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RESUMO*
*
*

Este! trabalho! consiste! em!um!estudo! sobre! o! comportamento! das! publicações! do!
campo! de! turismo! e! eventos! no! mundo.! Nesse! sentido,! aborda! os! resultados! da!
análise!bibliométrica!de!206!artigos!sobre!turismo!e!eventos,!no!período!de!1989!a!
2015,!a!partir!da!base!de!dados!Scopus.!A!pesquisa!do!tipo!descritiva!e!documental!
que!proporcionou! familiarização!com!o! fenômeno! ! investigado! foi!desenvolvida!em!
quatro!fases:!Construção!do!referencial!teórico:!apresentando!contexto!histórico!e!os!
conceitos!sobre!Bibliometriat!Desenvolvimento!da!discussão!sobre!os!procedimentos!
metodológicos! para! realização! do! estudo! bibliométrico! e! apresentação! das! etapas!
de! construção! metodológicat! Descrição! e! categorização! dos! dados! levantados,!
utilizando! o! software)Vantage)Point)para! análise! dos! artigos! científicos,! visando! à!
organização!dos!resultados!obtidos!para!posterior!análise!e!interpretaçãot!Análise!e!
interpretação! dos! dados! obtidos.! Os! principais! resultados! obtidos! indicaram! o!!
crescimento!da!produção!de!artigos!sobre!turismo!e!eventos.!Foram!destacados!três!
momentos! que! evidenciam! mudanças! de! patamares! na! produção! da! área:! até!
2001com!uma!média!de!2!produções!por!anot!de!2002!a!!2010!com!uma!média!de!8!
produções!por!ano!e!de!2011!emdiante!onde!a!media!de!produção!anual!subiu!para!
22!artigos.O!resultado!sobre!a!produtividade!dos!autores!confirmou!a!Lei!de!Lotka,!
expondo!a!discrepância!na!frequência!de!produtividade!de!autores.!Outro!resultado!
interessante!é!a!procedência!das!publicações!observadas,! tendo!destaque!para!as!
instituições! australianas! e! americanas,! responsáveis! por! 21,3%! e! 18,3%,!
respectivamente.!
!
Palavraschaves:AnáliseBibliométrica.! Turismo.!!Eventos.!!

Bibliometria.LeideLotka.!Periódico!Científico.!Bases!dedados!
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ABSTRACT*
*
This! work! consists! of! a! study! about! the! behavior! of! the! publications! in! the! field! of!
tourism! and! events! in! the! world.! In! this! terms,! discusses! the! results! of! Bibliometric!
analysis! of! 206! articles! about! tourism! and! events,! in! the! period! between! 1989! and!
2015,! from! the! Scopus! database.The! descriptive! and! documentary! research,! which!
provided! familiarisation! with! the! phenomenon! investigated,! was! developed! in! four!
phases:!construction!of!the!theoretical!framework:!presenting!the!historical!context!and!
concepts! about! Bibliometricst! Development! of! the! discussion! on! the! methodological!
procedures! for! performing! Bibliometric! study! and! present! of! methodological! building!
stepst! Description! and! categorisation! of! data! collected! using! the! Vantage! Point!
software!for!analysis!of!scientific!articles,!seeking!at!organization!of!results!obtained!for!
further!analysis!and!interpretationt!Analysis!and!interpretation!of!the!data!obtained.!!
The!main!results!obtained!indicated!the!growth!of!production!of!articles!about!tourism!
and! events.! Three! moments! were! highlighted,! that! show! changes! of! levels! in! the!
production! area:! until! 2001!with! an! average!of! 2! productions! per! yeart! from!2002! to!
2010! with! an! average! of! 8! productions! per! year,! and! from! 2011! on! the! annual!
production!increased!to!22!articles!an!average.!The!result!on!the!productivity!of!authors!
confirmed! the! Lotkas! law,! exposing! the! discrepancy! in! frequency! of! authors!
productivity.! Another! interesting! result! is! the! provenience! of! these! publications.!
Australian! and! American! institutions! were! responsable! for! 21,3%! and! 18,3%!
respectively,!of!all!publications.!
!
Keywords:!Bibliometric!Analysis.!Tourism.!Events.!Bibliometric.!Lotka‟s!Law.!
Scientific!Journal.!Databases!
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*

INTRODUÇÃO*

*
Ao! revisar! a! evolução! histórica! do! desenvolvimento! das! formas! escritas! de!

comunicação! da! sociedade! ao! longo! dos! anos,! foi! observado! que! o! fluxo! de!

informação! aumentou! exponencialmente,! e! como! consequência! o! crescimento! da!

produção!científica,!a!partir!da!evolução!de!métodos!e!técnicas,!impulsionados!pelo!

desenvolvimento! da! sociedade! como! um! todo,! principalmente! no! pós! Segunda!

Guerra!Mundial.!Desse!modo,!tornaese!essencial!investigar!a!produção!acadêmica,a!

fim! de! organizar! e! selecionar! as!mais! relevantes! e! importantes! produções,! assim!

como! os! autores! que! se! destacam! em! número! de! publicações! e! entender! o!

comportamento! dessas! produções! no! decorrer! do! tempo.! Para! isso,! há! a!

necessidade! de! desenvolver! mecanismos! de! monitoramento! e! medição! mais!

sofisticados!para!acompanhar!tal!desenvolvimento.!

A! fim!de!sanar!as! lacunas!sobre!a! investigação!da!medição!das!produções,!

surge!a!Bibliometria!no!início!do!século!XX.!Essa!técnica!quantitativa!e!estatística!de!

medição! analisa! tanto! os! índices! de! produção! e! disseminação,! quanto! o!

conhecimento!científico,! tal!como!procede!a!demografia!ao!recensear!a!população.!

Através! da! análise! bibliométrica,! é! possível! obter! indicadores! que! traduzem! as!

características! de! pesquisas! ou! de! um! campo! científico.! (SANTOSt!RODRIGUES,!

2013t!FONSECA,!2007t!ARAÚJO,!2006)!

Em! função! da! grande! quantidade! de! artigos! científicos! e!

deumamaioracessibilidade! aos! bancos! de! dados! bibliográficos,! é! observado! que!

oimpasseparaa! escolha! dos! artigos! mais! apropriados! na! construção!

daexplanaçãoteóricafundamental! às! pesquisas! e! textos! acadêmicos! aumentou.!

Tendocomo! pressuposto! que! cabe! ao! pesquisador! estabelecer! uma! estratégia! de!

pesquisabibliográficaquetanto! facilite! a! identificação! dos! principais! trabalhos! em!

meioa!umaquantidadegrande!de!possibilidades!que!permeiam!a!produção!científica!

mundial,comogaranta!

acapacidadedeestabelecerasfronteirasdoconhecimentoadvindodosachados!

científicos.Paratanto,ousodeumametodologiadeavaliaçãopormeiodeumestudo!

bibliométrico! pode! facilitar! a! solucionar! esses! dilemas.! (TREINTA!etal,2012)Nesse

! sentido,! o! presente! trabalho! objetiva,! através! da! Bibliometria,!

compreender! a! produção! científica! mundial! na! área! de! turismo! e! eventos!

apartirdabase! de! dados!Scopus.! Tendo! como! os! objetivos! específicos:! apresentar!

aevolução
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história!da!Bibliometriat!discussões!e!aplicações!sobre!a!Bibliometria!e!áreas!afinst!

explanar!sobre!o!processo!de!pesquisa!em!base!de!dadost!destacar!a!importância!da!

pesquisa! e! produção! em! turismo! e! eventost! e! descobrir! o! comportamento! da!

produção! científica! sobre! turismo! e! eventos! a! partir! de! variáveis! específicas.! A!

motivação!para!este!estudo!partiu!do!interesse!pessoal!da!pesquisadora!pelas!áreas!

de!turismo!e!eventos,!somado!a!curiosidade!de!entender!o!processo!de!construção!

de! portifólio! científico! mundial,! pois! essa! área! tem! apresentado! um! crescimento!

exponencial! ao! longo! dos! anos.! A! questão! problema! construída! foi,! “quais! são! as!

características!da!produção!cientifica!mundial!de!turismo!e!eventos”.!A!partir!de!então!

estabeleceuese!a!seguinte!hipótese:!A!produção!científica!do!mundo!sobre!turismo!e!

eventos!cresceu!no!mesmo!fluxo!que!o!mercado!desta!área.!!

! A!partir!do!problema!e!hipótese!acordados,!este!trabalho!aborda!!os!resultados!

da!análise!bibliométrica!de!206!artigos!sobre!turismo!e!eventos,!no!período!de!1989!a!

2015,! a! partir! da! base! de! dados! Scopus.! Descreveese! seus! principais! autores,! os!

periódicos!mais!relevantes,!assim!como!as!palavrasechave!mais!utilizadas!ligadas!ao!

tema! proposto,! de! forma! a! apontar! os! subtemas! relacionados! aquele! principal.!

