1987 se observa por primera vez una disminución. Esto 

puede explicarse  por  el  cambio  de  denominación  del  HTLV-3  por  Virus  de  

Inmunodeficiencia Humano (VIH) en 1986 (Coffin, et al., 1986). El bajo número de 

publicaciones en los años recientes, respecto al siglo pasado, puede deberse a que la 

infección por HTLV es considerada una enfermedad desatendida (neglected disease), siendo 

una entidad de bajo interés público (Zihlmann, et al., 2012). 
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Mensuração Científica Em Mídias Sociais: O Caso Do Secretariado Executivo No 

Brasil* 
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Anna Elizabeth Galvão Coutinho Correia21 

Resumo:  

As mídias sociais estabeleceram um novo ambiente de interação entre os pesquisadores, 

bem como de disseminação e divulgação de atividades relacionadas à comunicação 

científica. Com o debate em torno da cientificidade do campo do Secretariado Executivo 

no Brasil, elas podem ser aliadas no sentido de tornar visíveis as realizações desse Campo 

em torno da produção de conhecimento. Dessa forma, esse trabalho objetiva mensurar a 

presença de atividades e produtos científicos do Campo do Secretariado Executivo no 

Brasil nas mídias sociais, utilizando o Instagram como objeto de análise. Trata-se de uma 

pesquisa exploratória, que utilizou do levantamento como método de coleta, tendo 31 

perfis cadastrados no Instagram como fonte para coleta de dados. Os resultados 

apontaram, por número de menções, a presença de livros, eventos, periódicos e artigos 

científicos. Não foram encontradas menções de grupos de pesquisa, Trabalhos de 

Conclusão de Curso, Teses e Dissertações. 

Palavras-Chave: Mensuração científica; Mídias Sociais; Secretariado Executivo; 

Instagram. 
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As formas de interações possibilitadas pela popularização das mídias sociais 

trouxeram novas perspectivas para os estudos métricos da informação, além de 

proporcionar um novo ambiente para os estudos de mensuração das atividades 

relacionadas à comunicação científica.  Bik e Goldstein (2013) afirmam que elas estão 

sendo cada vez mais utilizadas para divulgar produtos de pesquisas e veículos de 

comunicação, debater tendências, compartilhar conteúdo de eventos, de reuniões e 

colégios invisíveis. Assim, as práticas tradicionais de mensuração se entenderam para as 

atividades online. Tais atividades são capazes de gerar dados que, conforme Gouveia 

(2013), podem servir como insumos para realização de estudos cientométricos.  

A demanda contemporânea da área do Secretariado Executivo No Brasil tem 

orientado o crescente debate em torno da sua cientificidade.  Conforme Hoeller (2006), 

Maçaneiro (2011; 2012), ABPSEC (2013) e Cruz e Correia (2018), a necessidade do 

fortalecimento das atividades envolvendo a produção e comunicação científica, bem 

como a divulgação dos seus produtos, tem sido condição para a manutenção do Campo 

e, sobretudo, para o seu reconhecimento como científico frente aos órgãos de fomento à 

pesquisa. 

Nesse novo cenário, as mídias sociais, cujo alcance vai além dos ambientes 

formais de comunicação, podem se tornar aliadas para este campo, no processo de tornar 

visível e promover as suas atividades em torno da produção, comunicação e divulgação 

de conhecimento, além de ser um meio de interação entre os membros da comunidade. 

Assim, torna-se importante verificar como esse ambiente tem sido utilizado para tais fins. 

Dessa forma, essa investigação tem o objetivo de mensurar a presença de 

atividades e produtos científicos do campo do Secretariado Executivo no Brasil em mídias 

sociais, utilizando o Instagram como objeto de análise.  

Trata-se de um estudo exploratório, que adota os princípios dos estudos métricos 

da informação científica, sobretudo das emergentes métricas alternativas como método 

de análise. Realizou-se a partir de páginas com a temática Secretariado Executivo 
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cadastradas no Instagram e administradas por estudantes, profissionais, docentes, 

pesquisadores, Instituições de Ensino, entidades profissionais ou entidades 

acadêmicas da área de Secretariado Executivo.  

Nelas, foram coletados dados referentes às publicações de conteúdo científico. 

Como tipo de conteúdo, para a realização desse trabalho, foram consideradas as 

publicações sobre eventos, periódicos, livros, artigos, grupos de pesquisa, trabalhos 

de conclusão de curso, dissertações e teses. Para fins de quantificação, foi contabilizado 

o número de menções destes produtos e atividades encontradas no Feed e nos destaques, 

quando houvesse. 

Para selecionar as páginas que estabeleceram o corpus de análise desse trabalho, 

foram realizadas buscas no Instragram, utilizando-se dois termos: “Secretariado” e 

“Secretariado Executivo”. O resultado das buscas retornou 90 páginas, sendo 59 a partir 

das buscas com o primeiro termo e 31 com o segundo. 

Para a seleção final do corpus, inicialmente, foram excluídas as páginas em 

duplicidades, ou seja, páginas retornadas simultaneamente a partir dos dois critérios de 

busca descritos. Sendo assim, o corpus foi reduzido para 56 páginas únicas. 

Posteriormente, foi realizada uma primeira análise em todas as páginas e excluídas 

aquelas que não atendiam aos seguintes critérios: contas privadas; páginas sem 

publicações no Feed e nos Destaques e páginas sem publicações no Feed e nos Destaques 

sobre os conteúdos científicos determinados, conforme distribuição apresentada na 

Tabela 1. Assim, como resultado, 31 páginas compuseram o corpus final de análise. 

Tabela 1 – construção do corpus de análise 

Páginas Quantidade 

Páginas analisadas 56 

Contas privadas 7 

Páginas sem publicação 5 

Páginas sem publicação de conteúdos científicos 13 

Corpus final 31 

Fonte: dados da pesquisa (2019). 
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Iniciando as análises no corpus final, verificou-se que as páginas foram criadas a 

partir do ano de 2015. Para isso, para essa pesquisa, considerou-se como data de criação 

a data da publicação mais antiga encontrada. Isso não isenta que podem estar sendo 

desconsideradas publicações anteriores que foram arquivadas ou excluídas e, 

consequentemente, não gerando registro para o público. Nestes critérios, o Gráfico 1 

apresenta a evolução temporal dessas criações. 

Assim, inicialmente, foram criadas cinco páginas, havendo aumento significativo 

no ano de 2018, com a criação de 15 novas páginas. Acredita-se que esse crescimento 

acompanha o movimento de popularização do Instagram no Brasil e o seu uso para 

finalidades para além de postagens de fotos, ou seja, para divulgação e promoções de 

produtos, atividades e serviços.  

O decrescimento do número de criação das páginas em 2019 pode ser em função 

da data de coleta de dados (07 de julho de 2019).   

Gráfico 1 – Evolução Temporal da criação das Páginas de Secretariado no Instagram 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

 

Também foi investigado o tempo de atividade dessas páginas, verificando-se as 

datas da primeira e da ultima publicação de cada uma. Percebeu-se que, das 25 páginas 

criadas entre os anos de 2015 e 2018, 20 permanecem ativas. Ou seja, somado ao total de 
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páginas criadas no ano de 2019, até o momento da coleta de dados, 26 páginas 

permanecem ativas. 

O Gráfico 2 apresenta o tempo de atividade de cada página, levando em 

consideração o ano da primeira e da última publicação. 

Gráfico 2 – Tempo de vida das páginas 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

 

Concernente aos conteúdos científicos, foram percebidas 156 publicações, sendo 

107 (68,5%) sobre eventos, 44 (28,2%) sobre livros, quatro (2,5%) sobre periódicos e 

uma publicação sobre artigos científicos. Não foram encontradas menções sobre grupos 

de pesquisa, Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e Teses.  

Percebe-se a concentração de publicações sobre eventos científicos, dado que a 

quantidade de eventos promovidos ultrapassa a quantidade de periódicos especializados. 

Foram mais de 40 eventos diferentes mencionados nesta investigação, entre eventos 



 
 

 

 
 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 
Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 
4 a 6 de noviembre, 2019 

242 
profissionais e acadêmicos, de abrangência local, estadual, regional, nacional e 

internacional.  

Por outro lado, sabe-se que a área conta com cinco periódicos especializados e 

qualificados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES). 

Também há maior número de publicações sobre livros, em detrimento da 

divulgação de artigos científicos. Neste quesito, torna-se necessário um estudo sobre a 

cultura de publicação da área, apontando tendências de publicação de acordo com os 

veículos de comunicação. 

Para esse resultado, não foram contabilizadas em uma mesma página: publicações 

repetidas sobre a mesma edição de um evento no mesmo ano; a mesma edição de um 

periódico no mesmo ano, o mesmo livro no mesmo ano.  

A distribuição quantitativa acompanhou a evolução anual do número de páginas, 

conforme apresentado no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Distribuição das publicações por ano 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Evolutivamente, a quantidade de publicações sobre atividades científicas por ano 

acompanha o aumento do número de páginas criadas para esse fim. Além disso, Há 
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indicativos de que o ano de 2019 ultrapasse o anterior, tendo em vista a data de realização 

da coleta dos dados. 

Buscou-se apresentar as características dos perfis que mais divulgam conteúdo 

científico da área de Secretariado cadastrados nesta plataforma, a fim de oferecer, em 

termos de resultados, informações sobre as páginas que se apresentaram mais ativas neste 

propósito, além de proporcionar um material de consulta. Como perfis mais ativos, levou-

se em consideração aqueles cujas publicações de conteúdo científico, envolvendo os 

critérios estabelecidos, sejam igual ou superior a 10. Seis páginas atenderam a esse 

critério, conforme ranking apresentado na Tabela 2. 

Tabela 2 – Ranking das páginas com mais conteúdo científico 
Páginas Publicações de conteúdo científico  

% Eventos Livros Periódicos TOTAL 

@secretariadonotadez 19 -- 1 20 12,9% 

@torressecretariado 11 5 -- 16 10,2% 

@realsecretariado 8 5 1 14 9,0% 

@secretariadocomsimone 3 9 -- 12 7,7% 

@comsecdf 2 9 -- 11 7,0% 

@_sinsep_ 10 -- -- 10 6,4% 

Outras 54 16 2 73 46,8% 

Total    156 100% 

Fonte: Elaborado pelas autoras (2019). 

Vale ressaltar que a categoria “Outras” da Tabela 2 refere-se às 25 páginas cuja 

quantidade de publicações sobre conteúdo científico é inferior a 10. Nessa categoria, o 

total de menções está acrescido pela publicação referente ao único artigo científico 

mencionado. Nota-se que seis páginas, aqui consideradas as mais ativas em publicações 

de conteúdos científicos, são responsáveis por 53,2% das publicações. Ao passo que os 

demais 46,8% estão distribuídos entre as outras 25 páginas, mostrando que um pequeno 

número de páginas concentra a maior parte da disseminação, compartilhamento e 

divulgação das atividades científicas do Secretariado Executivo no Brasil.  

Neste sentido é interessante apresentar as características principais destas páginas, 

como número de seguidores (até a data em que os dados foram coletados), data de criação, 
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situação (ativa ou inativa) orientação (profissional ou acadêmica) e responsável. Tais 

características são apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1 – Características das páginas mais ativas 

Página Seguidores Situação Orientação Responsável 

@secretariadonotadez 987 Ativa Profissional/Acadêmica Não descrito 

@torressecretariado 1895 Ativa Profissional Empresa especializada em assessoria 

e Consultoria em Secretariado 

@realsecretariado 1619 Ativa Profissional/ 

Acadêmico 

Secretária Executiva 

@secretariadocomsimone 1627 Ativa Profissional Secretária Executiva 

@comsecdf 1245 Ativa Profissional Comitê de Secretariado do Distrito 

Federal 

@_sinsep_ 790 Ativa Profissional Sindicato dos Secretários e 

Secretárias do Estado de Pernambuco 

Fonte: Dados da pesquisa (2019). 

Nota-se que a maior parte das páginas que estão entre as mais ativas em 

publicação de conteúdos de atividades científicas são orientadas para uma perspectiva 

profissional, administradas por profissionais da área, entidades profissionais e empresas 

especializadas em serviços se assessoria e consultoria. Esse cenário pode ser reflexo da 

identidade do campo, ainda constituído pelas suas práticas profissionais, conforme 

afirmam Cruz e Correia (2018). 

Por fim, a Tabela 3 apresenta os 5 itens mais mencionados nas publicações 

analisadas. Para essa construção, levou-se em consideração aqueles que receberam acima 

de 5 menções.  

Tabela 3 – Ranking de itens mais mencionados 
Posiçã

o  

Itens Categorias Menções % 

1º Congresso Internacional de Secretariado (COINS)  10 6,4% 

2º Encontro Nacional de Estudantes de Secretariado (ENESEC  9 5,8% 

3º Encontro Nacional Acadêmico de Secretariado (ENASEC)  7 4,5% 

4º Congresso Nacional de Secretariado (CONSEC)  6 3,9% 

4º Secretariado, Uma profissão  6 3,9% 

Outros   118 75,5

% 

TOTA

L 

  156 100

% 

Fonte: Dados da Pesquisa (2019) 
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Os itens mais presentes nas publicações são os quatro principais eventos da área, 

sendo dois acadêmicos (ENASEC e ENESEC) e dois profissionais (COINS e CONSEC), 

e um livro recente, indicando que este pode se tornar uma sugestão nos conteúdos 

programáticos dos cursos de graduação da área. 

Assim, entende-se que os indicadores criados a partir de publicações realizadas 

em redes sociais podem ser aliados para a compreensão da dinâmica de comunicação 

científica de um campo, divulgação de atividades e produtos entre os membros da 

comunidade, indicações de referências atuais e atualizações sobre os aspectos 

profissionais.  

Assim, as mídias sociais podem ser utilizadas para o compartilhamento, 

disseminação e divulgação das atividades que envolvem a produção e a comunicação 

científica em áreas pouco sedimentadas cientificamente, como o Secretariado Executivo 

no Brasil.  
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Resumo 

Com o potencial conferir amplitude à avaliação científica, novas formas de medição têm surgido, 

conhecidas como altmetria ou métricas alternativas. Partindo do entendimento de sua contribuição em 

revelar a visibilidade da produção científica na web social e da necessidade de agências de fomento por 

medidas de impacto multidimensional, o presente artigo avalia a produção científica de indivíduos que 

solicitaram bolsas de Mestrado e Doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

– FAPESP. Por meio de uma abordagem quase-experimental, os resultados sugerem que o programa de 

bolsas tem um efeito positivo e significativo na visibilidade-web de produções científicas de ex-

bolsistas. Isso significa que artigos de ex-bolsistas de mestrado e doutorado da instituição são mais 

mencionados na websocial. Esses achados revelam o potencial da altmetria em gerar indicadores 

complementares de avaliação de desempenho para bolsas de estudo, permitindo gerar novos insights 

sobre o impacto do financiamento à pesquisa. 

Palavras-chave: altmetrics; bolsas; FAPESP. 

 

                                                
1 Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, e-mail: carolspatti@hotmail.com, eixo temático: Métricas 

alternativas (altmetrics) na América Latina. 
2 Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, e-mail: adriana.bin@fca.unicamp.br 
3 Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF, e-mail: fcolugnati@gmail.com 
4 Universidade Federal do ABC – UFABC, e-mail: jmenac@gmail.com 
5 Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, e-mail: sallesfi@unicamp.br 

mailto:carolspatti@hotmail.com
mailto:adriana.bin@fca.unicamp.br
mailto:fcolugnati@gmail.com
mailto:jmenac@gmail.com
mailto:sallesfi@unicamp.br


 

 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 
 

 

249 
 

 

 

 

 

 

 

 

Introdução 

Os cientistas têm sido cada vez mais pressionados a comprovar a importância dos 

resultados de suas pesquisas para o público em geral. Demonstrar relevância e utilidade é 

essencial para sustentar o apoio e incentivo à pesquisa (Galligan & Dyas-Correia, 2013). Como 

geralmente grandes investimentos estão em jogo quando se trata de ciência, financiadores estão 

naturalmente interessados em entender e aprender acerca do impacto daquilo que apoiam 

(Dinsmore, Allen, & Dolby, 2014). 

As universidades, em particular, enfrentam crescente pressão devido à expectativa de 

retorno sobre o investimento nelas realizado, o que vem exigindo acesso mais amplo e mais 

rápido aos resultados de pesquisa (Barros, 2015). Com efeito, pesquisadores devem responder 

a uma demanda frequente em provar que o trabalho que desenvolvem é relevante para o “mundo 

real” (Konkiel, 2016). 

No entanto, as medidas da produção científica entendidas como tradicionais, tais quais 

citações, fator de impacto das revistas e índice H têm se mostrado insuficientes para capturar o 

verdadeiro valor da ciência (Konkiel, Sugimoto, & Williams, 2016) e de sua relação com a 

sociedade (Maricato & Lima, 2017), pois consideram apenas o impacto científico; e, por isso 

não contam toda a história (Galloway et al., 2013).  