Apresentamese! também! os! principais! países! onde! são! produzidos! artigos! e! como!

ocorreu!o!crescimento!dessas!publicações!ao!longo!dos!anos.!

Para!tanto,!este!trabalho!esta!dividido!em!três!capítulos.!O!primeiro,!intitulado!

“Bibliometria”! é! estruturado! de! forma! a! apresentar! a! construção! histórica! e! seus!

conceitos,! reconhecendo!suas!áreas!afins!que!contribuem!para! seu!entendimento,!

das!quais!apresentam!diferentes!formas!de!medição!voltadas!para!diferentes!objetos!

de! estudo,! sendo! essas! formas! de! medição! conhecidas! como! Cientometria,!

Informetria! e! Webometria.! Ainda! no! primeiro! capítulo! há! uma! discussão! sobre! o!

pioneirismo!em!definir!o!termo!bibliometria!que!foi!pleiteado!por!duas!correntes.!:!1)a!

dos!autores!franceses,!que!reconhecem!Paul!Otlet!por! ter!utilizado!o!termo!no!seu!

Traité)de)Documentation,!publicado!em!1934!–!et!2)!a!dos!autores!angloesaxônicos!

que! atribuem! a! invenção! a! Pritchard! (1969)! –! o! primeiro! a! cunhar! o! termo!!

bibliometria! para! significar! aplicação! das! matemáticas! e! dos! métodos! estatísticos!

aos! livros! e! outros! meios! de! comunicação.! (SILVA,! 2013).! Os! conceitos! sobre!

Bibliometriasãocontempladosparaafundamentaçãoteóricadopresente!
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!
trabalho.! Para! isso! são! utilizados! autores! como! Santost! Rodrigues,!

2013tFonseca,!2007t!Alvarado,!2007t!Araújo,2006.!

Neste! primeiro! capítulo! também! são! abordadas! as! principais! leis!

bibliométricas,! Lei! de! Bradford! (produtividade! de! periódicos),! Lei! de! Lotka!

(produtividade! científica! de! autores)! e! Lei! de! Zipf! (frequência! de! palavras).!

(ARAÚJO,!2006t!ALVARADO,!2002t!VANTI,!2002)!

No! capítulo! seguinte,! intitulado! “Estudo! bibliométrico! da! produção! de!

periódicos! na! área! de! turismo! e! eventos! a! partir! da! base! de! dados! Scopus:!

procedimentos! metodológicos”! desenvolveese! uma! discussão! sobre! os!

procedimentos! metodológicos! para! realização! de! um! estudo! bibliométrico.! Mais!

especificamente,! apresenta! as! etapas! de! construção! metodológica! utilizada! para!

analisar!a!produção!de!periódicos!na!área!de!turismo!e!eventos!no!período!de!1989!

a! 2015.! Para! tanto,! este! capítulo! esta! estruturado! em! três! partes! distintas,! porém!

complementares:!a!primeira!parte!discorre,!brevemente,!sobre!a!área!de! turismo!e!

eventos!(REJOWSKI,!2010t!BENI,!2008t!SANTOVITO,!2006),!outro!momento!com!a!

discussão! teórica! de! como! os! procedimentos! bibliométricos! podem! ser! utilizados!

(TREINTA,! 2014t! LACERDA! et) al.,! 2012),! e! por! fim! descreveese! a! pesquisa!

realizada!especificamente!na!área!de! turismo!e!eventos!a!partir!da!base!de!dados!

Scopus.!

O! terceiro! capítulo! consiste! na! apresentação! dos! resultados! da! pesquisa! a!

dos! dados! obtidos! seguido! de! discussão! a! cerca! dos! mesmos.! Para! isso,! este!

capítulo! foi! dividido! em! seis! seções! em! que! a! primeira! aponta! os! dados! sobre! a!

distribuição!dos!artigos!por!ano!de!publicaçãot!a!segunda!seção!analisa!o!resultado!

referente!à! temática!dos!artigos,! tendo! como!base!as!palavrasechave!encontradas!

na! pesquisat! na! terceira! seção! examina! a! produtividade! por! periódico! científicot! a!

quarta!seção!verifica!a!produtividade!dos!autorest!na!quinta!seção!são!analisadas!as!

publicações!dos!autores!nos!principais!periódicost!a!sexta!seção!analisa!a!produção!

de!periódicos!por!país.!Em!seguida!vêm!as!considerações!finais.!
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1*BIBLIOMETRIA*
*

Entendeese!a!importância!da!pesquisa!científica!como!condição!básica!para!o!

progresso!do!ser!humano,!estimulando!a!evolução!do!conhecimento.!Porém,!com!a!

crescente! produção! científica! há! a! necessidade! de! desenvolver! mecanismos! de!

monitoramento!mais!sofisticados!para!acompanhar!tal!desenvolvimento.!Para!tanto,!

se! faz! necessário! o! uso! de! um! conjunto! de! técnicas! e! métodos! paramedir! ! o!

universo!e!a!produção!científica.!Sendo!assim,!o!presente!capítulo!estruturaese!de!

forma! a! apresentar! a! construção! histórica! e! os! conceitos! da! Bibliometria,!

reconhecendo! as! áreas! afins! que! contribuem! para! seu! entendimento,! as! quais!

apresentam!diferentes!formas!de!medição!voltadas!para!distintos!objetos!de!estudo.!

!

1.1!CONTEXTUALIZAÇÃO!HISTÓRICA!E!PRINCIPAISCONCEITOS!

!

No!processo!da!evolução!da!ciência,!o!sufixo!metria,)derivado!do!grego!que!

exprime!a! ideia!de!medição,! foi! sendo!aplicado!a!diversas!áreas!da!ciência,!como!

Sociometria! nas! Ciências! Sociais,! Psicometria! na! Psicologia! e! Econometria! na!

Economia.! Posteriormente,! surge! a! Bibliometria,! advinda! do! campo! da!

Biblioteconomia!e!da!Ciência!da!Informação.!(ALVARADO,!2007)!

A! Bibliometria! surge! no! início! do! século! XX! como! sinal! da! necessidade! do!

estudo! e! da! avaliação! das! atividades! de! produção! e! comunicação! científica,! pois!

observouese! um! crescimento! exponencial! das!mesmas.! Essa! técnica! quantitativa! e!

estatística!de!medição!analisa!tanto!os!índices!de!produção!e!disseminação,!quanto!o!

conhecimento! científico! tal! como! procede! a! demografia! ao! recensear! a! população!

(SANTOSt!RODRIGUES,!2013t!FONSECA,!2007t!ARAÚJO,!2006t)!

Potter! (1981)! explica! que! a! Bibliometria! é! a! forma! de! medir! e! estudar! os!

padrões! de! publicação! da! comunicação! escrita! e! de! seus! autores.! Para! Ikpaahindi!

(1985),! a!Bibliometria! é! o! termo! genérico! que! descreve! uma! série! de! técnicas! que!

buscam!quantificar!o!processo!de!comunicação!escrita.!

O!pioneirismo!em!definir!o!termo!bibliometria!é!pleiteado!por!duascorrentes:!

1)!a!dos!autores!franceses,!que!reconhecem!Paul!Otlet!por!ter!utilizado!o!termo!no!
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seu! Traité) de) Documentation,! publicado! em! 1934! –! et! 2)! a! dos! autores! angloe!

saxônicos!que!atribuem!a!invenção!a!Pritchard!(1969)!–!o!primeiro!a!cunhar!o!termo!

bibliometria! para! significar! aplicação! das! matemáticas! e! dos! métodos! estatísticos!

aos!livros!e!outros!meios!de!comunicação.!(SILVA,2013).!

Nesse!sentido,!vale!a!pena!apresentar!cada!uma!das!correntes!citadas!para!

entender!como!cada!uma!delas!contribuiu!para!a!construção!do!termo!bibliometria.!

Paul!Otlet!escreveu!diversos!ensaios!sobre!a!forma!de!recolher!e!organizar!o!

mundo!do!conhecimento,!culminando!em!dois!livros,!Traité)de)Documentation)(1934))

e!Monde:)Essai)d’universalisme)(1935).)

Sobre! a! consolidação! da! documentação,! Otlet! foi! fundador! e! um! dos!!

principais! contribuidores.! Nascida! entre! os! séculos! XIX! e! XX,! na! Europa,! a!

documentação! tinha! como! objetivo! buscar! alternativas! de! como! organizar! o!

crescente! volume! de! documentos! produzidos! nesse! período.! (SANTOS,! 2007).! A!

questão,!para!Otlet,!era!discutir!e!analisar!soluções!e!propostas!no!intuito!de!reduzir!!

a! complexidade! relativa! à! organização!de!uma!grande!quantidade!de!documentos!

originais!e!secundários,!que!são!vistos!como!fontes!principais!de!informação!para!a!

produção!de!bibliografias.! (FONTOURA,!2012).!Essa!preocupação! resultou!em!um!

amplo! projeto! de! uma! bibliografia! universal,! conhecido! como! Repertoire)

Bibligraphique)Universel) (RBU).)Unindoese!a!Henri!La!Fontaine,!Paul!Otlet! fundou,!

em!1895,!o! Institut) International)de)Bibliographie,!no!qual!estabeleceuese!as!bases!

para! a! criação! de! uma! grande! bibliografia! universal! com! o! objetivo! de! reunir! a!

produção!mundial!de!impressos!por!meio!do!registro!em!fichas.!(FONSECA,2007).!

De!forma!notória,!observaese!que!a!criação!universal!do!trabalho!de!Otlet!na!

organização! e! uso! do! conhecimento! lhe! permitiu! escrever! em! 1934! seu! valioso!

trabalho,! o! Traité) de) Documentation.! (ZURITA! SANCHÉZ,! 2001).! Este! trabalho!

representa!sua!principal!obra,!na!qual!delineou!questões!primordiais!para!a!Ciência!

da!Informação,!até!sobre!a!própria!Bibliometria!ou!“Bibliossociometria”.!Além!disso,!

Otlet! abordou! outras! questões! centrais! para! a! Ciência! da! Informação,! tais! como,!

documento! e! informação,! cooperação! e! integração! de! bibliotecas,! arquivos! e!

museus.!(PINHEIRO,!1997).!

Edson!Nery!da!Fonseca,!em!1986,!traduziu!e!publicou!um!capítulo!do!Traité)

de) Documentation) intitulado! O! livro! e! a! medida:! Bibliometria,! na! coletânea!!

Bibliometria:!
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teoria!e!prática.!Nesse!capítulo,!o!autor!trata!sobre!a!aplicação!da!matemática!e!da!

estatística!à!bibliologia!(SANTOS,!2007).!

!
No!capítulo!“O!livro!e!a!medida:!bibliometria”!ele!aborda!a!proximidade!dos!
conceitos! de! estatística! do! livro! com! a! bibliometria,! por! exemplo! medida!
tiragens,! circulação! do! livro,! bibliotecas,! livrarias,! preços.! Considerando!
essa! ciência! como! "forma! superior! ligada! ao! conhecimento",! ou! "reunião!
coordenada!de!medidas!relativas!ao!livro!e!ao!documento",!cuja!definição!é!
por!ele!assim!elaborada:!"a!bibliometria!é!uma!parte!definida!da!bibliologia!
que! se! ocupa! da!medida! ou! quantidade! aplicada! aos! livros! aritmética! ou!
matemática!bibliológica".!(PINHEIRO,!1997,!p.67)!

!
!

Por! outro! lado,! a! corrente! dos! autores! angloesaxônicos! reconhece! Alan!!

Pritchard!como!o!grande!disseminador!do!termo,!ou!seja,! foi!a!partir!de!1969!que!a!

expressão! foi! popularizada.! (ARAÚJO,! 2006).! Seu! artigo!Statistical) Bibliography) or)

Bibliometrics,)publicado!no! Journal! of!Documentation,! em!que!segundo!Pritchard,! a!

bibliometria! seria! a! aplicação! da! matemática! e! métodos! estatísticos! para! livros! e!

outros!meios!de!comunicação.!(DE!BELLIS,!2009,!traduçãonossa)!

Segundo!Guedes!(2005,!p.3)!um!dos!conceitos!mais!utilizados!em!Bibliometria!

é! de! Pritchard:! “todos! os! estudos! que! tentam! quantificar! os! processos! de!

comunicação!escrita”.!

!

1.2!BIBLIOMETRIA,!CIENCIOMETRIA,!INFORMETRIA!E!WEBMETRIA:!

CONCEITOS,!DEFINIÇÕES!EDELIMITAÇÕES!

!

! Tendo!em!vista!que!a!Bibliometria!é!advinda!do!campo!da!Biblioteconomia!e!

Ciência!da!Informação!é!necessário!aprofundar!como!estes!campos!serelacionam.!

A! Biblioteconomia! relacionaese! com! Ciência! da! Informação,! sendo! que! a!

primeira! é! historicamente! anterior! à! segunda.! A! história! da! Biblioteconomia! foi!

marcada! por! esforços! na! procura! de! bases! conceituais! e! construção! de! princípios!

teóricos!de! forma!a!orientar!as!ações!da!área.! (VAKKARI,!1994).!Desde!o! inicio!da!

escrita,!por!conveniência,!houve!uma!necessidade!de!organizar,!preservar!e!difundir!

os! documentos.! Com! isto! as! bibliotecas! criaram! sistemas! com! diversos!

procedimentos!!e!!métodos!!que!!facilitassem!!as!!pesquisas,!!embora!!esses!!fossem!
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caracteristicamente! técnicos,! com! objetivo! de! resolver! problemas! práticos.! Assim,!!

aos! longos! dos! anos,! além! de! formarem! um! conjunto! de! questões! e! técnicas!

rotineiras,! se! constituíram! numa! base! da! futura! disciplina,! a! atual! Biblioteconomia.!

(SANTOSt!RODRIGUES,!2013t!ORTEGA,2004)!

O!marco!fundamental!para!o!campo!foi!a!obra!de!Gabriel!Naudé,!"Advis)pour)

dresser) um) bibliothéque“) em! 1627,! o! primeiro! manual! para! bibliotecários,! que!

formalizou! as! bases! conceituais! da! Biblioteconomia,! abrindo! caminho! para! a!

afirmação!de!importantes!conceitos,!como!a!ideia!de!ordem!bibliográfica.!Contudo,!o!

termo! Biblioteconomia! foi! usado! pela! primeira! vez! somente! em! 1839,! na! obra!

publicada! pelo! livreiro! e! bibliógrafo! LéopoldeAugusteeConstantin! Hesse! e! intitulada!

"Bibliothéconomie:) instructions) sur) l’arrangement,) la) conservation) e) l’administration)

des)bibliothèques".!Portanto,!é!a!partir!do!século!XIX!que!efetivamente!as!técnicas!e!

práticas!dos!bibliotecários!começam!a!ser!sistematizadas!(ORTEGA,2004).!

Fonseca!(2007)!afirma!que!o!fenômeno!denominado!de!explosão!documental,!

iniciouese!a!partir!do!século!XIX,!como!consequência!da!multiplicação!das!ciências!e!

de! suas! aplicações! tecnológicas.! Nesse! contexto! surgiram! Paul! Otlet! e! Henri! La!

Fontene! como! criadores! e! realizadores! do! Institut) International) de) Bibliographie.)

Segundo! Shera! (1980,! p.! 91),! La! Fontaine! e! Otlet! “[...]! tiraram! da! Biblioteconomia!

suas!técnicas!e!estratégias!fundamentais”,!utilizando!“[...]!os!catálogos!tradicionais!de!

bibliotecas! e! escolheram! o! Sistema! Decimal! de! Dewey! como! base! de! sua!

classificação”.!

Ortega! (2004)! comenta! que! apesar! da! Biblioteconomia! ser! a! atividade!mais!

antiga! de! organização! de! documentos,! voltada! para! aspectos! práticos! e! não! aos!

aspectos! tecnológicos! até! o! final! da! 2ª! Guerra! Mundial,! o! seu! todo! não! estava!

cientificamente! fundamentado! e! que! “encontra! na! Ciência! da! Informação! a!

possibilidade! de! construção! de! referenciais! teóricos! e! de! conquista! de! status!

científico”! (p.! 13).! Reitera! que! a! Ciência! da! Informação! teve! na! sua! construção! a!

presença,!principalmente,!de!indivíduos!com!expertise!tecnológica!e!de!fora!da!área!

da!Biblioteconomia,! que! procuravam!conduzir! a! emergente! tecnologia! eletrônica! na!

resolução! antigos! problemas,! que! surgiram! no! Pós! Segunda! Guerra! Mundial.!

(ORTEGA,!2004).!

Araújo!(2014)!afirma!que!qualquer!esforço!de!fazer!um!histórico!da!Ciência!da!

Informação!necessita,!essencialmente,!retornar!ao!tempo!da!origem!da!formação!!!da!
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cultura!humana,!em!que!eram!produzidos!registros!de!seus!conhecimentos!

adquiridos.!

Observaese,!então,!que!ao! longo!dos!anos!podeese!observar!esforços!para!a!

construção!do!significado!da!Ciência!da!Informação.!A!atuação!de!diversos!cientistas!

nas!décadas!de!1920!a!1940,!primeiro!na!Inglaterra,!depois!nos!Estados!Unidos!e!em!

outros! países,! para! expandir! o! estudo! desta! área,! originou! os! chamados! science)

services,)que!seriam!colegas!de! informação!em!suas!respectivas!áreas!de!atuação.!