Nesse sentido, uma das formas que permite uma visão mais ampliada sobre o uso que 

se faz da ciência parte da visibilidade que o ambiente online trouxe às produções cientifico-
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acadêmicas (Barbaro, Gentili, & Rebuffi, 2014; Galloway, Pease, & Rauh, 2013; Vanti & Sanz-

Casado, 2016).  

Esse contexto, em que a comunicação, a troca de conhecimentos e o fluxo de 

informações têm migrado majoritariamente para a web social (McFedries, 2012; Vanti & Sanz-

Casado, 2016) permite entender o termo impacto de uma forma mais abrangente (Barros, 2015; 

Bornmann, 2014b; Gouveia, 2016; Konkiel et al., 2016), não implicando apenas em impactos 

científicos, mas também em muitos e diferentes tipos de impacto (Bornmann, 2014b).  

Com o potencial para melhorar a velocidade e a amplitude da avaliação científica (Priem 

et al. 2012), essas novas formas de medição têm sido referenciadas sob o termo altmetria 

(altmetrics) ou métricas alternativas (Bornmann, 2014b). Estas sugerem a construção de um 

novo sistema em que todos os tipos de produtos acadêmicos sejam avaliados e recompensados 

(Barros, 2015), por meio da contagem de downloads, visualização ou salvamento de artigos, 

tweets, análises e revisões (Galloway et al., 2013). É, em outras palavras, uma espécie de “Big 

Data acadêmico” (Konkiel, 2016, p. 2).  

Por meio da altmetria, é possível compreender a influência  do conhecimento científico-

acadêmico na cultura, na política, na economia e na educação (Konkiel, 2016), permitindo que 

pesquisadores entendam o uso de suas pesquisas por diversos grupos, incluindo formuladores 

de políticas, profissionais, leigos e pesquisadores de outras disciplinas. 

Logo, ela é particularmente oportuna para aqueles que buscam avaliar a qualidade ou a 

utilidade da pesquisa da forma mais abrangente possível (Sud & Thelwall, 2014). As novas 

métricas podem fornecer evidências do alcance, aceitação e difusão da pesquisa, o que é 

essencial para financiadores que buscam explorar rotas alternativas para o impacto (Dinsmore 

et al., 2014).  

Diante desse contexto, o presente artigo avalia a produção científico-acadêmica de 

indivíduos que solicitaram bolsas de Mestrado e Doutorado da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de São Paulo – FAPESP, tendo sido a bolsa concedida ou denegada, sob a perspectiva 

da altmetria. 
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Diante da capacidade da altmetria de revelar a visibilidade da produção científica na 

web social (ver Bornmann, 2015; Haustein et al., 2013; Priem et al., 2012; Priem & Hemminger, 

2010; Priem et al., 2012) e da necessidade de agências de fomento por medidas de impacto 

multidimensional (ver Barros, 2015; Dinsmore et al., 2014; Galligan & Dyas-Correia, 2013; 

Konkiel, 2016; Konkiel et al., 2016), são indicadores altmétricos capazes de testar a seguinte 

hipótese: 

• H1: a produção científica dos ex-bolsistas de MS e DR FAPESP são mais 

mencionadas na web social do que a produção daqueles que foram denegados em 

seus pedidos de bolsa FAPESP.  

 

Referencial Teórico 

A emergência da era digital (Gumpenberger; Glänzel & Gorraiz, 2016) e, mais 

especificamente, da Web 2.0 (Priem & Hemminger, 2010; Vanti & Sanz-Casado, 2016) ou 

Scientometrics 2.0 (McFedries, 2012), desafiou os modelos estabelecidos de produção e 

disseminação da ciência e, ao mesmo tempo, trouxe questionamentos acerca do sistema 

tradicional de medição do impacto acadêmico (Hammarfelt, 2014).  

Com o dinamismo das Tecnologias de Informação e Comunicação e a popularização 

das redes sociais (Williams, 2017), as métricas comumente utilizadas, por não refletirem o 

modo como muitos pesquisadores trabalham na atualidade (Galloway et al., 2013; Howard, 

2012), têm sido alvo de críticas (Baheti & Bhargava, 2017; Borrego, 2014; Gouveia, 2016; 

Howard, 2012; Maricato & Lima, 2017; McFedries, 2012; Vanti & Sanz-Casado, 2016).  

Apesar de serem úteis para a avaliação de pesquisadores e publicações, citações 

refletem apenas um segmento restrito do espectro do impacto científico: o artigo de periódico 

(Barros, 2015). Nas palavras de Konkiel, Sugimoto, & Williams (2016, p. 1): 

Citation-based metrics can shed light on only a very narrow type of impact (i.e., scholarly) and 

are predominantly employed for a very specific type of output (i.e., articles). Such indicators fail 

to fully capture the nuanced landscape of scholarly “impact”. 
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É nesse contexto, portanto, que surge a altmetria (Gumpenberger; Glänzel & Gorraiz, 

2016), entendida como o estudo e uso de medidas de impacto acadêmico baseadas em 

atividades e em ferramentas e ambientes online (Priem et al., 2010), tais como mídias sociais 

(como Twitter e Facebook), softwares de gerenciamento de referência online (CiteULike, 

Zotero e Mendeley), enciclopédias colaborativas (como a Wikipedia), blogs e sites de 

organização de conferências (Priem; Groth & Taraborelli, 2012). 

Com o objetivo de atualizar o conceito de influência científica (Barros, 2015), as novas 

métricas examinam o conteúdo e as interações da web social, fornecendo uma alternativa ou 

um aprimoramento ao uso de citações e de fatores de impacto de periódicos (Howard, 2012; 

Galligan & Dyas-Correia, 2013), numa perspectiva de complementaridade (Baheti & Bhargava, 

2017; Barros, 2015; Bornmann, 2015; Borrego, 2014; Galloway et al., 2013; Maricato & Lima, 

2017; McFedries, 2012; Melero, 2015; Nascimento, 2016; Torres, 2013; Vanti & Sanz-Casado, 

2016; Williams, 2017).  

Oferecem, nesse sentido, a possibilidade de gerar novos insights sobre o impacto 

acadêmico (Dinsmore et al., 2014; Galligan & Dyas-Correia, 2013), marcando um ponto de 

virada para a bibliometria e a cientometria (Gumpenberger; Glänzel & Gorraiz, 2016).  

Embora a altmetria remeta a métodos ainda bastante recentes e seu conceito esteja ainda 

em construção (Vanti & Sanz-Casado, 2016), ela compreende o uso de dados cibermétricos 

(Gouveia, 2016) como uma nova forma de  medir o envolvimento e a interação das pessoas a 

partir de um trabalho acadêmico (Piwowar, 2013; Williams, 2017), inclusive da literatura 

cinzenta (não acadêmica), como relatórios e documentos técnicos, documentos (Galloway et 

al., 2013). Nesse caso, menções em blogs, número de tweets ou de pessoas que salvam trabalhos 

em gerenciadores de referência são consideradas medidas válidas da disseminação e 

apropriação de resultados científicos (Torres, 2013).  

Dentre as potencialidades das métricas alternativas, destaca-se a possibilidade de 

apreender a influência que a pesquisa tem alcançado fora do ambiente universitário e dos canais 
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tradicionais de divulgação cientifica (Barros, 2015; Bornmann, 2014a, 2014c; Mohammadi & 

Thelwall, 2014; Vanti & Sanz-Casado, 2016).  

 

Metodologia 

O universo da avaliação foi composto por todos os processos de indivíduos que 

solicitaram bolsas de mestrado (MS) e doutorado (DR) à FAPESP entre 2003 e 2017, tendo 

sido a bolsa concedida ou denegada, mas cumprindo a condição de que o MS ou DR tivesse 

sido concluído neste mesmo período.  

A base de dados central, contendo os dados de todos os indivíduos que tiveram suas 

bolsas de MS ou DR contempladas ou denegadas pela FAPESP no período avaliado, foi 

disponibilizada pela própria fundação. Além dessa base, foram utilizadas outras três: CAPES, 

contendo informações sobre os discentes e docentes da pós-graduação brasileira, o CV Lattes, 

com informações dos currículos acadêmicos cadastrados na plataforma Lattes, e o 

Altmetric.com, plataforma online que funciona como uma ferramenta aberta de dados 

qualitativos e quantitativos de conteúdos acadêmicos no ambiente online. 

Três variáveis chave da base FAPESP permitiram a conexão com as demais: o nome, 

CPF e ID Lattes. A base de currículos da Plataforma Lattes – “CV Lattes”, conectada à base 

“FAPESP” por meio do ID Lattes, permitiu a identificação de todas as produções científicas 

dos indivíduos contemplados ou denegados pela FAPESP. As bases de dados da CAPES e do 

CNPq permitiram verificar se os denegados realizaram MS ou DR e se tiveram bolsa de outra 

agência ou se realizaram estas etapas sem bolsa. A partir dos títulos e DOIs dos artigos 

publicados em periódicos, foi possível obter o número de menções na base Altmetric.com. 

Para testar a hipótese, optou-se pelo uso de três grupos – um de tratamento e dois de 

comparação, a saber: 

 Grupo de tratamento: processos de indivíduos que tiveram bolsas concedidas e que 

concluíram MS e DR (doravante identificado como “FAPESP”); 
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 Grupo de controle 1: processos de indivíduos que tiveram bolsas denegadas e que 

concluíram MS e DR com bolsas de outras agências (doravante identificado como “Com 

Bolsa”); 

 Grupo de controle 2: processos de indivíduos que tiveram bolsas denegadas e que 

concluíram MS e DR sem bolsa (doravante identificado como “Sem Bolsa”). 

Para a análise dos dados, foi empregado um desenho de avaliação quase-experimental. 

Neste sentido, foram dois quase-experimentos (um para MS e um para DR) com seus 

respectivos grupos de tratamento e de comparação, utilizando o método do pareamento exato 

(exact matching). Especificamente, as variáveis de linha de base observáveis empregadas no 

pareamento foram: 

i. o ano início das diferentes etapas acadêmicas dos indivíduos 

ii. a sequência de etapas acadêmicas dos indivíduos  

iii.grande área do conhecimento; 

iv. instituição e cidade na qual as etapas acadêmicas foram realizadas; 

v.o suporte ao desenvolvimento da etapa acadêmica com bolsa e, se positivo, o tipo de 

bolsa. 

Uma vez feito o pareamento, foi realizada a estimativa dos efeitos da bolsa FAPESP, 

por meio da abordagem de Modelos Lineares Generalizados (GLM) (Nelder & Wedderburn, 

1972), escolhendo-se a função de ligação e família de distribuição adequadas ao tipo de 

indicador. Aplicou-se o Modelo Binomial Negativo para indicadores de contagem (número de 

artigos, de coautores, anos para conclusão de título), que utiliza distribuição Binomial Negativa, 

e função de ligação log.  

Todos os modelos foram estimados utilizando-se estimadores ponderado de Horvitz-

Thompson (Máxima Pseudo-Verossimilhança), sendo os pesos aqueles fornecidos pelos PS. Os 

estimadores de variância, por razão da ponderação, foram do tipo Robusto, chamados de 

“estimadores sanduíche” (WHITE, 1980).  
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A influência das publicações na websocial foi mensurada por meio do número de registros 

(doravante denominados menções) realizados em ambientes online. Particularmente, foi 

analisada a influência de “artigos completos publicados em periódicos” em redes sociais, em 

softwares de gerenciamento de referências (vistos como potenciais preditores de citações 

futuras) e em documentos de políticas e patentes. As informações de menções foram extraídas 

da base Altmetric.com e englobam todas essas fontes de menção. Os dados consideram as 

produções apenas para o período imediatamente posterior à concessão da bolsa ou da solicitação 

(para o caso dos denegados). Por exemplo, se um indivíduo teve sua bolsa FAPESP concedida 

em 2008, suas produções foram consideradas a partir desse ano, ou seja, de 2008 até 2017. 

 

Resultados e Discussão 

A Tabela 1 descreve o número de indivíduos que fez parte do universo de análise (MS 

e DR), a quantidade de artigos publicados em periódicos e aqueles com atenção online, a 

porcentagem dos artigos com atenção online (ou seja, identificados na Plataforma 

Altmetric.com), seu respectivo número de menções e a média de menções por artigo com 

atenção online.  

 

Tabela 1. Descrição da amostra  

 

 Indivíduos 
Artigos publicados 

em periódicos 

Artigos com 

atenção online 
% Menções 

Menções/ 

Artigo com 

Atenção Online 

M
E

S
T

R
A

D
O

 Bolsa 

FAPESP 
15.861 64.823 21.500 33% 153.060 7,1 

Outras 

Bolsas 
14.264 44.039 21.232 48% 154.666 7,3 
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256 Sem 

Bolsa 
10.355 8.427 3.227 38% 26.882 8,3 

D
O

U
T

O
R

A
D

O
 

Bolsa 

FAPESP 
12.618 104.506 34.046 33% 251.951 7,4 

Outras 

Bolsas 
6.814 41.984 16.964 40% 136.041 8,0 

Sem 

Bolsa 
6.960 11.314 1.924 17% 12.879 6,7 

 

A porcentagem de artigos em menções online e o número de menções por artigo com 

atenção online mostram pequena desvantagem para os bolsistas de MS e DR FAPESP em 

comparação aos grupos de controle, embora haja efeitos positivos da bolsa FAPESP na 

comparação com os indivíduos que fizeram DR sem bolsa.  

No entanto, a análise realizada usando o pareamento mostra o efeito inverso, conforme 

apresenta a Tabela 2, que sintetiza os achados para os quase-experimento de MS e DR. Trata-

se de uma diferença possível, uma vez que a Tabela 1x descreve toda a amostra enquanto a 

Tabela 2 modela o efeito apenas para os indivíduos pareados. 

 

Tabela 2. Efeito FAPESP (pareamento) 

Citações Altm. comparadas com exp(coef) [confint] Valor p 

M
E

S
T

R
A

D
O

 

SEM BOLSAS 
Média nos controles 2.26 [1.40, 3.66] 0.001 
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257 Efeito FAPESP 4.00 [2.43, 6.60] <0.001 

Antes Mestrado 1.01 [1.00, 1.02] 0.012 

OUTRAS 

BOLSAS 

Média nos controles 6.73 [5.63, 8.04] <0.001 

Efeito FAPESP 1.33 [1.07, 1.66] 0.010 

Antes Mestrado 1.01 [1.01, 1.02] 0.001 

D
O

U
T

O
R

A
D

O
 

SEM BOLSAS 

Média nos controles 1.59 [1.07, 2.37] 0.021 

Efeito FAPESP 9.20 [5.93, 14.27] <0.001 

Antes Doutorado 1.03 [1.02, 1.05] <0.001 

OUTRAS 

BOLSAS 

Média nos controles 12.09 [8.61, 16.97] <0.001 

Efeito FAPESP 1.23 [0.85, 1.76] 0.267 

Antes Doutorado 1.00 [1.00, 1.01] 0.435 

 

 

O chamado efeito bolsa FAPESP indica em que medida a bolsa influenciou a quantidade 

de publicações dos indivíduos contemplados. Para fins de interpretação, valores iguais a 1 

indicam ausência de efeito. Valores inferiores a 1 indicam que o desempenho dos ex-bolsistas 

FAPESP é inferior ao de seus pares que tiveram bolsas de outra agência ou que não foram 

apoiados por bolsas, enquanto valores maiores que 1 indicam que o desempenho dos ex-

bolsistas FAPESP é superior ao do grupo de controle.  

Além das estimativas dos efeitos, há outros pontos de destaque na Tabela anterior. 

“Antes do mestrado” mostra a média, no indicador, para grupo de tratamento e controle antes 



 

 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 
 

 

258 
do mestrado. A “média nos controles” mostra, para o referido indicador, a média após o 

mestrado. Já o “efeito FAPESP” mostra a vantagem (ou desvantagem, caso tivesse ocorrido) 

dos ex-bolsistas FAPESP em relação aos demais. O valor-p indica a probabilidade de 

significância dos dados. Para teste de hipótese, como este caso, costuma-se rejeitar a hipótese 

caso o valor-p seja maior que 5%.  

No caso do mestrado, as menções na web social são maiores para os ex-bolsistas 

FAPESP quando comparadas aos denegados. O efeito é ainda mais significativo na comparação 

com os que não tiveram bolsas de outras agências, ou seja, que realizaram o MS sem bolsa. 

Especificamente, ex-bolsistas de MS FAPESP apresentam três vezes mais menções a seus 

artigos na websocial do que os indivíduos que não obtiveram bolsa. Esse efeito persiste, porém 

em menor grau, ao comparar com pesquisadores que obtiveram bolsa de outra agência: ex-

bolsistas FAPESP têm 33% mais menções. 