Posteriormente,!com!a!realização!da!Royal)Society)Scientific)Information)Conference,!

em! 1948,! e! a! criação,! em! 1958,! do! Institute) of) Information) Scientist,) na! Inglaterra,!

essa!atividade!tomou!um!rumo!importante!para!sua!institucionalização.!Anos!depois,!

na!União!Soviética,! foi!criado!o!Viniti,)Vserossiisky) Institut)Nauchnoi) i)Tekhnicheskoi)

Informatsii,!vinculado!à!Academia!de!Ciências.!E,!em!seguida,!em!1958,!ocorreu!nos!

Estados! Unidos! a! International) Conference) on) Scientific) Information.! (ARAÚJO,!!

2014).! Após! esses! encontros,! o! registro! oficial! do! termo! Ciência! da! Informação!

ocorreu!somente!na!da!década!de!1960,!a!partir!de!eventos!promovidos!pelo!Georgia)

Institute) of) Technology,)nos!Estados!Unidos,! onde! foi! discutida! a! criação! de! novas!

tecnologias! de! informação,! consequência! natural! do! crescimento! da! produção!

científica.!(FREIRE,2006)!

Segundo!Santos! Junior! (2012),! outra! condição! para! o! advento! da!Ciência! da!

Informação,! foi! no! período! da! Guerra! Fria! com! a! rápida! e! grande! produção! de!

documentos! e! o! desenvolvimento! acelerado! de! serviços! de! acumulação! e!

armazenamento!da!informação,!em!que!cientistas!e!pesquisadores!de!diversas!áreas!

de!estudo!repensaram!suas!práticas!de!construção!e!gestão!informacional.!

!

É,!pois,!a!partir!da!competição!entre!as!superpotências,!Estados!Unidos!e!a!
antiga!União!Soviética,! e! da! explosão! documental! e! de! informações! que! a!
área! atualmente! conhecida! como! Ciência! da! Informação! começou! a! se!
desenvolver!como!campo!científico.!(SANTOS!JUNIOR,!2012,!p.!131)!

!
!

O! crescimento! em! quantidade! e! importância! dos! periódicos! científicos,! em!

conjunto! com! o! aumento! na! produção! de! livros! em! diversas! partes! do! mundo! no!

século!XIX,!suscitou!numa!importante!modificação!relativa!às!formas!de!se!escrever!e!

organizar!documentos!impressos.!!(ARAÚJO,!2014)!



!

!

Em!razão,!da!constante!preocupação!em!comum!com!problemas!de!produção,!

comunicação! e! efetivo! uso! da! informação! registrada,! a! Ciência! da! Informação! e! a!

Biblioteconomia!começaram!a!confundirese!entre!si.!(SANTOSt!RODRIGUES,!2013).!

Saracevic! (1996)! comenta! que! existe! um! campo! comum! entre! a!

Biblioteconomia!e!a!Ciência!da! Informação,!ao!destacar!suas!características!no!que!

tange! ao! papel! social! e! sua! preocupação! comum! com! os! problemas! da! efetiva!

utilização!dos! registros!gráficos.!No!entanto,!ainda!são!áreas!que!divergem,!mesmo!

que! possuam! forte! relação! interdisciplinar,! não! sendo! estudados! como! campos!

únicos.!Dentre!as!diferenças!apontadas,!o!autor!referido!enumera!cinco!principais:!

!
(1)! seleção! dos! problemas! propostos! e! a! forma! de! sua! definiçãot! (2)!
questões! teóricas! apresentadas! e! os!modelos! explicativos! introduzidost! (3)!
natureza!e!grau!de!experimentação!e!desenvolvimento!empírico,!assim!como!
o!conhecimento!prático/competências!derivadast!(4)!instrumentos!e!enfoques!
usadost! e! (5)! a! natureza! e! a! força! das! relações! interdisciplinares!
estabelecidas! e! sua! dependência! para! o! avanço! e! evolução! dos! enfoques!
interdisciplinares.!(SARACEVIC,!1996,!p.49)!

!

Essas! comparações! ressaltadas! entre! a! Biblioteconomia! e! Ciência! da!

Informação! mostram! as! diferentes! abordagens! e! relações! que! esses! campos! de!

estudo! métrico! possuem! entre! si,! expandindo! e! enriquecendo! as! pesquisas.! Essa!

diversificação! de! interesses,! em! geral,! é! decorrente! dos! recursos! tecnológicos!

disponíveis,! indispensáveis! a! esses! tipos! de! estudos.! Assim! como! a! relação! entre!

outros!métodos!quantitativos!que!podem!ser!voltados!à!análise!de!documentos,!como!

a!Bibliometria,!o!que!propiciou!o!aparecimento!de!subecampos!de!atuação!voltados!a!

diferentes! objetos! de! estudo,! que! são! pontos! de! partida! e! referências! centrais! no!

desenvolvimento! de! estudos! de! áreas,! disciplinas! (Cienciometria),! de!

palavras/conteúdos!(Informetria),!de!bibliotecas!(Bibliotecometria),!de!páginas!da!web!

(Webmetria),! de! patentes! (Patentometria).! Toda!essas!áreas! se! referem!a!medidas!

quantitativas,! tendo! como! diferenciais! os! objetos! de! estudo,! suas! variáveis,! seus!

métodos!e!objetivos.!(MACIASeCHAPULA,!1998).!

Embora!atualmente!se!verifiquem!várias!denominações!e!conceituações!para!

os! estudos! métricos! da! informação,! eles! tratam! basicamente! da! aplicação! da!!

matemática!e!de!ferramentas!estatísticas,!num!conjunto!cada!vez!mais!impreciso!de!

objetos!textuais!derivados!da!ciência!e!da!informação.!(DE!BELLIS,2009)!



!

!

Sendo!assim,!como!abordado!previamente,!existem!outras!formas!de!medição!

voltadas! para! avaliar! a! ciência! e! o! fluxo! de! informação,! como! a! Cienciometria,!

Informetria!e!Webmetria.!Visto! isso,!se! faz!necessário!um!esclarecimento!sobre! tais!

áreas.!

No! que! diz! respeito! à! Cienciometria,! denominada! também! Cientometria,!

podeese! dizer! que! este! termo! surgiu! na! antiga! URSS! e! Europa! Oriental! e! foi!

empregado! incialmente! na! Hungria.! Entre! os! primeiros! autores! a! utilizáelo,! estão!

Dobrov! e! Karennoi,! em! uma! publicação! do! AlleUnion! Institut! for! Scientific! and!

Technical! Information! (VANTI,! 2002).! As! primeiras! definições! consideravam! a!

Cienciometria! como! sendo! “a!medição! do! processo! informático”! (p.48),! em! que! o!

termo!“informático”!significava!“a!disciplina!do!conhecimento!que!estuda!a!estrutura!

e!as!propriedades!da! informação!científica!e!as! leis!do!processo!de!comunicação”!

(Mikhilov!et)al)1984,!apud!Spinak!1996).!

Em!suma,!a!Cienciometria!aplica!nas!ciências!as!técnicas!bibliométricas.!No!

entanto,!essas!técnicas!vão!muito!além,!pois!também!investigam!o!desenvolvimento!

e! as! políticas! científicas.! Entendeese! então! que! a! Cienciometria! pode! demonstrar!

comparações! entre! as! políticas! de! pesquisa! e! os! países,! e! ainda! analisar! os!

aspectos! econômicos! e! sociais! destes.! Destacaese! também! o! estudo! da! relação!
entre!ciência!e!tecnologia,!a!redução!gradual!dos!paradigmas!científicos,!a!estrutura!

da!comunicação!entre!os!pesquisadores!e!a!correspondêcia!entre!desenvolvimento!

científico!e!crescimento!econômico.!(SPINAK,!1998)!

Para! Van! Raan! (1997)! apud! Vanti! (2002),! a! Cienciometria! se! debruça! a!

realizar!estudos!quantitativos!nas!áreas!da!ciência!e!tecnologia!e!a!descobrir!relações!

existentes! entre! ambas,! buscando! o! avanço! do! conhecimento! e! ao! mesmo! tempo!

procurando! relacionáelo! com! questões! sociais! e! de! políticas! públicas.! Possuindo!

então,!um!!caráter!multidisciplinar!no!que!diz! respeito!aos!métodos!que!utiliza.!Tais!

métodos! provêm! tanto! das! ciências! naturais! quanto! das! ciências! sociais! e!

comportamentais,! como! por! exemplo,! estatística! e! outros! métodos! matemáticos,!

modelos!sociológicos,!pesquisas!e!métodos!psicológicos!deentrevista.!

Outro! estudo! dos! aspectos! quantitativos! da! informação! é! a! Informetria,! que!

aborda! informação! em! qualquer! formato,! referente! a! qualquer! grupo! social.! Não!

aborda!apenas!registros!catalográficos!ou!bibliografias,!e!não!apenas!oscientistas.!



!

!

Sendo! assim! pode! incorporar,! utilizar! e! ampliar! muitos! estudos! de! avaliação! da!

informação!que!estão! fora! dos! limites! das! outras! ciências! que! têm!por! finalidade!a!

medição! de! um! certo! objeto! de! estudo,! como! a! Bibliometria! e! a! Cienciometria.! O!

escopo! da! Informetria! é! prático! e! teórico.! A! ênfase! principal! tem! sido! o!

desenvolvimento!de!modelos!matemáticos,!e!uma!ênfase!secundária!na!derivação!de!

medidas! para! os! diversos! fenômenos! estudados.! A! Informetria! se! debruça! sobre!

livros! nos! aspectos! quantitativos! da! comunicação! informal! ou! falada,! bem! como!

registrado,! e! das! necessidades! e! usos! dos! desfavorecidos,! e! não! apenas! a! elite!

intelectual! de! informação.! Seus! métodos! podem! incorporar,! utilizar! e! estender! os!

muitos!estudos!sobre!a!medição!de!informações!que!se!encontram!fora!dos!limites!de!

ambos,!Bibliometria!e!Cienciometria.! (MACIASeCHAPULA,1998tTAQUEeSUTCLIFFE!

J.,!1992)!

TagueeSutcliffe!(1992)!comenta!que!a!aceitação!do!termo!Informetria!data!de!

1987,!na!Conferência!Internacional!de!Bibliometria!e!Aspectos!Teóricos!de!Obtenção!

de!Informação!em!Diepenbeek,!na!Bélgica,!quando!B.C.!Brookes!sugeriu!que!o!termo!

Informetria! fosse! incluído!no!nome!da!conferência!seguinte,!marcada!para!Londres,!

Canadá,!em!1989.!Sugestão!para!tal!modificação!foi!aprovada,!e!em!1989!a!reunião!

foi! nomeada! de! Conferência! Internacional! sobre! Bibliometria,! Cienciometria! e!

Informetria.!O!nome!da!terceira!reunião!da!série,! realizada!em!Bangalore,! Índia,!em!

1991,! sinaliza! a! aceitação! final! deste! termo:! Conferência! Internacional! sobre!

Informetria.!

Outra! área! de! estudo,! tão! relevante! quanto! as! demais,! é! a! Webometria.! É!

apresentada! como! a! ciência! que! aplica! técnicas! quantitativas! para! avaliação! da!

ciência,! sendo! uma! nova! área! de! interesse! dentro! da! Informetria.! A! medição! da!

frequência!de!distribuição!das!páginas!no!cyberespaço,!pode!ser!um!dos!objetos!de!

estudo! dessa! área.!Esta!medição! aponta! para! o! estudo! ou! análise! comparativa! da!

presença! dos! diversos! países! na! rede,! das! proporções! de! páginas! pessoais,!

comerciais! e! institucionais.! Podeese! realizar,! também,! uma! mesma! medição! em!

tempos! diferentes! para! comparar,! assim,! a! evolução! da! presença! de! ! uma!

determinada!instituição!ou!país!na!rede.!(VANTI,!2002)!

Para!a!realização!de!estudos!webométricos,!os!motores!de!busca!têm!sido!os!

instrumentos! fundamentais! que! permitem! trabalhar! com! grandes! volumes! de!

informação,!!como!!o!!Yahoo!!e!!Google,!!facilitando!!as!!tarefas!!de!!quantificação!!e!



!

!

avaliação! dos! fluxos! de! intercâmbio! de! dados! e! informação! na! Web.! Estes!

buscadores! permitem!contabilizar! o! número! total! de! páginas! em!um!espaço!Web,!

assim!como!os!links!a!tais!espaços.!(SMITH,!1999!apud!VANTI!2002)!

Em!suma,!a!Bibliometria!volta!suas!análises!à!gestão!de!bibliotecas!e!bases!de!

dados,! tendo! como! objetos! de! estudo! os! livros! ou! as! revistas! científicas.! A!

Cientometria,! por! sua! vez,! preocupaese! com!a! dinâmica! da! ciência,! como!atividade!

social,! tendo! como! objetos! de! análise! a! produção,! a! circulação! e! o! consumo! da!

produção! científica.! No! caso! da! Informetria! engloba! as! duas! primeiras,! tendo!

desenvolvido!métodos!e!ferramentas!para!mensurar!e!analisar!os!aspectos!cognitivos!

da!ciência.!Já!a!Webometria!tem!por!objetivo!medir!e!analisar!a!World!Wide!Webcom!

o!intuito!de!obter!conhecimentos!a!respeito!de!acessos,!hiperlink,!estrutura!e!padrões!

de!uso.!Constataese,! nessa!medida,! a!aproximação!crescente!dos!estudos!métricos!!

da!informação!das!ciências!humanas!e!sociais.!Trataese,!desse!modo,!não!apenas!de!

quantificar! e! constatar,!mas!de!atribuir! sentido!aos!dados,! qualificandoeos!para!que!

possam! ter!melhor!uso!em!políticas!de!ciência!e! tecnologia,!por!cada!especialidade!!

ou!grupo!de!pesquisa,!ou!em!diferentes!contextos!mais!ou!menos!abrangentes,!em!

diferentes! escalas.! A! Webometria! somente! pode! se! tornar! realidade! pelo!

desenvolvimento! da! tecnologia! inovadora! do! século! XXI.! Os! avanços! tecnológicos!!

que!a! internet! recebeu!na!primeira!década!deste!século!provocaram!mudanças!nas!

formas!de!se!usar!a!Web.!(VANTI,!2002t!SANTOS,!KOBASHI,2009).!

!

1.3!LEIS!E!PRINCÍPIOSBIBLIOMÉTRICOS!

!

Os! métodos! bibliométricos! são! divididos! em! dinâmicos,! que! são! utilizados!

para!medir,!no!tempo,!o!aumento!e!a!taxa!de!variação!dos!parâmetros!da!literatura!

como!autores,!títulos,!periódicos,!documentos,!entre!outros,!e!os!métodos!estáticos!

que! medem! estes! mesmos! parâmetros! em! um! período! de! tempo! definido,! seu!

tamanho!e!!distribuição.!(BRAGA,!1977!apud!PINHEIRO,!1983).!

Na!Bibliometria! há! três! leis! básicas! que! são! consideradas! estáticas:! Lei! de!

Lotka,!Lei!de!Zipf!e!Lei!de!Bradford.!A!Lei!de!Lotka,!também!conhecida!como!Lei!do!

Quadrado!Inverso,!através!de!um!modelo!de!distribuição,!tamanho!e!frequência!dos!

diversos! autores! em! um! conjunto! de! documentos! aponta! para! a! medição! da!

produtividade!!dos!!autores.!!ALei!!de!!Bradford,!!ou!!Lei!!de!!Dispersão,!!!!concede,!



!

!

mediante!a!medição!da!produtividade!das!revistas,!estabelecer!o!núcleo!e!as!áreas!

de!dispersão!sobre!um!determinado!assunto!em!um!mesmo!conjunto!de!revistas.!Já!

a!Lei!de!Zipf,!também!conhecida!como!Lei!do!Mínimo!Esforço,!mede!a!frequência!do!

aparecimento! das! palavras! em! vários! textos,! ocasionando! uma! lista! ordenada! de!

termos! de! uma! determinada! disciplina! ou! assunto.! (ARAÚJO,! 2006t! ALVARADO,!

2002t!VANTI,!2002t!TAGUEeSUTCLIFFE,!1992)!

! Verificaese!na!Lei! de!Bradford,! que!permite!estimar!o!grau!de! ! relevância!de!

periódicos!em!dada!área!do!conhecimento,!que!os!periódicos!que!produzem!o!maior!

número! de! artigos! sobre! dado! assunto! formam! um! núcleo! de! periódicos,!

supostamente! de!maior! qualidade!ou! relevância! para! aquela! área.!A! Lei! de! Lotka!

considera! que! alguns! pesquisadores,! supostamente! de! maior! prestígio! em! uma!

determinada! área! do! conhecimento,! produzem! muito! e! muitos! pesquisadores,!

supostamente!de!menor!prestígio,!produzem!pouco.!Nas!Leis!de!Zipf,!que!permitem!

estimar!a!frequência!de!ocorrência!das!palavras!de!um!determinado!texto!científico!e!

tecnológico!e!a!região!de!concentração!de!termos!de!indexação,!ou!palavrase!chave,!

que!um!pequeno!grupo!de!palavras!ocorre!muitas! vezes!e! um!grande!número!de!

palavras! são! de! pequena! frequência! de! ocorrência.! (GUEDESt! BORSCHIVER,!

2005)!

!

1.3.1!Lei!DeLotka!

!

A! Lei! de! Lotka,! formulada! em! 1926! pelo!matemático! norteeamericano! Alfred!