Quanto ao quase-experimento de doutorado, o efeito FAPESP é significativo 

(considerando o valor p) apenas para o grupo controle “sem bolsa”, indicando que os artigos 

dos ex-bolsistas FAPESP apresentam, aproximadamente, 8 vezes mais menções identificadas 

na base Altmetric.com do que indivíduos que fizeram essa etapa acadêmica sem financiamento 

institucional. 

Em suma, a H1 se confirma para o quase-experimento de MS e DR, já que as menções 

na web social são maiores para os ex-bolsistas FAPESP quando comparado com os denegados.  

 

Conclusão 

Os resultados encontrados no presente estudo sugerem que o programa de bolsas da 

FAPESP tem um efeito positivo e significativo na visibilidade-web de produções científicas de 

ex-bolsistas de mestrado e doutorado. Isso significa que artigos de ex-bolsistas da instituição 

são mais mencionados na websocial, como Facebook, Twitter, softwares de gerenciamento 

bibliográfico, documentos de políticas e patentes.  
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Esses achados revelam o potencial da altmetria em gerar indicadores complementares 

de avaliação de desempenho para bolsas de estudo, permitindo gerar novos insights sobre o 

impacto, em suas múltiplas dimensões, do financiamento à pesquisa. Além disso, enquanto 

estudo qualitativo, os achados possibilitam contextualizar o comportamento da produção 

científica no ambiente online, indicando as pesquisas que têm recebido atenção e a relação entre 

financiamento e visibilidade. Compreender e interpretar a atenção em torno da pesquisa pode 

ajudar a descobrir evidências de engajamento social, influência e impactos da produção 

científica, sobretudo aquelas mais recentes, que ainda não acumularam citações tradicionais. 

A principal limitação do estudo é de âmbito metodológico, já que foi considerada toda 

a produção científica dos indivíduos desde o ano de concessão ou não da bolsa. Como nem toda 

essa produção decorre, necessariamente, da bolsa, o chamado “efeito FAPESP” na altmetria 

pode estar associado a outros efeitos que, por sua vez, podem ter influenciado a visibilidade 

web dos artigos avaliados. Além disso, a ferramenta utilizada para capturar indicadores 

altmétricos exige, como padrão de identificação, o DOI, e boa parte das pesquisas, 

especialmente as mais antigas, não possuem esse identificador para monitoramento. 

Como estudos futuros, indica-se mensurar o impacto na visibilidade web segundo as 

fontes de menção e por área do conhecimento, tentando identificar padrões e comportamentos 

de destaques. Adicionalmente, a fim de enriquecer o estudo, as métricas alternativas aplicadas 

ao ex-bolsistas FAPESP poderiam ser relacionadas aos indicadores tradicionais de impacto 

científico. 
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FINANCIAMENTO DA PESQUISA LATINO-AMERICANA EM ARTES & 

HUMANIDADES: análise da produção científica indexada na web of science6 

 

Patricia da Silva Neubert7 

Rosângela Schwarz Rodrigues8 

 

 

Resumo: Analisa o financiamento das pesquisas latino-americanas em Artes & Humanidades, 

pela identificação da menção de financiamento nos estudos publicados em periódicos 

mainstream. Constata a existência limitada de menções a financiamento entre as publicações 

do campo, dentre as quais a maior parte das menções referem-se a financiamentos 

governamentais, originários em órgãos regionais. O Conselho Nacional de Pesquisa, a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e o Fondo Nacional de 

Desarrollo Científico y Tecnológico são os órgãos mencionados com maior frequência. 

 

Palavras chave: Produção científica; América Latina; Artes & Humanidades, Financiamento. 

 

 

Em termos de fomento a atividade científica, o campo de Artes & Humanidades (A&H) 

enfrenta uma série de desafios na obtenção de recursos, enfrentando desequilíbrio na 

implementação de bolsas de pesquisa e na concessão de financiamentos, especialmente se 

comparado aos demais campos do conhecimento, sendo sempre os primeiros campos a sofrer 

com cortes de verba (Marcovitch, 2002; Luca, 2015). 

O uso de dados acerca do reconhecimento ou agradecimento as fontes de financiamento 

vem se tornando um campo de interesse em análises sobre a produção científica, motivo pelo 

qual as bases de dados têm incluído esta informação entre os dados bibliográficos dos artigos 

                                                
6 Resultado derivado de pesquisa de doutorado andamento, submetido ao eixo temático ‘Adquisición de 

financiamiento’. 
7 Doutoranda PGCIN/UFSC | Bolsista CAPES | patyneubert@hotmail.com. 
8 Docente PGCIN/UFSC | rosangela.rodrigues@ufsc.br. 

mailto:patyneubert@hotmail.com
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que indexam (Álvarez-Bornstein, Morillo & Bordons, 2017). Este tipo de dado possibilita uma 

nova dimensão e análise das políticas científicas em diferentes países e campos do 

conhecimento (Paul-Hus, Desrochers & Costas, 2016). 

Nesse sentido, este estudo objetiva analisar o financiamento das pesquisas latino-

americanas em A&H, pela identificação da menção de financiamento nos estudos publicados 

em periódicos mainstream, ou seja, nos periódicos que tradicionalmente compõem o que é 

considerado a coleção de títulos de núcleo e, que em conseqüência costumam apresentar as 

melhores avaliações. 

O levantamento da produção científica indexada na Web of Science (WoS) utilizou 

estratégia de busca composta pela listagem dos países latino-americanos, no campo CU, da 

Coleção Principal, entre 2014-2016, especificando o tipo de documento (article), sem 

limitações de idiomas.  Para a categorização da produção científica no campo de A&H foram 

utilizadas a classificação de assuntos adotadas por WoS que classifica quatorze subáreas neste 

campo9.  

A menção de financiamento foi identificada e categorizada a partir dos campos FU e 

FX, e as instituições foram classificadas de acordo com a tipologia observadas nas menções, 

consideradas todas as sobreposições.  

O universo da pesquisa foi composto pelos 7.611 artigos cujos autores apresentaram 

vínculos com países latino-americanos pelo endereço institucional (campo CU) e que foram 

classificados nas subáreas categorizadas no campo de A&H. Neste universo, a menção de 

financiamento existe em apenas 2,58% dos artigos (Tabela 1). 

É relevante observar que a não existência de menção a financiamento não equivale à 

ausência de financiamento das pesquisas, mas apenas a ausência de registro deste dado nos 

campos destinados a esta finalidade na base. Álvarez-Bornstein, Morillo & Bordons (2017) 

                                                
9 Archicteture, Art, Arts & Humanities other topics, Asian studies, Classics, Dance, Film, Radio & Television, 

Histoty, History & Philosophy of Science, Literature, Music, Philosophy, Religion e Theater. 
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relatam que não é incomum o registro incompleto de financiamento, pois não existem diretrizes 

clara acerca da questão10.  

Estudos anteriores sobre o financiamento da produção científica em WoS demonstraram 

que havia existência de menções de financiamento em 71,4% dos artigos brasileiros indexados 

na base,  enquanto no campo de ciências humanas ocorria em 18,5% dos artigos (Rubén Alvares 

& Caregnato, 2018), percentual muito superior ao observado neste estudo. Essa discrepância 

tem sido atribuída à baixa cobertura e tradição do reconhecimento de financiamento no campo 

(Álvarez-Bornstein, Morillo & Bordons, 2017; Paul-Hus, Desrochers & Costas, 2016; Rubén 

Alvares & Caregnato, 2018). 

 

Tabela 1 - Menção de financiamento 

Financiamento 
Artigos 

2014 2015 2016 Total 

Não mencionado 1.200 3.087 3.128 7.415 97,42% 

Mencionado 42 72 82 196 2,58% 

Total 1.242 3.159 3.210 7.611 100% 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em 75% das menções identificadas, o financiamento é originário na própria região, 

60,71% exclusivamente por órgãos latino-americanos. O financiamento de origem estrangeira 

aparece em 39,29% das menções, dos quais 14,29% ocorrem concomitantemente por 

instituições latino-americanas e estrangeiras (Tabela 2).  

 

Tabela 2 - Origem do financiamento 

Origem 

Artigos 

2014 2015 2016 Total 

n %* n %* n %* n %** 

Regional 22 52,38% 45 62,5% 52 63,41% 119 60,71% 

                                                
10 Por exemplo, apenas em 2018 a CAPES tornou obrigatória a referencia ao financiamento ofertado pelo 

órgão, pela publicação da Portaria 206. 
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Internacional 13 30,95% 20 27,78% 16 19,51% 14749 25% 

Ambos 7 16,67 7 9,72% 14 17,07% 28 14,29% 

Total 42 100% 72 100% 82 100% 196 100% 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: * em relação ao total anual e ** em relação ao total de artigos com menção de financiamento 

 

É interessante observar que ao longo do período há um decréscimo percentual na 

menção do financiamento internacional (de 47,62% a 36,58%), ainda que os números sigam 

aumentando, enquanto crescem as menções regionais (de 69,05% para 80,49%). Não 

coincidentemente, há neste período o aumento da produção científica indexada em WoS 

(Tabela 1) atribuída a expansão da cobertura geográfica da base (Liu, 2017).  

Na região, a participação da iniciativa privada no financiamento de pesquisas é baixa, 

sendo os governos os maiores responsáveis pelo fomento a Ciência (Nassi-Caló, 2014; RICyT, 

2017).  

Em A&H, os Governos aparecem em 70,92% das menções, se constituindo nos maiores 

financiadores do campo, seguidos pelas Universidades (28,57%) e Fundações (26,02%).  
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Tabela 3 - Origem institucional do financiamento 

Instituição 
2014 2015 2016 Total 

n %* n %* n %* n %** 

Governo 28 66,67% 49 68,05% 62 75,61% 139 70,92% 

Universidade 12 28,57% 21 29,17% 23 28,05¨% 56 28,57% 

Fundação 13 30,95% 21 29,17% 17 20,73% 51 26,02% 

Outra 6 14,28% 9 12,5% 2 2,44% 17 8,67% 

Associação 1 2,38% 2 2,78% 1 1,22% 4 2,04% 

Instituto - - 2 2,78% 2 2,44% 4 2,04% 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: * em relação ao total anual e ** em relação ao total de artigos com menção de financiamento 

 

A predominância do financiamento governamental deve-se especialmente aos órgãos de 

fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico (C&T) regionais, como a Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT) e o Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) na Argentina (29,5%), a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ) no Brasil (48,29%), a Comisión Nacional 

Científica y Tecnológica (CONICYT) e o Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico (FONDECYT) no Chile (17,99%) e o Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 

(CONACYT) no México (10,79%).  

CNPq, CAPES e FONDECYT lideram o ranking dos financiadores 

governamentais(Tabela 4), sendo identificados em 25,18% das menções no caso do CNPq, e de 

CAPES e FONDECyT em em 15,11% cada. Entre os órgãos chilenos, além do FONDECyT, 

aparecem ainda o CONICyT (2,88%) e o Ministério de Educação (0,72%).  

A Argentina aparece na quarta e sexta posições, com as menções ao CONICET 

(14,39%) e ANPCyT (7,19%), e o CONACyT, do México, aparece na quinta posição (10,79%). 
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Tabela 4 - Fonte governamental de financiamento 

Órgão/País 
2014 2015 2016 Total 

n %* n %* n %* n %** 

CNPQ/Brasil 9 32,14 10 20,41 16 25,81 35 25,18% 

CAPES/Brasil 3 10,71 8 16,33 10 16,13 21 15,11% 

FONDECYT/Chile 2 7,14 7 14,28 12 19,35 21 15,11% 

CONICET/Argentina 2 7,14 8 16,33 10 16,13 20 14,39% 

CONACyT /México 7 25 6 12,24 2 3,22 15 10,79% 

ANPCyT/Argentina - - 7 14,28 3 4,84 10 7,19% 

CONICYT/Chile 1 3,57 - - 3 4,84 4 2,88% 

COLCIENCIAS/Colômbia 1 3,57 - - 2 3,22 3 2,16% 

Estado(SP)/Brasil 1 3,57 1 2,04 - - 2 1,44% 

Ministério de Educação /Chile - - - - 1 1,61 1 0,72% 

SENESCYT/Equador - - - - 1 1,61 1 0,72% 

CONABIO/México - - - - 1 1,61 1 0,72% 

Instituto del Transporte/México - - 1 2,04 - - 1 0,72% 

Ministério de Educação/México - - - - 1 1,61 1 0,72% 

Governo/Espanha 4 14,28 2 4,08 5 8,06 11 7,91% 

Governo/EUA 2 7,14 2 4,08 3 4,84 7 5,04% 

Governo/Reino Unido - - 2 4,08 1 1,61 3 2,16% 

Governo/Canadá - - 1 2,04 1 1,61 2 1,44% 

Governo/Holanda - - 1 2,04 1 1,61 2 1,44% 

Governo/Alemanha - - - - 1 1,61 1 0,72% 

Governo/França 1 3,57 - - - - 1 0,72% 

Governo/Portugal 1 3,57 - - - - 1 0,72% 

Fonte: dados da pesquisa 
Nota: * em relação ao total anual | ** em relação ao total de artigos com menção de financiamento 

 

No Brasil, CNPq e CAPES são reconhecidamente as principais agências de 

financiamento de pesquisa ,  e vem constantemente enfrentando problemas associados aos 

cortes e reduções orçamentárias (Figura 1). Nesse contexto, é necessário ter em mente, em 

função do fluxo de comunicação da ciência e nas etapas de submissão, avaliação e publicação, 

que o resultado dos cortes atuais e da redução na menção de existência de financiamento destas 

fontes se refletirão apenas nas pesquisas publicadas nos próximos anos. 
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Figura 1 - Painel de investimento do CNPq 

 
Fonte: CNPq (2019). 

 

Na Tabela 4, a maioria dos órgãos mencionados são federais. A presença do Estado de 

São Paulo entre os órgãos governamentais latino-americanos é coerente com observações de 

outros estudos, que o identificam, entre os estados brasileiros, como o estado concessor do 

maior volume de financiamentos (Catanzaro et al., 2014), o que por sua vez é claramente uma 

política estratégia de desenvolvimento C&T deste que é considerado o estado mais 

desenvolvido do país. 

Há ainda a participação de governos estrangeiros entre os financiadores dos artigos, com 

evidente destaque para instituições espanholas e norte-americanas, com respectivamente, 

7,91% e 5,04% das menções. Dados estes, que apontam a existência de projetos colaborativos 

com instituições e autores estrangeiros. 

A baixa menção de financiamento nos artigos indexados em WoS no campo de A&H e 

a hipótese de que este resultado não representa adequadamente a realidade, parece apontar a 

necessidade de uso de outras fontes de dados acerca do financiamento da pesquisa latino-

americana neste campo, conforme apontado na literatura (Álvarez-Bornstein, Morillo & 

Bordons, 2017; Paul-Hus, Desrochers & Costas, 2016). 

Os resultados apontam a importância do financiamento governamental aos estudos 

desenvolvidos no campo de A&H na América Latina, uma vez que constituem a maioria das 

menções identificadas. Além disso, apontam a relevância dos órgãos que tem por finalidade o 
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fomento do desenvolvimento científico nacional, como o CNPq, CAPES, FONDECyT, 

CONICET, ANPACyT e CONICyT, na concessão de recursos destinados a pesquisa no campo. 

Logo, a constituição de suas políticas e a própria manutenção destes órgãos revelam-se 

fundamentais para a obtenção de recursos destinados a construção do conhecimento científico 

nas ciências humanas. 
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A INVISIVEL VISIBILIDADE DO ANTROPÓLOGO: Os diários de Malinowski, a 

“literatura de confissões” e seus efeitos no trabalho de campo. 

Hugo Virgilio de Oliveira11 

RESUMO: Após a tida como polêmica publicação dos diários de campo de Malinowski (1967), se 
tornou crescente o número da “literatura de confissões” (DA SILVA, 1997) que expunham diversas 

adversidades, conflitos e incidentes envolvendo a pesquisa de campo, suas práticas metodológicas e a 

pessoa do pesquisador: tanto os efeitos que o antropólogo sofria, como também com relação aos que 

causava. Foi um choque saber que um dos pais da antropologia, que revolucionou os métodos de 
pesquisa dessa ciência, tinha em seus diários registros extremamente pejorativos com relação aos seus 

interlocutores. No entanto, também foi extremamente enriquecedor para o desenvolvimento dessa 

ciência até os dias de hoje descobrir que até mesmo um dos mais ilustres pesquisadores da história da 
antropologia era afetado pelo contexto, distanciamento e andamento da pesquisa de campo. Conforme 

reforça Berreman (1975), não era muito comum que se encontrasse em etnografias, relatos que 

envolvessem dificuldades das práticas do fazer antropológico. Até hoje se tem construído nas disciplinas 
de metodologias de pesquisa que os alunos tentem se fazer invisíveis durante o campo 

(MALINOWSKY, 1978) (EVANS-PRITCHARD, 2005). Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é dar 

início a uma pesquisa bibliográfica que vai buscar uma revisão, a princípio, de artigos científicos da área 

de ciências sociais, que abordam questões envolvendo as adversidades do fazer antropológico e como 
essa questão vem sendo trabalhada desde as publicações dos diários de Malinowski em 1967 e de outros 

autores clássicos como “A áfrica fantasma” (LEIRIS, 1934) e “Tristes Trópicos” (LEVI-STRAUSS, 

1955). A partir do software de pesquisa científica “Publish or Perish” e de termos chave que abordem o 
tema, a intenção é resgatar trabalhos que envolvam a temática de conflitos na prática de pesquisa 

empírica em antropologia a partir desses autores e como eles influenciaram o desenvolvimento dessa 

reflexão. Ademais, a partir dos resultados encontrados, aperfeiçoar os métodos de pesquisa em 

antropologia. 