James!Lotka,!foi!construída!a!partir!de!um!estudo!sobre!a!produtividade!de!cientistas.!

Lotka! realizou! uma! contagem! de! autores! presentes! no!Chemical) Abstracts1,! entre!

1909!e!1916!e!descobriu!que!uma!larga!proporção!da!literatura!científica!é!produzida!

por!um!pequeno!número!de!autores,!e!um!grande!número!de!pequenos!

produtores!se!iguala,!em!produção,!ao!reduzido!número!de!grandes!produtores.!

(ARAÚJO,!2006t!SILVA!t!HAYASHI,!!2008t!DIAS,!2015t)!
!
!
!
!
!

1"Indexa"da"literaturacientífica"sobre"a"química"e"os"ramos"coligados."Os"Chemical)Abstracts)são"publicados"
desde"1907.https://www.cas.org/"



!

!

Lotka!fundamentou!a!Lei!do!Inverso!do!Quadrado!em!que!o!número!de!autores!

que!fazem!n!contribuições!em!um!determinado!campo!científico,!é!aproximadamente!

1/n²!daqueles!que!fazem!apenas!uma!contribuição.!(GUEDES,!2012).!

!

1.3.2!Lei!DeZipf!

!

Também! conhecida! como! Lei! do!Menor! Esforço,! a! Lei! de! Zipf! foi! criada! em!

1949! e! é! sobre! a! medição! da! frequência! da!manifestação! das! palavras! em! vários!

textos.!Assim,!é!gerada!uma!lista!ordenada!de!termos!de!uma!determinada!disciplina!

ou!assunto.!(VANTI,!2002)!

George! Kingsley! Zipf! propôs! que! em! um! texto! se! listassem! os! termos! que!

ocorrem,! em! ordem! decrescente! de! frequência,! a! posição! de! uma! palavra! na! lista!

multiplicada! por! sua! frequência! é! igual! a! uma! constante.! A! equação! para! esse!

experimento!é:!r!x!f!=!k,!onde!r!é!a!posição!da!palavra,!f!é!a!sua!frequência!e!k!é!a!

constante.!A!partir!desse!momento,! foi!criado!o!Princípio!do!Menor!Esforço!de!Zipf,!

que! estabeleceu! a! economia! do! uso! de! palavras,! e! quando! a! tendência! é! usar! o!

mínimo! significa! que! não! haverá! dispersão,! ou! seja,! uma! mesma! palavra! será!!

utilizada!muitas!vezes,!portanto!essas!palavras!(muito!usadas)!indicarão!o!assunto!do!

documento.!(ARAÚJO,2006)!

!

1.3.3!Lei!De!Bradford!

!
!

Segundo! Pinheiro! (1983),! as! primeiras! observações! de! Bradford! sobre! a!

dispersão!de!artigos!ocorreram!em!1934,!em!um!trabalho!pioneiro,!mas!somente!em!

1948!recebeu!o!status!de!lei,!depois!de!sintetizadas.!O!enunciado!da!lei!diz!que!

!

se!os!periódicos!forem!ordenados!em!ordem!de!produtividade!decrescente!
de! artigos! sobre! um! determinado! assunto,! poderão! ser! distribuídos! num!
núcleo!de!periódicos!mais!particularmente!devotados!a!esse!assunto!e!em!
diversos! grupos! ou! zonas! contendo! o! mesmo! número! de! artigos! que! o!
núcleo,! sempre! que! o! número! de! periódicos! e! das! zonas! sucessivas! for!
igual!a!1:n:n2.”!(PINHEIRO,!1983,!p.63).!

!
!

A!Lei!de!Bradford!é!um! instrumento!útil!para!o!desenvolvimento!de!políticas!!

de!!aquisição!!e!!de!!descarte!!de!!periódicos,!!em!!nível!!de!!gestão!!de!!sistemasde!



!

!

!
!
recuperação! da! informação,! gestão! da! informação! e! do! conhecimento! científico! e!

tecnológico.!É! possível! estimar! a!magnitude! de! determinada!área! bibliográfica! e! o!

custo! de! toda! e! qualquer! fração! específica! da! bibliografia,! no! todo.! (GUEDESt!

BORSCHIVER,2005)!

!

1.4!OS!PERIÓDICOS!CIENTÍFICOS!E!SUA! IMPORTÂNCIA!COMO!VEÍCULO!DA!

COMUNICAÇÃOCIENTIFICA!

!

O! propósito! do! periódico! cientifico! é! conceder! à! comunidade! científica! um!

meio!formal!de!comunicação!e!disseminação!da!produção!técnicoecientífica.!

Garvey! (1979)! apud! Miranda! (1996)! afirma! que! a! comunicação! científica!

defineese!por!um!conjunto!de!atividades!interligadas!à!geração,!divulgação!e!uso!da!

informação!a!partir!da!concepção!da!ideia!do!cientista!a!realização!dapesquisa.!

“Os!periódicos!científicos!surgiram!como!evolução!de!um!sistema!particular!

de! comunicação,! que! até! então! era! feito! por! meio! de! cartas! e! atas.”! (Rodrigue! t!

Marinho,! 2009)."! Dessa! feita,! a! comunicação! de! cartas! e! mensagens! ! pessoais!

foram!os!primeiros!artifícios!que!os!cientistas!dispuseram!para!transmitir!suas!ideias!

e!descobertas.!A!respeito!Rodrigues!t!Marinho!(2009)!continuam!

!

A!dialogicidade!e!a!interação!entre!os!pares!tornaramese!intensas[...]!a!partir!
do! século! XIX! que! essa! tendência! se! desenvolveu! e! os! periódicos! se!
tornaram!mais!especializados.[...]!O!crescimento!da!produção!de!periódicos!
científicos! decorreu! de! diversos! fatores,! especialmente! no! processo! de!
institucionalização! e! popularização! da! ciência.! (RODRIGUES,!
MARINHO,2009,!p.!32).!

!
!

A!transferência!da!informação!científica!dáese!através!de!dois!canais:! formal!!

e! informal.!Os! canais! formais! compreendem!aos!documentos,! enquanto!os! canais!

informais! envolvem! os! contatos! pessoais.! Esses! canais! têm! um! papel! crucial! no!

desenvolvimento! da! ciência,! e! o! periódico! científico! faz! parte! do! processo! de!

transferência! da! informação.! Pois! é! o! que! melhor! divulga! o! resultado! de! uma!

pesquisa! por! duas! razões! essenciais:! garantia! de! qualidade! e! reconhecimento!

público.!(MARINHO,2004)!



!

!

!
Nesse!contexto,!o!periódico!tornaese!essencial!tal!como!a!própria!pesquisa!e!

através! da! comunicação! dos! resultados! dessa! pesquisa! a! públicos! distintos! se!

promove! o! avanço! do! conhecimento.! Consoante,! Meadows! (2000,! apud!

RODRIGUESt! MARINHO,! 2009),! "um! periódico! de! prestígio! pode! ser! definido!

simplesmente! como! aquele! que! publica! as! melhores! pesquisas! pelos! melhores!

pesquisadores".! Tornaese! o! periódico! científico! uma! primordial! fonte! formal! de!

disseminação! da! ciência,! representação! autêntica! de! autoria! das! investigações!

científicas,!que!por!esse!recurso!os!pesquisadores!disponibilizam!publicamente!suas!

pesquisas.!(VALÉRIO,!2007)!

O! que! seria! um! periódico! de! prestígio?! È! fato! que! a! crescente! produção!

científica!é!gerada,!notadamente,!em!forma!artigos.!Nessas!circunstâncias,!há!uma!

exigência!de!mercado!para!avaliação! tanto!de!periódico!quanto!da!comunidade!de!

pesquisa.!“Segundo!Arunachalan!e!Lancaster,!tradicionalmente!o!prestígio!tem!sido!

inferido!a!partir!do!fator!de!impacto!do!periódico”.!!(MIRANDA,!1996,!p.!377).!

Qual! forma! de! avaliar! o! que! avalia! um! periódico?! Como! o! objeto! deste!

trabalho!não!é!discutir!esta!questão,!visto!ser!propósito!de!discussões!de!trabalhos!

dos! campos! da! Sociologia! e! Filosofia! da! Ciência,vamos! nos! ater! aos! parâmetros!

conhecidos!e!relevantes!que!fazem!com!que!uma!publicação!científica!seja!digna!de!

crédito.!Dentre!vários!quesitos!temese!o!fator!de!impacto.!

Fator!de!impacto!e!FI!foi!criado!por!Eugene!Garfield!(1955),!um!indicador!que!

permitia!avaliar!a!relevância!relativa!de!um!periódico,!quando!comparado!com!outros!

do! mesmo! campo! científico.! (SOARES,! 2012).! O! cálculo! do! FI! de! um! periódico,!

considera!o!número!de!citações!recebidas!nos!artigos!publicados!no!biênio!anterior!!