INTRODUÇÃO 

 Estávamos jantando em casa quando alguém esmurrou o portão de aço do prédio da 

ocupação em que morávamos eu, meus pais e outras famílias. Era um homem extremamente 

agressivo que gritava muito e coisas assustadoras: “abre essa merda”; “abre ou eu vou derrubar 

esse portão”; “vou chamar os bandidos aqui se vocês não abrirem”; “se eu entrar eu vou botar 

todo mundo pra fora” e outras muitas palavras ameaçadoras para nós que não sabíamos o que 

fazer, estávamos assustados, aquilo nunca tinha acontecido. O quarto em que morávamos era 

                                                
11 Graduando em Antropologia da Universidade Federal Fluminense (UFF): hugovirgilio@id.uff.br 
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no segundo andar da ocupação e, apesar de ter janela para a rua, não conseguíamos ver direito 

quem de fato estava fazendo todo aquele escândalo. Era um barulho muito alto e parecia muito 

pior considerando a noite tranquila que passávamos. 

 Alguns instantes depois, enquanto o homem ainda fazia o seu show na porta, outra 

pessoa bateu a nossa porta. Nos assustamos novamente e meu pai abriu: era Frank, um 

antropólogo americano que estava passando alguns meses conosco e fazendo pesquisa na 

ocupação, ele estava sempre fazendo entrevistas com meus pais, se tornou um grande amigo da 

nossa família. Ele estava pálido e visivelmente atordoado, entrou na nossa casa e perguntou o 

que estava acontecendo, ele conseguia parecer mais assustado do que nós. Meu pai afirmou 

com toda a certeza que era a polícia e Frank ficou mais branco do que já era, minha mãe 

rapidamente tirou a expressão de susto do rosto e disse, tentando tranquilizar o nosso amigo 

estrangeiro, que não tinha como ter certeza, não dava pra ver da janela.  

Por mais que também estivéssemos assustados, estávamos de certa forma preparados 

para aquele tipo de situação, sabíamos que aquilo poderia acontecer considerando o contexto 

instável que engloba ocupar um prédio. Já para Frank, que estava ali exercendo sua “observação 

participante”, não estava na mesma situação de moradia que nós e nem acostumado ou 

preparado com uma abordagem mais agressiva como aquela: ele era professor universitário, 

tinha uma casa nos Estados Unidos e estava ali “a trabalho”, não tinha se preparado da mesma 

forma que nós. Foi a primeira vez que vi o verdadeiro Frank, um para além das entrevistas e 

conversas: um que sentia medo e que, pela primeira vez, parecia-me não saber o que fazer. 

O susto se passou logo: realmente não era a polícia, era um vizinho bêbado que estava 

responsabilizando os “vagabundos da ocupação” por alguma coisa que havia sido jogada no 

terraço dele. Outros moradores foram lá posteriormente e em alguns dias o conflito já tinha se 

resolvido, mas até hoje quando converso com Frank sobre o “ser afetado” em campo essa 

ocasião emerge. Nessa época eu ainda nem sonhava em cursar antropologia, mas sempre me 

interessei em saber como era para esses profissionais se colocarem em situações muitas vezes 
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completamente diferentes das com as quais estavam acostumados, como isso os afetava, como 

eles afetavam aos interlocutores e como toda essa conjuntura afetava os resultados da pesquisa.  

O surgimento ou a consolidação das “antropologias nativas” ou “periféricas”, isto é, 

das antropologias praticadas por intelectuais de terceiro mundo, reafirmou o interesse 

destas sociedades em não serem apenas “objetos científicos”, mas “sujeitos políticos” 

de sua história, como lembra Lévi-Strauss. Ao lado dessas transformações globais, 

uma “crise de consciência” sobre os mecanismos da produção de conhecimento 

científico e sua finalidade social fez surgir uma instigante “literatura de confissões”, 
certamente menos contundente que o diário de Malinowski, porém igualmente 

reveladora dos bastidores do trabalho de campo. (DA SILVA, Vagner. Nos 

bastidores da pesquisa de campo. Cadernos de Campo. 1997) 

Foi nesse sentido que, quando ingressei no curso de antropologia, me interessei em 

pensar questões relacionadas às socializações e sociabilidades que permeiam o trabalho de 

campo e a direcionar meus estudos para pensar as adversidades do fazer antropológico. A partir 

disso, passei a procurar bibliografias que abordassem o tema e me interessei em saber como 

isso vinha sendo tratado na antropologia. Eu precisava saber como um pesquisador negro lidava 

com o racismo escancarado em campo; como foi para uma pesquisadora lidar com o machismo; 

como se sentiam? Como foi viver com esse tipo de “choque”? Victor Hugo Barreto (2017) 

conta em seu livro que foi seguido quando deixou uma das saunas em que tentou fazer pesquisa, 

foi orientado por professores e amigos a não voltar mais lá. Será que até hoje ele evita passar 

por lá? 

Eu queria ir além das questões teórico-metodológicas e pensar o porquê determinada 

abordagem ser de uma forma e como foi construída. O pesquisador transita por diferentes 

sistemas a todo momento - segurança, costumes, crenças, hábitos… - e isso se confunde e cria 

conflitos internos. Além disso, ao longo da pesquisa o antropólogo assume diversas identidades, 

muitas destas impostas a eles devido a situações em campo; ou de modo a simplificar o nosso 

trabalho de “pesquisador”, “professor”; ou buscando a melhor forma de imersão e contato com 

seus interlocutores. O antropólogo nunca será “apenas” o antropólogo: algum adjetivo, 

característica, ocasião ou comentário sempre virá em seguida. Nesse sentido, um dos objetivos 



 

 

2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 
 

 

275 
desse levantamento é tentar trazer a tona questões referentes ao trabalho de campo e como ele 

tem sido apresentado ao longo dos anos. 

METODOLOGIA 

Tive como principal recurso para o início do estudo e coleta dedados o software de 

pesquisa científica Publish or Perish. O programa faz uma busca de trabalhos acadêmicos - 

artigos, teses, dissertações, monografias, projetos… - através de seis importantes plataformas 

de busca desse tipo de trabalho: Google Scholar, Google Profile, Crossref, Microsoft Academic, 

Scopus e Web of Science. O usuário escolhe um desses sites para pesquisar palavras chaves 

podendo escolher definir um intervalo de tempo em anos. Por fim, o programa dá uma série de 

resultados como número de citações, título do trabalho, autoria, onde foi publicado e o link para 

o material, tudo isso organizado em uma planilha. 

Apesar de fazer uma busca extremamente abrangente, percebi duas possíveis 

problemáticas no que diz respeito a arrecadação desse material. A primeira delas é que o Publish 

or Perish apresenta no máximo 1000 resultados referentes ao(s) tema(s) que você pesquisar, 

isso pode ou não ser uma questão, vai depender da segunda questão: o recorte da sua busca. Ao 

usar esse software, ele fará uma busca em todos os trabalhos que se relacionarem com as 

palavras-chave ou a palavra-chave pesquisadas, ou seja: você não pode ser muito genérico nas 

suas buscas e deve tomar cuidado para não ser extremamente específico. Em todos os casos 

aparecerão trabalhos que não terão absolutamente nada a ver com a sua pesquisa, mas quanto 

mais geral forem suas buscas, tanto em palavra(s)-chave como em recorte temporal, mais difícil 

vai ser de analisar os dados pois quanto mais geral, mais resultados aparecerão e as chances de 

aparecem coisas que não interessam ao usuário são maiores. No entanto, se for uma busca 

extremamente específica, corre um grande risco de não aparecer resultado nenhum ou 

quantidade que pode não ser satisfatória ou considerada relevante. 

Com isso, precisei então pensar em termos-chave que fossem precisos, mas também não 

muito genéricos. Decidi então me basear no dossiê temático “Adversidades no fazer 
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antropológico” publicado pela revista Cadernos de Campo em 2017 e 2018.112 que trazia treze 

artigos de diferentes autores sobre o tema. Consultei todos os trabalhos e reuni as palavras 

chaves de cada um a fim de uma tentativa de mapear termos em comuns ao tema. Os termos 

encontrados foram: “trabalho de campo” e “etnografia” sete vezes; “metodologia” quatro 

vezes, e “ética” três vezes. Vale a pena ressaltar que as demais palavras-chave geralmente eram 

associadas às adversidades que foram tratadas nos artigos de forma mais específica. 

Além disso, acrescentei os termos “fazer antropológico”, “antropólogo”, “fazer 

etnográfico” e “etnógrafo” considerando que são termos constantemente acionados por 

pesquisadores para se referir a prática de pesquisa e a pesquisadores. A proposta era encontrar 

trabalhos que tratassem da experiência prática e empírica e os impactos disso pelo e com o 

pesquisador. Por fim, pensando nos impactos da publicação dos diários de Malinowski (1967), 

decidi pelo recorte temporal de 1960 à 2018 a fim de tentar notar uma mudança na abordagem 

do assunto. Realizei quatro buscas com três combinações de palavras que me apresentaram os 

seguintes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
12 A partir de 2018 a revista Cadernos de Campo (USP) passou a ser semestral. 
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277 TABELA ANO PALAVRAS-CHAVE RESULTADOS 

1 
1960 - 

2018 

“Trabalho de campo”; “etnografia”; 

“metodologia”; “ética”; “fazer etnográfico” 486 

2 
1960 -

2018 

“Trabalho de campo”; “antropologia”; 

“metodologia”; “ética”; “fazer antropológico” 

 

427 

3 
1960-

2015 “Trabalho de campo”; “antropólogo”; 

“metodologia”; “ética”; “etnógrafo” 

938 

4 
2016-

2018 
462 

TOTAL 2.313 

Foram encontrados nos resultados gerais 2.313 trabalhos que variam entre teses, 

dissertações, capítulos de livros, livros, trabalhos de disciplinas, artigos científicos e outros. 

Com isso, o próximo passo foi definir um critério de avaliação para melhor analisar os 

trabalhos. Optei por considerar apenas artigos de revistas científicas em português uma vez que 

estes são avaliados por pares, no entanto, preciso destacar as limitações dessa opção a seguir. 

PRIMEIROS APONTAMENTOS 

 Até o momento da submissão deste trabalho completo, pude analisar apenas as duas 

primeiras tabelas encontrando um total de 73 artigos científicos na tabela 1 e 57 na tabela 2. 

Apesar das contribuições desses trabalhos, é preciso ressaltar como eles se apresentaram 

limitados no que diz respeito ao objetivo geral desta pesquisa: grande parte dos resultados gerais 

foram teses e dissertações sobre temas relacionados as palavras-chaves escolhidas e, com isso, 

reforça-se o fato de que na antropologia grande parte das discussões referentes a metodologia 

estão intrínsecas a pesquisas não necessariamente sobre o tema. É notável como a prática da 

antropologia é sempre uma reflexão independente do tema do estudo, mas alguns se destacam. 
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 Esquematicamente, poderia ranquear as áreas temáticas que se destacaram nos estudos 

encontrados a partir dos termos pesquisados: em primeiro lugar se apresentam temas 

relacionados a antropologia da saúde e antropologia virtual ou cybercultura. Um chama atenção 

em relação a debates éticos que se relacionam com comitês de pesquisas da área da saúde que 

tem princípios e metodologias avaliativas diferentes da área de ciências sociais, bem como dos 

diferentes interesses de estudo entre as áreas (FALCÃO; 2017a e 2017b) . O outro tem suas 

metodologias e formas de trabalho colocadas em xeque uma vez que são estudos realizados em 

redes sociais, representações em games e outras plataformas digitais que não implicam 

necessariamente a um “ir a campo” tradicional. Além disso, esse tipo de campo implica numa 

série de aspectos éticos sobre regulamentos de usos de sites, privacidade, perfis fakes e controle 

de impressões e dados estatísticos, hashtags ou algoritmos como se discute no dossiê “Uma 

antropologia da Cibercultura” (2015) 

 Em seguida, apresentam-se assuntos envolvendo povos tradicionais e demandas por 

direitos como nos apresenta o dossiê “Quem tem medo dos antropólogo(a)s? Dilemas e desafios para 

a produção e práticas científicas” (2018). Tem crescido no Brasil os trabalhos na área de ciências 

sociais que buscam conhecer, compreender e coletar informações sobre quilombolas, tribos 

indígenas e outros grupos tradicionais que demandam um engajamento político e de luta dos 

pesquisadores. Esse tipo de demanda frequentemente coloca antropólogos e cientistas sociais 

em situações de envolvimento emocional e profissional que são questionados e muitas vezes 

objetos de insinuação de imparcialidade, o que teoricamente invalidaria os estudos e dados. 

Além disso, pesquisas desse tema colocam os cientistas sociais em conflitos judiciais por 

demarcação de terras, privacidade, memórias e culturas. Por fim, cabe destacar que grande parte 

dos financiamentos dessas pesquisas vem de órgãos públicos, o que pode ser acionado pelos 

interlocutores como motivo de desconfiança dos pesquisadores visto que o Estado muitas vezes 

é o principal rival desses grupos ameaçados. 

Este artigo busca refletir sobre o percurso e a visibilidade social da antropologia no 
Brasil nas últimas cinco décadas, como resultado do avanço das chamadas “políticas 
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de identidade” sobre o fazer antropológico. Analisamos os dilemas e desafios 

colocados para a prática científica no atual cenário político, no qual forças 

conservadoras se insurgiram contra a expansão dos direitos à pluralidade: indígenas, 

quilombolas, questões de gênero e diversidade sexual. (Machado, L., Motta, A., & 

Facchini, R. (2018). Quem tem medo dos antropólogo(a)s? Práticas científicas em novos 

cenários políticos. Revista De Antropologia, 61(1), 09-32.) 

Por fim, estudos sobre instituições públicas judiciais como tribunais, ministérios ou 

organizações conforme apresenta a coletânea de artigos “Antropologia das práticas de poder: 

reflexões etnográficas entre burocratas, elites e corporações” (2014). Nos últimos anos tem se 

destacado inúmeros estudos institucionais na área da antropologia do direito e do estudo de 

práticas burocráticas e de relações de poder dentre policiais militares, segurança pública, juízes, 

campanhas e organizações políticas e muitos outros temas que tangenciam essas áreas. 

Considerando que etnografar essas áreas envolvem legislações e penalizações, o contexto de 

cuidado, risco, segurança e cuidado que pesquisadores devem ter se torna mais delicado uma 

vez que ele está lidando diretamente com atores que tem como função fazer com que essas 

“regras” sejam cumpridas. Além disso, a presenta de um “outsider” pode criar uma atmosfera 

de estranhamento por parte dos interlocutores que geralmente culmina na desconfiança e 

insegurança para com o pesquisador. 

Os textos aqui coligidos focam menos na ideia de pesquisa de campo em si, sobretudo 

na observação participante, e se preocupam com o fazer etnográfico em contextos 

para os quais os textos introdutórios clássicos, os ensaios, as coletâneas não 

preparam seus leitores. Trata-se daqueles universos temáticos em que os 

pesquisadores estão ou em posição inferior em termos das dinâmicas de poder que 

estudam, ou se encontram nelas imiscuídos, seja como parte de sua atividade 

profissional, seja como parte dos processos sociais em que se envolveram em suas 

pesquisas. (CASTILHO, Sérgio Ricardo Rodrigues et all. Introdução: Etnografando 

burocratas, elites e corporações: a pesquisa entre estratos sociais 
hierarquicamente superiores em sociedades contemporâneas. In: Antropologia 

das práticas de poder: reflexões etnográficas entre burocratas, elites e corporações. 