à!avaliação,!e!é!dividido!pelo!número!de!artigos!publicados!no!período.!Exemplo!de!

um! dado! periódico,! em! 2015,! nesse! periódico! foram! publicados! 320! artigos!!

científicos,!nos!anos!2013e2014,!e!no!ano!seguinte!receberam!920!citações,!seu!FI!

em!2015!será!920/320!=2,875.!

●! Sendo!A!=!o!número!de!vezes!em!que!os!artigos!publicados!em!2014!e!

2013!foram!citados!por!periódicos!indexados!durante2015.!

●! Sendo!B!=!o!número!total!de!"itens!citáveis"!publicados!em!2013!e!2014!

("itens!citáveis":!geralmente!artigos,! revisões,! resumos!de!congressos!ou!

notas,!não!sendo!computados!editoriais!ou!cartas!aoeditor).!

●! Então,!o!fator!de!impacto!de!2015!=A/B!



!

!

Garcia!(2013)!ressalta!que!no!cálculo,!são!em!geral!excluídas!asautocitações,!

quanto!mais!citado,!maior!o!FI!e!consequentemente!maior!é!o! reconhecimento!de!

qualidade! e! de! prestígio.! Desde! então! o! Fator! de! Impacto! consolidouese! como!

instrumento!de!avaliação!dos!periódicos!nos!diversos!âmbitos.!Desde!1972,!o!fator!

de!impacto!vem!sendo!calculado!anualmente!pelo!Institute)for)Scientific)Information)

(ISI),! atualmente! é! uma! divisão! da!Thomsom)Reuters,! para! as! revistas! indexadas!

em!sua!base!de!dados,!e!é!publicado!pelo!Journal)Citations)Reports)(JCR))daISI.!

No!Brasil,!desde!1998,!existe!índice!que!mede!a!relevância!de!um!periódico!é!

o!sistema!QUALIS,!mantido!pela!Coordenação!de!Aperfeiçoamento!de!Pessoal!de!

Nível!Superior!(CAPES).!Os!periódicos!nesse!método!de!avaliação!são!classificados!

em!oito!categorias,!chamadas!de!“estratos”!pela!CAPES,!são!elas!A1,!A2,!B1,!B2,!

B3,!B4,!B5!e!C,!sendo!A1!a!classificação!mais!elevada,!enquanto!C!indica!pesozero.!

Para! cada! área,! a! classificação! é! realizada! de! um! modo! e! a! cada! três! anos! o!

método!de!classificação!pode!ser!alterado.!Contudo,!em!geral,!também!é!utilizado,!a!

partir!de!valores!de!corte!do!Fator!de!Impacto!do!periódico!comocritério.!

!

1.5!APLICAÇÕES!DAS!TÉCNICASBIBLIOMÉTRICAS!

!

A!avaliação!do!conhecimento!científico!possibilita!a!medição!da!ciência!assim!

como! os! fluxos! de! informação.! Oliveira! et) al.) (1992)! colocam! que! para! se!

estabelecer!!e!acompanhar!uma!política!nacional!de!ensino!e!pesquisa!é!primordial!

uma! avaliação! da! produtividade! cientifica,! visto! que! essa! identifica! e! analisa! as!

potencialidades! reais! ou! não! de! corporações,! agrupamentos! e/ou! entidades!

acadêmicas.!

Deste!modo,!a!Bibliometria!permite!o!acompanhamento!da!produtividade!da!

comunidade!científica!mundial,!de!forma!a!posicionar!um!país!em!relação!aomundo,!

uma! instituição!em!relação!a!um!país!e!até!mesmo!pesquisadores!e!cientistas!em!

relação!às!suas!próprias!comunidades.!“Os!índices!bibliométricos!são!utilizados!para!

avaliar! a! produtividade! e! a! qualidade! da! pesquisa! dos! cientistas,! por! meio! da!

medição! com! base! nos! números! de! publicações! e! citações! dos! diversos!

pesquisadores".!!(VANTI,!2002,!p.155)!



!
!

!

!
A!partir!dos!estudos!métricos!da!informação,!como!a!Bibliometria,!indicadores!

podem! ser! extraídos.! Como,! por! exemplo,! a! evolução! quantitativa! e! qualitativa! da!

literatura,! obsolescência! da! informação! e! dos! paradigmas! científicos,! dinâmica! e!

estrutura!da!comunicação!científica! (principalmente! formal),! ranking!de!publicações,!

autores,!instituições!e!países,!estudos!de!citação!e!de!fator!de!impacto,características!

de!frequência!de!ocorrência!de!palavras!em!textos,!entre!outros.!(NORONHA,2008)!

Ao!longo!dos!anos!foram!realizadas!diversas!pesquisas!em!áreas!distintas!que!

se!utilizaram!do!método!bibliométrico!para!avaliar!a!evolução!da!produção!científica.!

Ao!verificar!a!origem!da!Bibliometria!nos!eventos!históricos!percebeese!que!o!uso!de!

metrias)ocorre!muito!antes!do!termo!ser!reconhecido!oficialmente.!

Alvarado! (2007)! cita! que! anteriormente! à! divulgação! feita! por! Pritchard! da!

Bibliometria,! em! 1969,! vários! estudiosos! aplicavam! métodos! bibliométricos! de!

análise! literária,! como! Galton! que! pesquisava! em! bibliografias! de! qualidade!

selecionadas,!nas!listas!dos!obituários!e!dos!membros!de!sociedades!científicas!de!

excelência! como! critérios! para! encontrar! cientistas! relevantes.! No! fins! do! século!

XVIII,!Karl!Heinrich!Frommichen!e!Adriano!Balbi!aplicavam!métodos!estatísticos!ao!

estudo! de! fenômenos! culturais! e! científicos,! em! particular! aos! livros! e! às!

bibliotecaseuropeias.!

Ainda! temos! Cole! e! Eales,! em! 1917,! também! precedentes! à! Pritchard! que!

fizeram! uma! análise! estatística! da! literatura! de! Anatomia! Comparada! de! 1550! até!

1860,!ao!contar!o!número!dos!artigos!publicados!sobre!o!assunto!por!país,!com!isso!

tornaramese!os!primeiros!a!montar!um!perfil!quantitativo!de!uma!disciplina!científica,!

utilizando! a! literatura! publicada.! (ALVARADO,! 2007).! Temese,! ainda,! E.! Wyndham!

Hulme! que! analisou,! em! 1923,! o! "English! International! Catalogue! of! Scientific!

Literature".! A! análise! de! Hulme! estava! centrada! na! correlação! das! atividades!

econômicas!e!o!crescimento!da!sociedade!moderna!com!as!publicações!científicas.!

Neste! trabalho! utilizou! o! termo! statistical) bibliography,) atualmente! Bibliometria,!

definindoea!como:!

!

[...]! reunião! e! interpretação! de! estatísticas! relativas! a! livros! e! periódicos,!
podendo! empregarese! para! uma! variada! gama! de! situações! e! quase! uma!
ilimitada!quantidade!de!medidas! [como],! demonstrar!movimentos! históricos,!
determinar! o! uso! nacional! ou! universal! de! livros! e! periódicos! na! pesquisa,!
esclarecer!em!!situações!locais!o!uso!de!livros!e!periódicos,!...!!!![bemcomo]!



!
!

!

!
!
!

apresentar!para!cada!período!o!equivalente!bibliográfico!correspondente!ao!
crescimento!e!desenvolvimento!das!atividades! intelectuais!da!humanidade”.!
(HULME,!1923!apud!ALVARADO,!2007,!p.!4!).!

!

Muitos! outros! autores! aplicaram! o!método! bibliométrico! em! suas! respectivas!

áreas! de! estudos,! como! Dresden! (1922),! que! estudou! a! produção! da! Sociedade!

Americana! de! Matemáticas,! Seção! de! Chicago.! Lotka! (1926)! examinou! a!

produtividade!de!autores!na!área!de!Química!e!Física,!este!trabalho!levoueo!a!formar!

um!modelo! estatístico! do! quadrado! inverso,! conhecido! atualmente! como! a! “Lei! de!

Lotka”,!como!vimos!anteriormente.!Dufrenoy!(1938)!estudou!a!produção!do!biólogos,!

eassimsucessivamenteHersh(1942),Williams(1944),Boig(1952),Simon(1954,!

1955),!!Dennis!!(1954,!!1955),!!Shockley!!(1957),!!Platz!!&!!Blakelock!!(1960),!!Kendall!

(1961),!Platz! (1965),!Mantell! (1966),!Stoddart! (1967),!Zener! (1968),!e!outros.!Podee

se,!ainda!verificar!a!aplicação!da!Bibliometria!em!outras!áreas,!como!Gross!e!Gross!