Contra Capa. 2014) 

Além das áreas temáticas, cabe destacar também aspectos relacionados a identidade do 

pesquisador e como esta influencia na imersão em campo e na construção de relações para a 

realização da pesquisa. Quem são os antropólogos que pesquisam ali? Quais as suas origens e 
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interesses? Qual a cor, a classe social, o gênero, a sexualidade e como isso vai refletir na 

realidade e no contexto social em que o cientista social está imergindo para pesquisar? Como 

se adequar a diferentes perspectivas de seus interlocutores? E quando esses aspectos pessoais 

refletem nas sociabilidades e socializações que permeiam o trabalho de campo? Essas são 

algumas perguntas que permeiam as reflexões ético-metodológicas da antropologia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 É importante ressaltar que essa pesquisa ainda segue em andamento e em sua primeira 

fase de filtragem dos dados. O próximo passo é continuar as leituras dos resultados a partir do 

critério definido, mas sem descartar os que não se encaixarem nele. A ideia é mapear as formas 

e termos chave de mediação de conflitos e de lidar com adversidades do fazer antropológico de 

modo que possam contribuir para as metodologias empíricas de pesquisa.  

 Ainda não é possível chegar a uma conclusão, mas é possível notar alguns indicadores 

no que diz respeito aos efeitos dos pesquisadores em seus trabalhos de campo: geralmente giram 

entorno de temáticas de pesquisa em que são considerados alternativos e/ou onde conflitos de 

interesse e relações de poder são considerados delicados ou conflituosos no sentido apresentado 

por Simmel (1983): 

O conflito está assim destinado a resolver dualismos divergentes; é o modo de 

conseguir algum tipo de unidade, ainda que através da aniquilação de uma das partes 

conflitantes. Isso é aproximadamente paralelo ao fato do mais violento sintoma de 

uma doença ser o que representa o esforço do organismo para se livrar dos distúrbios 

e dos estragos causados por eles. (SIMMEL, Georg. A natureza sociológica do 

conflito. In: MORAES FILHO, Evaristo de (Org.). Simmel: sociologia (Coleção 
Grandes Cientistas Sociais, vol. 34). São Paulo: Ática, 1983) 

 Além disso, aspectos relacionados a identidade do pesquisador, sua aparência, origens, 

relações sociais pré-estabelecidas. Conforme nos apresentam as organizadoras do dossiê da 

Cadernos de Campo (2017): 

Quais são as marcações – como as de raça, de classe, de gênero, de sexualidade, de 
geração, de deficiência – que são percebidas em campo, e de que forma se articulam 
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e conformam caminhos diversos nas relações travadas em campo? (RIBEIRO, 

Florbela; COELHO, Karina; PATRIARCA, Letízia; BESSA, Paula. Adversidades 

no fazer antropológico. Cadernos de Campo. São Paulo. 2018) 

 De modo geral, é notável que os temas de pesquisa atuais variam e vão muito além das 

objetificações do outro como as vezes sugerem etnografias clássicas. Segundo Ingold (2010), a 

antropologia deixou de ser uma ciência do outro para ser uma ciência do homem. A 

antropologia existe onde existem pessoas, independentemente de suas origens, organizações, 

sistemas, hábitos e culturas. É possível perceber hoje que a principal questão que direciona e 

orienta é: quais os desafios de se fazer antropologia hoje? 
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ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LA INNOVACIÓN SOCIAL Y EL USO DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

Liliana Patricia Restrepo Medina13 

Claudia Milena Arias Arciniegas14 

Jorge Hernando Restrepo Quirós 15 

 

Resumen:  

Las tecnologías de la información y comunicación -TIC, se han convertido en una herramienta esencial 

para el desarrollo sociedad, su uso y apropiación han llevado a desarrollar procesos innovadores, en el 

que las comunidades tienen más posibilidades de afrontar los desafíos de su contexto. La innovación 

social vista como proceso lleva al desarrollo de capacidades de apropiación de diferentes técnicas, 

metodologías o nuevas formas de hacer las cosas, desde sus propios recursos, que permite el desarrollo 

de innovaciones co-creadas por un grupo social y que lleva a una transformación. 

Esta investigación indaga desde técnicas de análisis bibliométrico, la producción científica existente 

enfocada a exponer cómo se desencadena la innovación social y cómo esta utiliza las TIC para su 

desarrollo. Los resultados del estudio se identifican los diferentes campos temáticos que la abordan, el 

interés creciente de innovación social y tendencias que emergen sobre el campo de estudio que proyecte 

futuras investigaciones. 

 

Palabras clave: Apropiación; Innovación Social; TIC; Producción Cientifica.  

Las necesidades de la sociedad del conocimiento, han convertido a la medición de la 

producción científica como un indicador que permite evidenciar el desarrollo de la ciencia cómo 

determinante del crecimiento económico y el bienestar social. En este punto, es que la 
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eje temático: Estudios bibliométricos y evaluación de la producción científica. 
14 Fundación Universitaria Católica del Norte, e-mail: cmariasa@ucn.edu.co cmariasa@ucn.edu.co  
15 Institución Universitaria de Envigado; e-mail: jorge.restrepo@iue.edu.co  
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innovación social está relacionada directamente con procesos de intervención y transformación 

social, pero sobretodo con el cambio de las actitudes de los ciudadanos como actores claves en 

el desarrollo territorial y con la capacidad de responder a los desafíos en un contexto local, 

regional, nacional e internacional.  

 

Bajo el panorama anterior, el mundo actual demanda soluciones de carácter efectivas y 

eficientes que permitan un mejoramiento de las diversas problemáticas sociales, así como de 

las condiciones de la calidad de vida que lleven a acciones contundentes y estratégicas que 

posibiliten realmente una transformación social. Ahora bien, en estos últimos tiempos abordar 

la transformación social implica directamente una relación con la innovación social y más 

cuando la era del conocimiento ha estado influenciado por la tecnología, esta última como una 

herramienta de empoderamiento y apropiación de las comunidades para informar, comunicar y 

divulgar sus propias necesidades, pero sobretodo la innovación en soluciones locales.  

 

Por tanto, esta forma en que las comunidades han convertido a las TIC como una 

herramienta esencial para el desarrollo de la sociedad, su uso y su apropiación es la que lleva a 

dimensionar que las tecnologías y los procesos de transformación social han llevado a generar 

una relación vinculante a la hora de divulgar los cambios locales que están en el marco de la 

generación de un nuevo modo de conocimiento.  En este punto es que postulados como los de 

Olivé (2007) donde considera que el conocimiento “es valioso porque orienta las decisiones y 

acciones humanas y porque permite la intervención exitosa en el mundo, de acuerdo con ciertos 

fines y valores” (pág. 48).  Así como el de entender que “el conocimiento es socialmente 

construido y que implica analizar las relaciones e interrelaciones entre quienes lo producen y 

cómo lo producen”.  Bajo esto es que se ha reflexionado que la innovación social es vista como 

un proceso que lleva al desarrollo de capacidades de apropiación de diferentes técnicas, 

metodologías o de nuevas formas de hacer las cosas, desde sus propios recursos, que permiten 

el desarrollo de innovaciones co-creadas por un grupo social y que lleva a una transformación. 
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Lo expresado lo que va evidenciando es como los cambios y transformaciones sociales 

buscan desde diversos tópicos y miradas relaciones que se puedan gestarse, en este punto es 

donde precisamente la innovación social como constructo contemporáneo comienza a ser el 

marco de actuación para comprender las realidades actuales y las TIC el medio para la 

divulgación de estas. En este punto, es de resaltar que la innovación social en los últimos años 

ha sido de interés desde diversos escenarios y contextos, reflejo de esto es que autores como 

Moulaert, Nussbaumer (2005a); Moulaert, Nussbaumer (2005b); Moulaert; Sekia (2003); 

Mulgan et al (2007); Van der Have, R.P and Rubalcaba, L (2016); Ayob, N et al (2016); 

Hernández Ascanio (2016); los pioneros en tratar de profundizar en este concepto, desde allí 

que se concluyera inicialmente que esta es un área emergente en la mirada de los fenómenos de 

la sociedad actual.  

 

Con este panorama de fondo, la conceptualización de la innovación social (IS) debe ser 

analizada a partir de los postulados de dos enfoques con que se asocia la innovación, es decir, 

uno desde el contexto economicista desde los planteamientos de Schumpeter y el otro desde 

Ogburn (1886 – 1959) donde comenzó a postular la teoría del cambio social que es quién 

soporta la innovación social (IS). Ahora bien, el propósito de este análisis bibliométrico, es 

analizar la producción científica existente enfocada a exponer cómo se desencadena la 

innovación social y cómo esta utiliza las TIC para su desarrollo. 

Para el desarrollo de esta investigación se abordó a nivel metodológico un enfoque 

mixto, donde aspectos cuantitativos y cualitativos permitieron la realización de análisis 

sistemático de datos que llevaron a la comprensión de las tendencias y perspectivas de la 

innovación social y el uso de las TIC, así como a la construcción de mapas de co – ocurrencia 

como herramienta de visualización.  
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Los datos bibliográficos, se obtuvieron a través de una base de datos confiable como la 

de SCOPUS del Grupo Scimago, teniendo en cuenta su uso en el ámbito académico (Zhong, 

Geng, Liu, Gao & Chen 2016), los términos utilizados fueron innovación social y el uso de las 

tecnologías de información y sus respectivas siglas ICT, ingresados en idioma inglés y con 

comillas que permitieran generar resultados confiables, que se identificaran desde el título, 

resumen y palabras claves, a su vez que esta producción estuviera comprendida en el periodo 

del 2006 al 2018, lo anterior se sintetiza en la siguiente ecuación de búsqueda:  

 

TITLE-ABS-KEY ((("social innovation") AND ("use of information and comunication 

thecnologies")) OR (("social innovation") AND (ict))) AND PUBYEAR > 2006 AND PUBYEAR 

< 2018   

 

Cabe anotar que los indicadores bibliométricos de medición y análisis abordados fueron:  

 Indicador de cantidad: Número de publicaciones. 

 Indicador de calidad: Número de citaciones. 

 Indicador de estructura: Configuración de la red de investigadores en el campo temático. 

 

Para el tratamiento de los datos cuantitativos se utilizó inicialmente Excel 2016 para la 

organización del base de datos y la presentación de los indicadores relacionados con el impacto 

y productividad, luego se procesaron estos datos en el software VOSviewer (visualizing 

bibliometric networks, Leiden University), con el cual se construyeron los mapas de co – 

ocurrencia para la visualización y análisis cualitativos de la información indagada.  

 

Ahora bien, los hallazgos de la investigación arrojaron que se encontraron bajo los 

criterios establecidos un total de 73 trabajos entre article, conference paper, book chapter, 

conference review, book, editorial, article in press, entre otros.  En este marco se resalta que 

existe un aumento en la producción cientifica en la combinación de los constructos de 

innovación social y el uso de las TIC, de manera puntual se anota que los años 201,2016 y 2018 

son los más significativos, tal como lo muestra los gráficos 1 y 2.  
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            Gráfico 1 Producción por año                                       Gráfico 2 Trabajos por país 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 2019 

 

En estos mismos gráficos se evidencia que al hacer una revisión al detalle se observa 

que los tópicos de los documentos están en Technology in society, ICT for sustainability, 

Oportunities for social innovation: Los datos reflejan que en países tales como: Italia, Alemania, 

España, Reino Unido y Países Bajos son los que mayor articulación han podido generar en 

cuanto al uso de las TIC como una herramienta para potenciar la innovación social. En cuanto 

al tipo de documento encontrado se observa una diversidad en cuanto tipo de documentos 

generados en el marco de la producción académica, científica e investigativa, resaltando que 

las Conferencie Paper, Article, Book Chapter. 
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            Gráfico 3 Tipo de documento                             Gráfico 4 Por subárea de conocimiento  

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 2019 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 2019 

 

Si bien existe un aumento en cuanto a la producción, estas se focalizan en subárea de 

conocimientos relacionados directamente con Computer Science; Social Sciences; Business, 

Management and Accounting y Engineering de manera significativa, lo que podría pensarse 

que la innovación social y las TIC están siendo concebidas como elementos transversales de 

cambio e innovación. Lo anterior lo que sigue dejando un poco claro es que la producción 

cientifica de la innovación social y el uso de las TIC han hecho generar reflexiones en subárea 

que antes habían estado determinadas más en las artes y las humanidades; es decir, la diversidad 

en cuanto a las áreas de producción en esta búsqueda lo que lleva es a pensarse en un escenario 

más multidisciplinar.  
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En este contexto, se observa que al indicador relacionado con el número de trabajos por 

países y la nacionalidad de los autores con mayor citación que estos se encuentran en los países 

donde existe un aumento significativo de la producción. 

 

Gráfico 5 Número de trabajo por país 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 2019 

 

Gráfico 6 Trabajos por autor (10 autores con mayor número de publicaciones) 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 2019 

 

Lo anterior, podría analizarse desde la perspectiva de que existen mayores escenarios 

de actuación, reflexión y análisis de forma crítica donde las relaciones entre la innovación social 

y la TIC cómo herramienta tecnológica pueden encontrarse en una mirada de articulación desde 

los postulados de Trevor, J; Pinch y Wiebe E, BiJker.  Esto significa que la construcción social 

de hechos y de artefactos pueden plantearse en términos de beneficios mutuos.  

 

 En cuanto a las publicaciones con mayor número de documentos o trabajos se encuentra 

que existen datos importantes en cuento a la citación de los documentos encontrados. Los 

artículos publicados están principalmente entre el tercer y cuarto cuartil de los índices de ISI & 

Scopus. La tabla N° 1 permite identificar con precisión. 

 

 

 

Tabla N°1 Fuentes: SJR, SNIP and Citations 

Source SJR SNIP Citations 

4
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2
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2
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Pelka, B.
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Concilio, G.
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Occelli, S.

Rodrigo, C.

Wehn, U.

Aguirre, C.
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Benchmarking 0.559 0.991 1854 

Lecture Notes in Computer Science 0.295 0.655 248538 

Fujitsu Scientific and Technical Journal 0.225 0.603 207 

Interaction Design and Architecture(s) 0.199 0.492 101 

ACM International Conference Proceeding Series 0.159 0.468 17246 

Advances in Intelligent Systems and Computing   0.338 8456 

CEUR Workshop Proceedings 0.167 0.313 6998 

Corporate Ownership and Control 0.115 0.233   

European Urban and Regional Studies 1.182 1.206 1405 

Future Internet 0.219 1.038 197 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 2019 

 

La tabla N° 1 expresa que el impacto del índice SJR (Scimago Journal Rank) evidencian 

que las citas de los documentos encontrados en el periodo de búsqueda son estratégicas en unas 

fuentes más que en otras, lo que podría pensarse es que la calidad de las revistas donde se están 

publicando son de un alto reconocimiento a nivel mundial.  

 

Ahora bien, en los datos relacionados con el índice de impacto normalizado de origen 

por papel (SNIP) reportados en la tabla N°1 evidencia como se pueden observar en los datos 

resaltados que las citas textuales del campo indagado y articulado a la innovación social y el 

uso de las TIC se enmarcan con mayor incidencia en la producción científica que potencian 

estudios regionales. Con este índice se busca minimizar en la práctica de citaciones los campos 

científicos, lo que permite comparaciones entre campos o áreas de conocimiento más precisas 

que lleven realmente al impacto de dichas citas y por ende a un mayor consumo de este 

conocimiento por parte de la comunidad académica, cientifica e investigativa.  

 

Gráfico 7 Mapa de concentración y nodos 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 2019 

 

Gráfico 8 Mapa de calor de los tópicos de análisis y su relación con otros temas de 

impacto 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados. 2019 

Lo anterior lo que manifiesta es que la producción relacionada con los tópicos de este 

análisis se enmarca en la perspectiva de que la innovación social y las TIC no solo son una 
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tendencia sino una realidad en contexto en los países de impacto, es decir, donde precisamente 

esta relación es la excusa para dimensionar y comprender los fenómenos sociales actuales. 

 

En los gráficos 7 y 8 evidencian que actualmente existe una articulación entre los fines y 

propósitos de la innovación social y las TIC y que a su vez estos dos constructos que pueden 

ser tan distantes, lo que han posibilitado es la construcción de nuevas miradas desde, procesos 

de: cocreación, metodologías alternativas y de colaboración,  participación ciudadana,  

sostenibilidad, sustentabilidad social, escalabilidad, inclusión digital  y por supuesto una mirada 

en futuro hacia un cambio social. 

 

Para terminar, es importante dejar explicito algunos puntos que son concluyentes en este 

momento de la investigación, estas son:  

 

 La metodología empleada deja por fuera la minería de texto y el propósito tecnológico, 

focalizándose específicamente en los indicadores que se analizaron. 

 

 La innovación social y el uso de las tecnologías como herramienta para comprender 

fenómenos o hechos sociales ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, 

sobretodo donde en Europa hace más de 20 años y en América Latina en los últimos 15 

años estos constructos han sido concebidos de manera separada, el hecho de analizarlos 

juntos implica una nueva postura de sinergias y cambios sociales.  

 

 La producción académica se encuentra todavía centralizadas y concentrada en unos 

pocos países en Europa principalmente y en el idioma inglés.  

 

 El tema es de relevancia actual y continua toda vez que hoy estos son analizados como 

complementos y aliados en la perspectiva de contar de manera diferente los procesos de 

cambio e intervención de los planes, programas y proyectos estatales. 
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 Otro de los resultados es que las subárea de conocimiento que mayor fuerza y desarrollo 

han generado se centra en las relacionadas con ciencias de la computación, ciencias 

sociales, ingenierías, negocios y administración; evidenciando que las TIC son una 

herramienta estratégica de divulgación. 
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RESUMEN 

Objetivo: Determinar de qué manera la capacidad de  trabajo en equipo afecta 

significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión, periodo 2019. Métodos: La población de estudio fueron 89 trabajadores y 

541 usuarios, el cuestionario para la variable “Capacidad de trabajo en equipo” estuvo 

constituido por 15 ítems y para la variable “Calidad de atención” estuvo constituido por 14 

ítems en base a una escala de Likert. Resultados: A un nivel significativa de 0.01, con un valor 

de P = 0.000 y una correlación de Rho de Spearman de 76,5% de relación entre la capacidad de  

trabajo en equipo y la calidad de atención. Conclusión: el  resultado obtenido demuestran según 

la significancia asintótica (bilateral) de 0.000, donde es menor que 0.05, aceptando la hipótesis 

alterna, donde la capacidad de  trabajo en equipo afecta significativamente en la calidad de 

atención al usuario en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

 

INTRODUCCION 

La Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión es una Institución Estatal, con 

base en principios y valores, formando profesionales con liderazgo y  gestores del conocimiento 

científico, tecnológico y humanístico, a través de la investigación, proyección social y extensión 

                                                
16 UNJFSC. 
17 UNJFSC. 
18 UAP. 
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universitaria, con responsabilidad social comprometida con el desarrollo del país. La institución 

está conformada de oficinas avocadas a la atención de los usuarios siendo  los docentes, 

alumnos de pregrado y posgrado, y el público en general; dichas areas son la Oficina de 

Recursos Humanos, la Oficina de Bienestar Universitario, la Oficina de Registros y Asuntos 

Académicos, Biblioteca Central, Centro Pre Universitario, Escuela de Posgrado, Oficina de 

Tramite Documentario, Unidad de Grados y Títulos, la Oficina de Admisión. 

En la actualidad la institución presenta problemas para trabajar en equipo debido a que se 

ha evidenciado que la mayoría de los  trabajadores no tienen la habilidad de trabajo en equipo 

con su entorno  para alcanzar los objetivos, igualmente no coordinan de manera eficaz los 

grupos porque no existe buenas relaciones interpersonales originando ausencia de confianza 

recíproca entre ellos, asimismo se observa que  no hay total predisposición al cumplimiento  de 

sus funciones, también muestran no tener la capacidad de conciliar diferencias que surgen en el 

ambiente laboral produciendo una comunicación poco clara entre ellos. 

Los problemas antes mencionados repercuten en la calidad de atención a los usuarios, 

tales como la información de los trámites que se brinda al usuario y las acciones para que  sean 

más simplificados. También en algunos casos se observo falta de acceso a los factores referidos 

de la transparencia, acceso y calidad de información de la universidad.  

MATERIAL Y METODOS 

Diseño Metodológico 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada porque busca conocimientos con fines de 

aplicarlo inmediatamente a la realidad para modificarlo, es decir, presenta solución a problemas 

prácticos (Díaz, Escalona, Castro, León, & Ramírez, 2013). 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación es explicativo. Porque “parten de descripciones suficientemente 

exhaustivas de una cierta realidad bajo estudio y de la necesidad de conocer porqué ciertos 

hechos de esa realidad ocurren del modo escrito” (INEGI, 2005, pág. 23). Además, “Su fin 

primordial es determinar las causas de los fenómenos, para lo cual integran las diversas teorías 

que permiten explicar e interpretar los hechos” (INEGI, 2005, pág. 23). 

Diseño 

La investigación es de diseño no experimental. Las investigaciones de diseño no 

experimental se definen como las investigaciones que se realizan sin manipular 

deliberadamente a las variables de estudio (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

Enfoque 
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La tesis es de enfoque mixta. “En esta clasificación podemos agrupar aquellas tesis en las 

que, tomando en cuenta el tema a investigar y el objeto de estudio, el investigador utiliza dos 

enfoques: el cuantitativo y el cualitativo” (Muñoz, 2011, pág. 22). 

Población 

El estudio se realizó con dos poblaciones la primera conformada por 89 miembros del 

personal administrativo de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión que tienen 

contacto directo con los usuarios, por lo tanto laboran en la Oficina de Recursos Humanos, la 

Oficina de Bienestar Universitario, la Oficina de Registros y Asuntos Académicos, Biblioteca 

Central, Centro Pre Universitario, Escuela de Posgrado, Oficina de Tramite Documentario, 

Unidad de Grados y Títulos, la Oficina de Admisión. La segunda población está conformada 

por 547 usuarios de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, entre docentes, 

alumnos de pregrado y posgrado, y público en general. Para la segunda población se utilizó la 

fórmula estadística de poblaciones finitas. 

𝑛 =
𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝐸2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

n  Representa el tamaño de la muestra de los usuarios. 

p y q    Representan la probabilidad de la población de estar (p) o no (q) incluidas en la 

muestra. Cuando no se conoce esta probabilidad por estudios estadísticos, se 

asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

Z Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal, definen 

una probabilidad de error= 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 

95 % en la estimación de la muestra, por tanto el valor Z = 1.96 

N El total de la población. 

EE Representa el error estándar de la estimación, de acuerdo a la doctrina se ha 

tomado 0.05 

 

n1 =     3.8416   *    0.5    *    0.5   *   547 

0.0025 (546) + 3.8416 * 0.5 * 0.5 

Entonces: 

n = 225 

 

Del total de los 225 usuarios solo aceptaron participar voluntariamente 89  

Los instrumentos empleados fueron dos cuestionarios para conocer las opiniones de los 

usuarios, uno para medir la variable de capacidad de trabajo en equipo y el otro para medir la 

variable de calidad de atención al usuario, asimismo  se empleará la técnica del coeficiente de 

correlación de Spearman y así evidenciar de manera estadística el grado de relación y 

consistencia entre las variables planteadas. El cuestionario para la variable “Capacidad de 
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trabajo en equipo” estuvo constituido por 15 ítems. El cuestionario para la variable “Calidad de 

atención” estuvo constituido por 14 ítems en base a una escala de Likert. 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 

Se estableció la contrastación de las siguientes hipótesis: 

Hipótesis General 

Ho: La capacidad de  trabajo en equipo no afecta significativamente en la calidad de atención 

al usuario en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

Ha: La capacidad de  trabajo en equipo no afecta significativamente en la calidad de atención 

al usuario en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

 

Tabla 1 

Correlación de Rho de Spearman entre la competencia del trabajo en equipo y en la calidad 

de atención 

 Capacidad de trabajo en 

equipo 

Calidad de 

atención 

Rho de 
Spearman 

Capacidad de trabajo en 

equipo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,765** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Calidad de atención 

Coeficiente de 

correlación 
,765** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Se observa en la tabla 1 que con el estudio se  determinó que existe una correlación alta  y muy 

significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,765), por lo que  se concluye que la capacidad de  trabajo 
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en equipo no afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

 

 

 

 

 

Hipótesis Especifica 1 

Ho: El diseño de equipos no afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

Ha: El diseño de equipos afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

Tabla 2 

Correlación de Rho de Spearman entre el diseño de equipo y en la calidad de atención 

 Diseño de equipos Calidad de atención 

Rho de 

Spearman 

Diseño de equipos 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,834** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Calidad de atención 

Coeficiente de 

correlación 
,834** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se observa en la tabla 2 que con el estudio se  determinó que existe una correlación alta  y muy 

significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,834), por lo que  se concluye que el diseño de  equipo no 

afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 
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Hipótesis Especifica 2 

Ho: La creación de un entorno no afecta significativamente en la calidad de atención al usuario 

en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

Ha: La creación de un entorno afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en 

la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

 

Tabla 3 

Correlación de Rho de Spearman entre la Creación de un entorno que brinde apoyo y en la 

calidad de atención 

 Creación de un entorno 

que brinde apoyo 

Calidad de 

atención 

Rho de 
Spearman 

Creación de un entorno 

que brinde apoyo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,513** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Calidad de atención 

Coeficiente de 

correlación 
,513** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se observa en la tabla 3 que con el estudio se  determinó que existe una correlación moderada  

y muy significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,513), por lo que  se concluye que la creación de un 

entorno afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 
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Hipótesis Especifica 3 

Ho: La administración de la dinámica del equipo no afecta significativamente en la calidad de 

atención al usuario en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

Ha: La administración de la dinámica del equipo afecta significativamente en la calidad de 

atención al usuario en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

 

 

Tabla 4 

Correlación de Rho de Spearman entre la administración de la dinámica del equipo y en la 

calidad de atención 

 Administración de la 

dinámica del equipo 

Calidad de 

atención 

Rho de 
Spearman 

Administración de la 

dinámica del equipo 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,715** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 89 89 

Calidad de atención 

Coeficiente de 

correlación 
,715** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 89 89 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

Se observa en la tabla 4 que con el estudio se  determinó que existe una correlación alta  y muy 

significativa (p =0,00 < 0,05; r = 0,715), por lo que  se concluye que la administración de la 

dinámica del equipo no afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 
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DISCUSION 

En lo que respecta a la hipótesis general: La capacidad de  trabajo en equipo no afecta 

significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión, periodo 2019.  Se encontró con el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

r =0,785 y un nivel de significancia p = 0,00 < 0,05; interpretando estos valores como la 

existencia de una relación positiva alta y muy significativa. Un resultado similar fue el trabajo 

de (Aguilar, 2016) en su  investigación titulada “Trabajo en equipo y clima organizacional 

(Estudio realizado en colaboradores del Hotel del Campo Quetzaltenango.”, la cual fue 

aprobada por Universidad Rafael Landívar. Guatemala, quien concluye que es imprescindible 

consolidar el trabajo en equipo para conseguir un adecuado clima organizacional, ya que es 

fundamental indicar que se reforzando  el trabajo en se puede  lograr altos  niveles de 

satisfacción. 

En lo que respecta a la hipótesis específica 1  El diseño de equipos afecta significativamente en 

la calidad de atención al usuario en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, 

periodo 2019.  Se encontró con el coeficiente de correlación Rho de Spearman r =0,834 y un 

nivel de significancia p = 0,00 < 0,05; interpretando estos valores como la existencia de una 

relación positiva alta y muy significativa. Un resultado similar fue el trabajo (Blas, 2017) en su 

investigación titulada “Relación entre el liderazgo y el desempeño laboral en trabajadores del 

área de informática de la Municipalidad Provincial del Santa, 2017,  quien expresa que a medida 

que el liderazgo del jefe mejora, el desempeño laboral en cuanto al cumplimiento de objetivos 

y tareas puede mejorar en algunos de los casos, y viceversa. 

En lo que respecta a la hipótesis especifica 2  La creación de un entorno afecta 

significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión, periodo 2019.  Se encontró con el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

r =0,513 y un nivel de significancia p = 0,00 < 0,05; interpretando estos valores como la 

existencia de una relación positiva moderada y muy significativa; resultados que pueden ser 

comparados con lo encontrado por (Yumbato, 2016) en su investigación  “Competencias del 

trabajo en equipo y el desempeño laboral del personal en la Ugel Tingo María, 2016 quien 

concluyo que a medida que el ambiente de trabajo sea reforzado se desarrollara mejor  las 

habilidades y los conocimientos que el personal  necesita para actuar en forma eficiente en un 

equipo 

En lo que respecta a la hipótesis especifica 3  La administración de la dinámica del equipo 

afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad Nacional José 
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Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. Se encontró con el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman r =0,715 y un nivel de significancia p = 0,00 < 0,05; interpretando estos valores como 

la existencia de una relación positiva alta y muy significativa; resultados que pueden ser 

comparados con lo encontrado por (Mendoza, 2017) en su  investigación titulada “Liderazgo 

participativo y trabajo en equipo en la Municipalidad Distrital de Independencia-Huaraz, 2016, 

quien presenta una correlación r = 0,609 reflejando que cuando un líder presenta deficiencias 

de capacidad esto se refleja en el trabajo en equipo del personal a su cargo, por tales motivos 

se resalta la importancia de tener un buen líder para lograr en cumplimiento de objetivos y la 

solidificación del trabajo en equipo 
 

CONCLUSIONES 

 

 Con el estudio se  determinó que existe una correlación alta  y muy significativa (p 

=0,00 < 0,05; r = 0,765), por lo que  se concluye que la capacidad de  trabajo en equipo 

no afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad 

Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

 Con el estudio se  determinó que existe una correlación moderada  y muy significativa 

(p =0,00 < 0,05; r = 0,513), por lo que  se concluye que la creación de un entorno afecta 

significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

 Con el estudio se  determinó que existe una correlación moderada  y muy significativa 

(p =0,00 < 0,05; r = 0,513), por lo que  se concluye que la creación de un entorno afecta 

significativamente en la calidad de atención al usuario en la Universidad Nacional José 

Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 

 Con el estudio se  determinó que existe una correlación alta  y muy significativa (p 

=0,00 < 0,05; r = 0,715), por lo que  se concluye que la administración de la dinámica 

del equipo no afecta significativamente en la calidad de atención al usuario en la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, periodo 2019. 
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COMO O ESTABELECIMENTO DA RELAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS DE 

INTERESSE PARA O SUS INFLUENCIOU OS ESTUDOS REALIZADOS PELO 

BRASIL PARA ESPÉCIES NATIVAS COM POTENCIAL DE ATUAÇÃO NO 

SISTEMA NERVOSO CENTRAL? 

 

Deise Schroder Sarzi1 

Flávia Souza Lopes2 

 

Resumo: O Brasil possui a maior biodiversidade vegetal do mundo, porém poucas espécies foram 

estudadas  em busca de compostos bioativos. Em 2009, o Sistema Único de Saúde brasileiro elaborou uma 

Relação de Plantas Medicinais (RENISUS) com o intuito de orientar e fortalecer esses estudos. Dentre as 

espécies da lista, algumas plantas possuem bioativos relacionados ao Sistema Nervoso Central (SNC), que 

podem conferir ação protetora para doenças neurodegenerativas, apresentar efeito analgésico central e/ou 

neurotoxicidade. Esse trabalho buscou avaliar como a adoção da RENISUS influenciou nos estudos 

realizados pelo Brasil para espécies com atuação no SNC. Realizamos o levantamento de artigos 

publicados para cada espécie através da base de dados SCOPUS, nos períodos anteriores e posteriores à 

adoção da RENISUS. Observamos que o Brasil apresenta uma posição de liderança na produção de 

trabalhos para essas plantas, porém o número de trabalhos continua pouco expressivo para a maioria das 

espécies não comerciais. 

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde; RENISUS; flora brasileira. 

Introdução 

                                                
1 Universidade Federal do Rio de Janeiro; e-mail: deise.sarzi@bioqmed.ufrj.br; eixo temático: Políticas públicas 

y políticas científicas. 
 
2 Universidade Federal do Rio de Janeiro; e-mail: flaviaszlopes@gmail.com. 
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O Brasil possui a maior biodiversidade vegetal do mundo, o que traz consigo a 

possibilidade de prospecção de compostos com potencial econômico que podem ser úteis para o 

desenvolvimento de novos medicamentos e para auxiliar no tratamento de inúmeras doenças 

(Simões et al., 2002). Porém, apenas uma pequena parcela da flora brasileira foi estudada em 

busca de compostos bioativos (Simões et al., 2001). 

Aproveitar as potencialidades da biodiversidade é estratégico para países emergentes 

como o Brasil, e por isso é muito importante estudar as propriedades medicinais, os compostos 

bioativos e utilizar o sistema de patentes para garantir a proteção dos resultados de pesquisa e o 

retorno dos investimentos (Funari et al., 2005). Com o intuito de orientar estudos e pesquisas, o 

SUS elaborou em 2009 uma lista de espécies de plantas com potencial para gerar produtos de 

interesse, chamada RENISUS (Brasil, 2009). 

Dentre os potenciais medicinais das plantas da RENISUS, podemos citar a ação contra 

espécies reativas de oxigênio e peroxidação lipídica, ambos processos relacionados ao Sistema 

Nervoso Central (SNC) e neurotoxicidade (Candan et al., 2003; Muniz et al., 2012; Rahman, 

2003). Algumas dessas plantas podem apresentar efeito analgésico central e devem ser utilizadas 

com cautela, pois o abuso pode trazer danos à saúde (Almeida et al., 2001). Assim, estudá-las 

pode ser útil tanto para garantir um tratamento eficaz e seguro de determinadas doenças, como 

pode conferir ação protetora para doenças neurodegenerativas, devido aos seus antioxidantes. 

Neste trabalho piloto, buscamos compreender como a política de adoção de espécies 

prioritárias influenciou nos estudos realizados pelo Brasil para espécies com atuação no SNC e 

nativas da flora brasileira, sendo elas: Carapa guianensis (andiroba), Casearia sylvestris (chá de 

bugre), Croton cajucara (amazonas), Croton zehntneri (canela de Cunha), Erythrina mulungu 

(mulungu), Passiflora alata, Passiflora edulis (maracujá) e Psidium guajava (goiaba). 

 Metodologia 
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Realizamos o levantamento de trabalhos publicados para cada espécie pela base de dados 

SCOPUS (https://www.scopus.com/home.uri), entre os anos de 2001-2009 e 2010-2018 (anterior 

e posterior a divulgação da  RENISUS, respectivamente). Esses dados foram levantados para 

todos os países e todas as áreas e após a obtenção filtramos os artigos que apresentavam filiação 

de pesquisadores brasileiros e elaboramos os gráficos. 

Resultados e discussão  

Observa-se na Figura 1 que, para a maioria das espécies, o Brasil tem uma produção de 

trabalhos que corresponde sozinha a mais de 50% da produção mundial, o que indica uma posição 

de liderança em relação aos demais países.  

Observamos também, que houve um crescimento expressivo na porcentagem da produção 

principalmente para a espécie Casearia sylvestris, enquanto para as outras o crescimento foi baixo 

ou menor que no período anterior (2001 - 2009). À exemplo disso, Croton cajucara e C. zehntneri 

tiveram uma porcentagem de trabalhos publicados que foi inferior ao período de 2001 - 2009. 



2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 

 

 

 

311 

 

 

Porém, a maioria dos estudos são para espécies comerciais, tais como goiaba e maracujá, 

sendo realizados principalmente na área de Agricultura e Ciências Biológicas (Figura 2 e 3). 

Também podemos perceber que houve um crescimento expressivo no número total de trabalhos 

publicado após a divulgação da RENISUS (que pode ser percebido pela mudança de escala no 

gráfico) e que esse aumento ocorreu em todas as áreas (Figura 3).  
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Porém, na Figura 4 podemos perceber que apesar do aumento no número de trabalhos  ter 

ocorrido em todas as áreas, houve um crescimento bastante expressivo no número total de 
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trabalhos para as espécies de uso comercial no período posterior à divulgação da RENISUS, o que 

indica que são essas as espécies responsáveis pela mudança de escala na Figura 3. 



2 LATmetrics: Métricas Alternativas y Ciencia Abierta en América Latina 

Universidad Andina del Cusco 

Ciudad del Cusco, Perú 

4 a 6 de noviembre, 2019 

 

 

 

314 

 
Por fim, observamos que a adoção de políticas que definem espécies prioritárias para o 

SUS se mostrou efetiva no que diz respeito ao número de trabalhos publicados. Não podemos 

afirmar  nada sobre a qualidade dos trabalhos publicados e seu impacto na sociedade, visto que 

este foi apenas um primeiro levantamento. 

Este trabalho apresenta limitações, principalmente no que diz respeito à um grupo controle 

eficiente, dado que comparamos diferentes períodos de tempo, e que estes estão sob influência de 

diversos fatores, tais como a mudança nas tecnologias de produção e circulação de informação (o 

que pode influenciar na velocidade de produção de trabalhos no último período analisado), 

políticas governamentais, entre outros. Como perspectiva,  faremos o levantamento de dados de 

patentes para as espécies nos dois períodos avaliados.  
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PRODUCCIÓN CIENTÍFICA SOBRE EPILEPSIA EN LATINOAMÉRICA, 1989 – 2018: 

Análisis bibliométrico y redes de colaboración 
 

Cristian Morán-Mariños1 

 

Josmel Pacheco-Mendoza2, Carlos Alva-Diaz3 

 
 

Resumen 

 

Tuvimos como objetivo, analizar la producción científica sobre las publicaciones en epilepsia entre los 

años 1989 y 2018; además, de representar gráficamente las redes de colaboración científica. Realizamos 

un análisis bibliométrico de revistas indizadas en Scopus. Se analizaron los datos por producción anual, 

países, revistas, tipo de publicación de artículos; además se representaron gráficamente análisis de co-

ocurrencia de la colaboración entre países y términos de búsqueda utilizando VOSviewer. Se registraron 

5363 documentos entre los años 1989 a 2018, con un promedio de 300 publicaciones por año en la última 

década, la mayoría fueron originales (74,4%). Brasil tuvo el mayor número de publicaciones (55,2%), 

seguido por México y Argentina; para Paraguay no se le identificó producción. La colaboración fuera de 

la región fue principalmente con Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Italia y Alemania, mientras que 

la colaboración intrarregional fue baja. Las principales | áreas de investigación basadas en número de co-

ocurrencia en epilepsia fueron sobre electroencefalografía y convulsiones. 

 

Palabras clave: Epilepsia; América Latina; Bibliometría; Investigación Biomédica 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes  

La epilepsia es un problema de salud global, de carácter crónico y afecta a personas de 

todas las edades. Para el año 2016 fue el sexto desorden neurológico más incapacitante ajustado 
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por años de vida (AVAD) (Feigin et al., 2019), estimándose que lo padecen unos 50 millones de 

personas en el mundo (OMS, 2019), con una incidencia anual de 67.7 por cada 100,000 personas, 

siendo más frecuente en países de bajos y medianos ingresos. (Fiest et al., 2017).  

 

Un estudio publicado por Burneo JG, et al(2005) determinó una prevalencia media de 17.8 

por 1000 personas en Latinoamérica, siendo Guatemala y México los países con mayores 

prevalencias; mientras que el estudio publicado por Debacq, et al.(2017) concluyó que la 

neurocisticercosis es una de las principales causas en Latinoamérica para padecer esta 

enfermedad; sin embargo, según Kaiboriboon, et al.(2013) es importante considerar otros aspectos 

para el desarrollo y control de esta enfermedad como el nivel socioeconómico y cultural de cada 

país.  

 

La importancia de investigar la producción científica reside en comprender mejor el 

problema y sus posibles soluciones. Sin embargo, en América Latina, la producción científica 

sobre epilepsia puede ser rara, como lo demostró Park et al., (2017), Donde Brasil fue identificado 

como el país con el mayor volumen de niveles de producción científica en América del Sur sobre 

epilepsia. 

 

Por las consideraciones mencionadas y dada la prevalencia de esta enfermedad en países 

de bajo y medianos ingresos como en Latinoamérica (LA), se torna relevante analizar las 

tendencias de la producción científica en este tema, mediante un análisis bibliométrico. 

 

 Objetivo  

El objetivo del estudio es analizar la producción científica sobre las publicaciones en 

epilepsia entre los años 1989 y 2018; además, de representar gráficamente las redes de 

colaboración que en este tema se desarrollan. 
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Metodología  

Realizamos un análisis bibliométrico utilizando documentos publicados entre 1989 a 2018 

en revistas indizadas en Scopus. Se considero 1989, dado que la International League Against 

Epilepsy (ILAE), realizó modificaciones de la clasificación de epilepsia de 1981, tomando en 

cuenta las características clínicas y electroencefalográficas distinguiendo síndromes idiopáticos, 

criptogénicos y sintomáticos, permitiendo mejorar la identificación etiológica. Esta clasificación 

se ha actualizo en los años 2013 y 2017 manteniendo los caracteres generales de los grupos  

 

Se consideró un documento sobre epilepsia en Latinoamérica a aquel con al menos un autor con 

filiación de un país de LA. La estrategia de búsqueda incluyó palabras registrada a partir de 

encabezados de temas médicos (en inglés MeSH) para el término "epilepsy". Finalmente, después 

de diseñar la estrategia de búsqueda (material suplementario 1), la búsqueda se realizó en junio 

del 2019 en Scopus para las publicaciones entre los años 1989 al 2018 y se limitó solo al tipo de 

fuente revistas (que incluyen publicaciones del tipo Articles, Reviews, Letter, Conference Paper, 

Note, Editorial, Short Survey, Erratum), excluyendo actas de congresos, libros, serie de libros, 

publicaciones comerciales.  

 

Para el análisis, los datos de la búsqueda se importaron a Microsoft Excel 2019, para 

posteriormente ser analizados y determinar resultados por indicadores bibliométricos de la 

producción científica, tipo de publicación de artículos y de revistas. Se representaron gráficamente 

análisis de co-ocurrencia de la colaboración entre países y términos de búsqueda utilizando 

VOSviewer. 

 

Resultados  
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El promedio anual de producción científica de documentos publicados sobre epilepsia en 

LA fue de 180 artículos por años, con una tasa de crecimiento anual de 15,8%; Una 

comparación de la base de datos de la Web of Science mostró un tren similar (Figura 1) 

 

En las últimas dos décadas (2018 – 1999), hubo un incremento significativo en la 

producción científica de hasta 4,2 veces (p=0,0065) con respecto a 1989 y 1998.  El mayor 

número de publicaciones fueron artículos originales (n=4194; 74,4%) y revisiones (n=808; 

14,3%) (tabla 1) 

 

Los 5 países con mayor producción en LA fueron: Brasil con 3272 informes (58%), 

seguido de México (913;1 6.1%), Argentina (596; 10.5%), Colombia (231; 4.1%) y Cuba (230; 

4,1. %); mientras que, el resto de los países tuvieron menos de 200 documentos publicados (394; 

7%) (Figura 3). Brazil tuvo una tasa de crecimiento anual de 18,3%, seguido de Argentina con 

13,5% y México con 11,1% (figura 2) 

 

Se hallaron 21 revistas que tuvieron un mínimo de 30 publicaciones entre los años 1989 

al 2018; 4 revistas fueron de países de LA. La revista con mayores publicaciones fue “Arquivos 

De Neuri Psiquiatria" con 510 (10%). En el año 2018: 1) El país con revistas de mayor índice de 

impacto (Q1) fue EE. UU., mientras que el resto de las revistas pertenecientes a LA fueron de 

menor impacto 3/4(Q4) y 1/4(Q3) (tabla 2).  

 

Haití y la República Dominicana produjeron un total de menos de 5 artículos, Paraguay 

no publicó ningún artículo sobre epilepsia, según Scopus. Las redes de colaboración requirieron 

un mínimo de 20 publicaciones por país. Brasil y México tenían las mayores redes de 

colaboración con 32 países, seguidos por Argentina (31), Chile (29) y Uruguay (25). Venezuela 
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(13) y Puerto Rico (4) fueron los países con menos colaboración; La colaboración intrarregional 

entre los países de AL fue baja (figura 3). 

 

Se registraron 90 de 15,758 palabras clave que fueron utilizados en los 5636 documentos 

y que tuvieran un mínimo de 20 ocurrencias.  Cluster 1:  Diagnostic research (12413 ocurrences; 

37.2%); Cluster 2: Treatment research (7051 ocurrences; 21.1%); Cluster 3: Other (8086; 

24,2%); Cluster 4: Causes (5775; 17.3%) (Figura 4) 

 

 

 

Discusión  

Entre las 2 últimas décadas, sobre todo la última, la producción científica sobre epilepsia 

incrementó, siendo Brasil, México, y Argentina los de mayor producción. Además, son los 

mismos países los que tuvieron mayor colaboración internacional entre periodo 2009 y 2018, 

principalmente con EE. UU., Reino Unido y Canadá. La mayoría de esta producción científica 

fueron artículos originales, siendo los temas basado en electroencefalografía y convulsiones los 

más estudiados. 

 

La producción científica está relacionada con la inversión que recibe.  En Latinoamérica 

ha habido un aumento del 126% en la producción científica, de 2004 a 2013, gracias a una mayor 

inversión en investigación (El estado de la ciencia en imágenes. In: Red de Indicadores de Ciencia 

y Tecnología. El Estado de la Ciencia - Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología-

Iberoamericanos/Interamericanos., 2017). Por lo tanto, se observa una mayor producción 

científica en los países latinoamericanos debido a inversiones en investigación, universidades con 

alta producción científica, hospitales con centros de atención especializados y que cuentan con 

mejores redes de colaboración internacional como Brasil, México y Argentina. Esto podría ser 
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uno de los principales factores que explican el buen rendimiento científico general de estos 3 

países, en comparación con el resto de los países de Latinoamérica (Ciocca & Delgado, 2017).  

 

Además, se están desarrollando alternativas terapéuticas y una mayor especialización para 

el tratamiento de la epilepsia, especialmente en países de altos ingresos como Estados Unidos, 

Canadá y países europeos (Begley & Durgin, 2015; Burneo & Steven, 2013). Para los países que 

presentaron mayor producción científica en LAC el porcentaje de colaboración internacional llego 

hasta un 34%. Esto también podría explicar la mayor la producción de investigación de estos dada 

la colaboración con países desarrollados (Alarcon-Ruiz, Diaz-Barrera, Vera-Monge, Alva-Diaz, 

& Metcalf, 2019). 

 

Los países como Haití y República Dominicana de LA presentaron una baja producción 

científica, esto podría explicarse por su baja colaboración y por la menor inversión para 

investigación de estos países. Paraguay no produjo ningún documento publicados sobre epilepsia 

en la base de SCOPUS, como lo reconocen también sus miembros locales de ILAE (“El país no 

cuenta con estudios de epilepsia - Locales - ABC Color,” n.d.). Esta baja o ausencia de producción 

de los países afecta no solo en sus indicadores de crecimiento científico, sino también en tener 

estimaciones precisas de prevalencia e impacto de esta enfermedad para sus países, con los cuales 

poder mejorar las planificaciones de sus políticas públicas en salud. Ante esta situación de los 

países de la región la ILAE en abril del 2019 realizo sesiones de capacitación en áreas científicas, 

culturales y sociales para generar conciencia sobre esta enfermedad y la importancia de desarrollar 

centros de atención e investigación (“Latin American Epilepsy Week - Paraguay // International 

League Against Epilepsy,” n.d.). Experiencias de países de medianos y bajos ingresos, como Irán, 

que fortalecieron sus relaciones de colaboración, que generó un incremento progresivo de su 

producción científica, con una mayor visibilidad e impacto sobre el tema de epilepsia, de acuerdo 
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al estudio publicado por Rasolabadi et al. en el 2015, demuestran que trabajar en ello es factible 

(Rasolabadi et al., 2015).   

 

La producción científica sobre epilepsia en LA se muestra superior a la producción de 

otras enfermedades neurológicas, algunas de elevada prevalencia como stroke con 164 artículos 

por año (2003-2017) (Alarcon-Ruiz et al., 2019) o de constante innovación terapéutica como 

esclerosis múltiple con 115 artículos por año (1996-2010) (Aleixandre Benavent et al., 2013). La 

epilepsia es una enfermedad con un claro componente de inequidad en su distribución con un 

mayor impacto en países de bajo y mediano ingresos como los países de LAC (Bonnett, Smith, 

Donegan, & Marson, 2014; Burneo, Tellez-Zenteno, & Wiebe, 2005). Además, se trata de una de 

las enfermedades neurológicas clásica, con importante morbimortalidad para los pacientes de gran 

interés entre los especialistas, lo cual generaría un mayor interés para generar investigación. 

(Devinsky, Spruill, Thurman, & Friedman, 2016; Hesdorffer et al., 2012). Asimismo la ILAE 

desde el 2014 hasta el 2020 se acordó la necesidad de mantener y formular políticas claras para 

una mayor investigación, colaboración y financiamiento de esta enfermedad (Sheanon & 

Pitkänen, 2013), lo cual podría explicar la mayor tendencia de publicaciones en los últimos 4 años 

en nuestro estudio. 

 

Nuestro estudio bibliométrico se limitó a revistas indexada de Scopus, por lo que otras 

revistas no fueron estudiadas. Aunque nuestra estrategia de búsqueda fue exhaustiva para la 

palabra “Epilepsy", no pudimos excluir la palabra "Seizure" debido que las convulsiones 

recurrentes forman parte de la definición de epilepsia, por lo que nuestra búsqueda no solo 

representa estudios basados solo en “Epilepsy” sino también “Seizure”. Por último, el software 

VOSviewer no puede calcular una relación estadística, aunque permite evaluar las relaciones 

visualmente. 
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Conclusiones 

Se muestra que la producción científica sobre epilepsia en LAC está en incremento 

constante. La mayoría de las publicaciones provinieron de países como Brasil, México y 

Argentina, con mayoría de colaboración con países extranjeros como EE. UU. e Inglaterra 

principalmente. Brasil es uno de los países que invertiría más y mejor en sus instituciones para el 

desarrollo de investigaciones en esta área, que se traduce en su producción como en sus mejores 

redes de colaboración internacional. Sin embargo, es necesario mejorar la inversión para fortalecer 

la producción científica y propiciar mayores redes de colaboración para los países de 

Latinoamérica, tanto con países fuera como dentro de la región. 
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Tablas y figuras 

 

Figura 1.  Tendencias en la producción científica de los países latinoamericanos sobre epilepsia, 

1989 - 2018. 
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Tabla 1. Años de publicación y tipos de artículos de revistas. 

Años Documentos Articulo original 
Artículo de 

revisión 
Carta Otros* 

1989-1993 198 180 11 3 4 

1994-1998 398 331 23 9 35 

1999-2003 797 614 98 13 72 

2004-2008 1179 858 197 43 81 

2009-2013 1504 1082 221 110 91 

2014-2018 1560 1129 258 96 77  

Total 5636 4194 (74.4) 808 (14.4)  274 (4.8)  360 (6.4)   

Oros*: Conference Paper, Note, Editorial, Short Survey, Erratum 

 

 

Figura 2. Publicaciones de epilepsia por intervalos de años, 1989 - 2018, estratificadas por países 

latinoamericanos. 
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*Otros: Países con menos de 200 publicaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Principales revistas con los artículos más comúnmente publicados sobre investigación 

de epilepsia en América Latina, 1989 - 2018. 

Revistas Numero de 

documentos (%) 

Quartile 

Scoresª 

CiteScore 

2018¥ 

SJR 

2018¥ 

%Colaboración 

internacional 

(2018)ª 

Brasil      
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Arquivos De Neuro 

Psiquiatria 
578 (10%) Q3 0.87 0.487 14.71 

Journal Of Epilepsy 

And Clinical 

Neurophysiology* 

288 (5%) discontinuado    

Brazilian Journal Of 

Epilepsy And Clinical 

Neurophysiology* 

58 (1%) discontinuado    

México      

Revista Mexicana De 

Neurociencia 
46 (1%) Q4 NA 

no 

asignado 
NA 

Archivos De 

Neurociencias 
36 (1%) Q4 0 0.100 23.53 

Ecuador      

Revista Ecuatoriana De 

Neurologia 
40 (4%) Q4 0.14 0.119 40.91 

Estados Unidos      

Epilepsy And 

Behavior 
412(1%) Q1 2.48 1.3 19.48 

Neurology 77 (1%) Q1 3.85 3.502 19.31 

Epileptic Disorders 56 (2%) Q2 1.94 0.823 39.47 

Journal Of Child 

Neurology 
39 (1%) Q1 1.90 0.973 10.08 

PLoS One 37 (1%) Q1 3.02 1.1 33.01 

Reno Unido      

Epilepsia 340(6%) Q1 5.11 2.85 36.30 

Seizure 145(3%) Q1 2.77 1.172 24.90 

España      
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Revista De Neurologia 256(5%) Q3 0.38 0.199 8.60 

Neurologia Argentina 38 (1%) Q4 0.04 0.106 10.00 

Países bajos      

Epilepsy Research 177(3%) Q2 2.36 0.963 22.83 

Brain Research 55 (1%) Q1 3.15 1.364 22.25 

Neuroscience Letters 44 (1%) Q3 2.21 0.858 20.16 

Pediatric Neurology 36 (1%) Q1 1.82 0.907 13.37 

Clinical 

Neurophysiology 
33 (1%) Q1 3.14 1.634 31.30 

Alemania      

Child S Nervous 

System 
36 (1%) Q2 1.16 0.492 16.80 

* Journal Of Epilepsy And Clinical Neurophysiology previously anteriormente conocida como Brazilian Journal Of Epilepsy 

And Clinical Neurophysiology en el 2001, fue discontinuada de Scopus en 2012. 

ª Source: SC imago Journal & Country Rank (2018) ¥Source: SCOPUS (2018) 

 

 

 

 

Figura 3. Colaboraciones extrarregionales en investigación de epilepsia. 

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
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-Requerimos un mínimo de 20 documentos y se incluyeron 35 países. El análisis fue ponderado 

por el número de documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mapa de red de co-ocurrencia de palabras clave. 
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Material suplementario 1. Estrategia de búsqueda  
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Base de 

datos 

Estrategia de búsqueda Fecha Result

ados 

Scopus 1. ( ( ( TITLE ( epilepsy*  OR  "Seizure Disorder*" ) )  OR  ( TITLE ( 

epileps*  W/2  cryptogenic  OR  awekening  W/2  epileps* ) ) )  OR  ( 

( TITLE ( epilep* )  AND  TITLE ( syndromes  OR  reflex  OR  "Post-

traumatic"  OR  generalize  OR  "benign neonatal"  OR  partial  OR  

"drug resistant" ) ) ) )  OR  ( ( ( KEY ( epilepsy*  OR  "Seizure 

Disorder*" ) )  OR  ( KEY ( epileps*  W/2  cryptogenic  OR  awekening  

W/2  epileps* ) ) )  OR  ( ( KEY ( epilep* )  AND  KEY ( syndromes  

OR  reflex  OR  "Post-traumatic"  OR  generalize  OR  "benign 

neonatal"  OR  partial  OR  "drug resistant" ) ) ) )  AND  ( 

AFFILCOUNTRY ( argentina  OR  bolivia  OR  brazil  OR  chile  OR  

colombia  OR  "Costa Rica"  OR  cuba  OR  ecuador  OR  "El Salvador"  

OR  guatemala  OR  haiti  OR  honduras  OR  mexico  OR  mejico  OR  

nicaragua  OR  panama  OR  paraguay  OR  peru  OR  "Puerto Rico"  

OR  "Dominican Republic"  OR  uruguay  OR  venezuela  OR  "Latin 

America"  OR  caribbean ) )   

 

2. (PUBYEAR > 1988) AND (LIMIT-TO (SRCTYPE, "j")) AND  

(EXCLUDE (PUBYEAR, 2020) OR EXCLUDE(PUBYEAR,  2019)) 

 

#1 AND 2 

Junio 

2019 

5636 
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Palabras clave: Bibliometría; Diabetes Mellitus; Perú 
 

 
 

Introducción 
 

La   Diabetes   Mellitus   (DM)   es   un   grupo   de   trastornos   metabólicos   crónicos 

caracterizados  por  niveles  altos  de  glucosa  en  sangre.  Se  calcula  que en  el  2017 hubo  

541 millones  de  diabéticos  alrededor  del  mundo,  y  se  estima  que  para  el  2045  este  

número  se incremente a 693 millones (Cho, et al., 2018). Si bien la prevalencia de DM tipo 2 

en Perú es de las más bajas en la región (4.4%), la tasa de incidencia es una de las más altas a 

nivel mundial, llegando al 7.2% (Seclen, et al., 2017; Escobedo, et al., 2019) 

Al ser una enfermedad crónica, se requiere un tratamiento prolongado de la enfermedad 

y de sus complicaciones, lo cual produce altos gastos para los sistemas de salud. La inversión 

en  investigación  por  parte  del  Estado  Peruano  y  las  instituciones  ha  venido  en  aumento, 

trayendo  consigo  un  incremento  en  el  número  de  publicaciones  de  Perú  cada  año.  Por  

lo 

mencionado anteriormente, es importante realizar un análisis sobre la producción científica de 
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DM, a través de un estudio bibliométrico. Se eligió Web of Science debido a que no se han 

realizado estudios usando esta base de datos. 

 
 

Métodos 
 

Estudio observacional bibliométrico, realizado en la base de datos electrónica Web of 

Science Core Collection del 2009 al 2018. Se consideró como artículo de DM en Latinoamérica 

a todo aquel artículo en el que al menos un autor tenga una filiación perteneciente a un país de 

Latinoamérica. 

Se incluyó los registros correspondientes entre los años 2009 y 2018 cubriendo 10 años 

de  publicaciones  en  este  tema.  Se  decidió  utilizar  el  término  “diabet*”  para  incluir  a  las 

complicaciones tardías y otros tipos de DM, además se excluyó los artículos con tema central 

de diabetes insípida, debido a que no es considerado dentro del grupo de DM. Se incluyeron a 

los demás países de Latinoamérica para comparar las producciones científicas. Se obtuvo 11284 

resultados, los cuales fueron descargados en formato “.txt” y exportados al programa Microsoft 

Excel 2019 para el análisis de datos. Por otro lado, se realizó una normalización de términos 

tomando como referencia a KeyWords Plus para realizar el gráfico de conglomerados en el 

programa de visualización VosViewer versión 1.6.10. 

 
 

Resultados 
 

Se incluyeron 11574 documentos, de los cuales los artículos representan el 67% de la 

producción  científica  latinoamericana  de  Diabetes  Mellitus,  seguido  del  meeting  abstract 

(17%), revisiones (10%), proceedings paper (3%), carta (2%) y otros (2%) (Tabla 1). Se observa 

un incremento de artículos de casi el 150% del periodo 2009-2013 respecto al periodo 2014- 

2018. El tipo documentario con el mayor porcentaje de crecimiento fue la revisión, duplicando 

en  el  periodo  2014-2018  la  producción  obtenida  en  el  anterior.  Respecto  al  idioma  de
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publicación, 10175 artículos están en inglés (90.41%), 699 (6.04%) en español, 396 (3.42%) en 

portugués  y  14  (0.12%)  otros  idiomas.  Las  publicaciones  científicas  con  filiaciones  de 

instituciones peruanas sumaron un total de 167, representando del 1.44% de toda la producción 

de Latinoamérica. 
 

Tabla 1. Número de artículos según periodo y tipo documental 
 
 

2009-2013    %          2014-2018    %          Total      % 
 

 

Artículo original       3158             68%      4571             66%      7729      67% 
 

 

Meeting Abstract      796               17%      1116             16%      1912      17% 
 

 

Revisión                   378               8%        779               11%      1157      10% 
 

 

Proceedings Paper    102               2%        188               3%        290        3% 
 

 

Carta                         82                 2%        116               2%        198        2% 
 

 

Otros*                       120               3%        168               2%        288        2% 
 

 

Total                         4636             100%    6938             100%    11574    100% 
 

*Article, Book Chapter; Article, Data Paper;  Article, Book Review; Correction;  Editorial 
 

Material; News Item; Reprint; Review, Book Chapter; Review, Retracted Publication 
 

 
 

En el periodo 2009-2013 se publicaron 37 artículos, mientras que en el periodo 2014- 
 

2018   llegó   a  130,  mostrando   un  crecimiento   de   más   del  350%.   Si  se  compara  con 

Latinoamérica,  en  el  primer  periodo  la  producción  peruana  representó  el  0.79%  de  la 

producción latinoamericana, llegando  a  1.87%  para  el  segundo  periodo.  Los  países  con  

los cuales  se  realizaron  más  colaboración  fueron  Estados  Unidos  (72  artículos),  seguido  

de
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Inglaterra (26), Argentina (18) y finalmente España, México y Colombia con 15 artículos cada 

uno. 
 

La Figura 1 representa un mapa bibliométrico de la colaboración entre países con un 

punto de corte de 5 o más coautorías, además se excluyeron los artículos con más de 25 autores. 

Se aprecia la formación de 4 clusters, siendo el principal el formado por los países de Perú, 

Estados Unidos, Inglaterra e India. 

 
 

Figura 1. Redes de colaboración entre países 
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EL HACER EPISTEMOLÓGICO EN ABIERTO 
 

 
 
 
 

Luis Humberto Bejar1
 

 

Osbaldo Washington Turpo Gebera2
 

 

 
 

Palabras-clave: investigación; confrontación; con compasión; transformación 
 

 
 

Resumen: América Latina y el Caribe van instalando un saber investigativo arraigado en la 

realidad desde los más sufrientes, haciendo que la epistemología esté en camino de crear su 

propio   paradigma.   Somos   consciente   de   estar   a   la   sombra   de   culturas   investigativas 

hegemónicas  afines  al  mercantilismo  investigativo.  En  esa  línea,  se  aborda,  desde  autores 

decoloniales, una investigación arraigada desde el sur global, desde la confrontación con la 

realidad, la compasión con los que sufren y la fuerza transformadora que conlleva un trabajo 

comprometido. El objetivo del trabajo investigativo es generar una corriente de pensamiento 

superadora del impuesto norte global. 
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1.         Introducción 
 

 
 

Hacer ciencia, buscar claves que permitan no ser indiferentes ante el contexto social en 

los que se escucha el ruidoso grito de los que sufren ante políticas de gobiernos que dejaron de 

tener como objetivo de su accionar el bien común; es una tarea de la epistemología abierta, sin  

trabas,  sin  frenos  burocráticos  y  con  amplia  mirada  metodológica  y  de  construcción 

sistemática que permita ahondar en la realidad, buscando las causas del sufrimiento humano 

(Carrillo, 2008). 

 
 

2.         Investigación desde el Sur Global 
 

 
 

2.1.       Epistemología abierta como confrontación con lo impuesto 
 

 
 

Existe  la  necesidad  que  en  América  Latina  y  El  Caribe  se  continúe  generando 

corrientes de opinión y concreción en lo que respecta al hacer investigativo desde la realidad y 

en confrontación con los que presentan la realidad en sintonía con los poderes que imponen su 

modo   de   verla   (Mejía,   2008).   Esta   opción   tiene   dos   presupuestos:   ver   la   realidad   

y confrontarnos  con  ella,  ambos  no  pueden  quedar  al  margen  de  la  investigación,  ya  que  

se podrá,  no  a  modo  de  recetario,  sino  de  discernimiento  socioanalítico,  acercarnos  a  los 

acontecimientos desde el corazón mismo de lo que el pueblo sufre. 

La globalización de la economía, no la nacional, popular, solidaria, inclusiva; sino, la 

que  se  impuso  desde  el  mercado,  desde  el  lucro  mercantilista,  la  que  insidió  de  manera 

inescrupulosa  en  la  cultura   global  y  reprodujo  investigaciones  a  fin  al  mercado;  nos  

debe cuestionar nuestro posicionamiento como investigadores/as latinoamericanos/as. 

 
 

2.2.      Epistemología  con centralidad compasiva 
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La  ciencia  que  arroja  números  a  modos  de  resultados  en  los  que  se  analizan  las 

cantidades de manera retórica o que analizan de manera circunstancial, como un hecho natural 

lo  que  se  transparentó  en  cuadros  y  gráficos;  está  lejos  de  una  ciencia  que  quiere  ser 

compasiva y no solo empática o asistencialista.  

La causa epistemológica con compasión puede ser central como propuesta en nuestro sur 

global. Analizar, interpretar la realidad buscando causas profunda del andar cotidiano del pueblo 

y sus culturas. No tener miedo a confrontarnos con el dolor de los/as marginados/as, a caminar 

con ellos/as en el quehacer científico, a sufrir sus impotencias, carencias e injusticias; hará  que  

la  ciencia  no  se  enfrasque  en  discursos  obsoletos  sino  que  sea  con  compasión sumergida 

en la realidad de los “sin nadie” (Grosfoguel, 2013). 

Caminar,  hacer  ciencia  con  compasión  será sin  dudas  un  paso  profundo  para que  

la ciencia sea transformadora, siendo un hecho (la ciencia) significativamente peligrosa para la 

hegemonía del norte global. 

 
 

2.3.      Epistemología claramente transformadora 
 

 
 

La ciencia es inservible cuando no es una clara invitación a la transformación social, a 

generar  compromisos  que  revelen  lo  oculto,  a  que  no  sea  conformista  y  a  despertar  en  

la población la no aceptación de prácticas instaladas como venidas de la naturaleza misma de la 

humanidad (Ornelas, 2007). 

 
 

La   realidad   debería   ser   una   clara   invitación   a   la   transformación   del   acervo 

epistemológico y ésta una clara invitación a la transformación de las injusticias que el pueblo 

padece.      La   decolonización   epistemológica   del   sur   global   tendrá   que   ver   con   la 

decolonización  de  los  Estados  gobernados  por  seudodictaduras  que  sofocan  a  nuestras 

poblaciones latinoamericanas y  caribeñas  desde  todas las dimensiones: política, económica, 

cultural, histórica, etc. 

 
 

3.         A modo de (in)conclusiones 
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La  construcción  del  pensamiento  desde  el  hecho  epistemológico  es  un  compromiso 

encarnado en la realidad latinoamericana. 

La   investigación   abierta,   sin   rigorismos   tecnocráticos   o   formulismos   fijos,   

posibilitan metodologías para abordar causas comunes en contextos diversos. 

La confrontación epistemológica solidifica una reflexión que tiene que ver con la realidad, es 

compasiva con el sufrimiento y procura generar transformaciones liberadoras. 

La  métrica  investigativa  profunda  tendrá  que  ver  con  un  análisis  de  búsqueda  de 

causas que expliquen, de alguna manera, los fenómenos sociales existentes, desde posturas de 

compromiso  con  la  transformación  de  estructuras  injustas  para  mayor  dignidad,  justicia  

y libertad. 
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