(1927)! no! campo! da! Químicat! Allen! (1929)! na! área! das! matemáticast! McNelly! ! e!

Crosno!(1930)!na!Engenharia!Elétricat!Gross!e!Woodford!(1931)!na!Geologiat!Jenkins!

(1931)! em! Medicina! Clínicat! Sherwood! (1932)! e! Mengert! (1934)! no! campo! da!

Medicinat! Gregori! (1935)! em! Endocrinologiat! Shepard! (1935)! em! Químicat! Hooker!

(1935)!em!Físicat!Gregory!(1937),! já!citado!anteriormente,!em!Medicina.! Igualmente!

Patterson! (1940)! em! Química,! o! mesmo! autor,! Patterson! (1945),! no! campo! da!

Engenharia!Industrial!e!Fussler!(1949)!em!Química!e!Física.!(ALVARADO,2007)!

Assim,! entendeese! que! os! estudos! bibliométricos! são! intrinsecamente!

importantes! para! diagnosticar! o! comportamento! das! áreas! de! estudos! científicos.!

Com! objetivo! de! conhecer! a! produção! acadêmica,! autorias,! instituições! e! países! e!

suas! influências.! Em! relação! à! área! do! turismo,! os! estudos! bibliométricos! sobre! a!

produção!acadêmica!também!são!necessários.!Souza!(2008)!esclareceque,!

!

No!que! tange!o! turismo,!em!virtude!de!suas!peculiaridades!e!dos! impactos!
que!pode!gerar!em!uma!localidade,!o!fenômeno!turístico!colocaese!como!um!
campo!de!estudos!multidisciplinar!demonstrando!interesse!de!pesquisadores!
de! áreas! distintas,! como! a! geografia,! a! administração,! a! economia,! a!
sociologia,!além!do!próprio! turismo.!Temas!como!motivação!para!o! turismo,!
relacionamento! anfitriãoehóspede,! criação! de! novos! empreendimentos,!
marketing!de!localidades,!estudos!dos!espaços!turísticos,!comportamento!do!
turista,!arquitetura!de!equipamentos!turísticos,!gerenciamento!de!transportes,!
administração! de! hotéis! e! restaurantes,! encontramese! entre! os! principais!
assuntos!discutidos!por!estudantes!e!pesquisadores!da!área.! (GOELDNERt!
RITCHIE,!MCINTOSH,!2002!apud!SOUZA!et)al2008,!p.!57)!



!
!

!

!

Através!do!questionamento!sobre!se!a!produção!em!pesquisa!acadêmica!em!

turismo!teria!o!mesmo!peso!em!importância!deste!para!a!economia!do!país,!Albacete!

e! Fuentes! (2010),! realizaram! um! trabalho! com! o! objetivo! de! compreender! as!

características!da!produção!científica!sobre! turismo!na!Espanha,!através!da!análise!

de!periódicos!internacionais!de!língua!inglesa.!Entre!os!resultados!obtidos,!os!autores!

apontam! as! palavrasechave! mais! utilizadas! nas! pesquisas! encontradas! e! as!

universidades! que!mais! colaboram! com! produção! de! conhecimento! científico,! além!!

de! reiterarem! a! multidisciplinaridade! do! turismo.! Albacete! e! Fuentes! (2010,! p.! 28,!

tradução!nossa)!colocamque!

!
A!multidisciplinaridade! da!matéria! é! outro! aspecto! que! fica! evidenciado! ao!
encontrar! 39! áreas! de! conhecimento! que! aproximamese! do! estudo! do!!
turismo.! Nesse! sentido! incluem! as! áreas! de! marketing! e! pesquisa! de!
mercado,! economia! aplicada,! organização! de! negócios,! economia! e!!
negócios,! análise! econômica! aplicada! e! métodos! quantitativos! para! a!
economia!eempresa.!

!

Seguindo!essa!linha!de!pensamento,!Corrale(2013)!realizou!um!estudo!com!o!

objetivo! de! analisar! a! pesquisa! em! turismo! na! Catalunha! e! explorar! as! diferenças!

entre!as!produções!publicadas!em!revistas!de!turismo!e!revistas!de!outras!campos!de!

conhecimento.!O!estudo!analisou!artigos!de!turismo!publicados!em!revistas!científicas!

durante! o! período! 2000! a! 2010,! assinado! por! pelo! menos! um! autor! das! 12!

universidades! catalãs.!O!autor! buscou!apresentar! dois! pontos!de! vista.!Um!voltado!

para! a! política,! em! que! os! resultados! ajudassem! a! avaliar! o! ajuste! entre! o!

conhecimento! criado! por! universidades! e! conhecimentos! exigidos! pelo! setor! do!

turismo,!e!do!ponto!de!vista!acadêmico,!o! interesse!do!estudo!foi!com!o!objetivo!de!

analisar! a! pesquisa! ! de! vários! ângulos! (tópicos,! regiões,! disciplinas,! autores,! entre!

outros.)!nas!revistas!de!turismo!e!revistas!de!outros!campos.!Um!de!seus!resultados!

demonstrou! que! a! pesquisa! em! turismo! na! Catalunha! tem! aumentado! na! última!

década,! em! termos! de!

quantidadenoquedizrespeitoaproduçãoanualeemqualidadedevidoaograndeaumento!

no!número!de!artigos!publicados!no!JCR2!e!Scopus3.!
!
!

2"Journal)Citation)Reports)(JCR)"da"editora"Thomson"Reuters"é"uma"base"estatística,"que"permite"avaliar"e"
comparar"publicações"científicas"ao"utilizar"os"dados"de"citações"obtidos"de"revistas"acadêmicas"e"técnicas,"que"
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Ainda! hás! Momm! e! Santos! (2010)! que! no! âmbito! nacional! realizaram! um!

estudo!visando!mapear!a!produção!científica!do!turismo,!examinando!as!dissertações!

dos!anos!de!2000!a!2006!dos!programas!de!pósegraduação!stricto!sensu!em!turismo!

e! áreas! correlatas! no! Brasil.! O! resultado! foi! um! total! de! 15! linhas! de! pesquisa.!

Apontouese!uma!grande!dispersão!quanto!às!classes!temáticas!e!linhas!de!pesquisa!

dos!programas!de!mestrado!!áreatemática!

Compreendendo!esse!processo!histórico!e!conceitual!dos!estudos!métricos!de!

produção,! no! próximo! capítulo! será! descrito! o! processo! metodológico! utilizado! no!

intuito!de!realizar!a!pesquisa!bibliométrica.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

estejam"indexadas"na"base"de"dados"Web)of)Science,)e"seu"o"impacto"na"comunidade"acadêmica."
https://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcollection&mn=70&smn=79&cid=94"
3"Scopus"é"uma"base"de"dados"bibliográfica"da"editora"Elsevier"que"indexa"trabalhos"acadêmicos"revisados"por"
pares."Contem"resumos,"citações"e"textos"completos"de"artigos"de"periódicos"cientificos,""títulos"de"acesso"
livre,"anais"de"conferências,"publicações"comerciais,"séries"de"livros,"páginas"web"de"conteúdo"científico"
(reunidos"no"Scirus)"e"patentes"de"escritórios."
http://periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcollection&mn=70&smn=79&cid=63"
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2*ESTUDO*BIBLIOMÉTRICO*DA*PRODUÇÃO*DE*PERIÓDICOS*NA*ÁREA*DE*

TURISMO*E*EVENTOS*A*PARTIR*DA*BASE*DE*DADOS*SCOPUS:*
PROCEDIMENTOS*METODOLÓGICOS*
*

Neste! capítulo! desenvolveese! uma! discussão! sobre! os! procedimentos!

metodológicos! para! realização! de! um! estudo! bibliométrico.! Mais! especificamente,!

apresenta!as!etapas!de!construção!metodológica!utilizada!para!analisar!a!produção!

de!periódicos!na!área!de!turismo!e!eventos,!no!período!de!1989!a!2015.!Para!tanto,!

este! capítulo! está! estruturado! em! três! partes! distintas,! porém! complementares:! a!

primeira!parte!pretendeese!discorrer,!brevemente,!sobre!a!área!de!turismo!e!eventos,!

a! segunda! contém! a! discussão! teórica! de! como! os! procedimentos! bibliométricos!

podem!ser!utilizados,!e!por!fim!descreveese!a!pesquisa!realizada!especificamente!na!

área!de!turismo!e!eventos!a!partir!da!base!de!dados!Scopus.!

!
2.1!TURISMO!E!EVENTOS!
!

A!motivação!para!este!estudo!derivou!de!um! interesse!especial!e!particular!

pelo! setor! de! eventos! e! a! relevância! que! essa! área! tem! no! âmbito! nacional! e!

internacional.! Somado! à! curiosidade! de! entender! o! processo! de! construção! de!

portfólio! científico! mundial! nos! periódicos! científicos! do! tema! atrelado! à! área! de!

turismo.! Para! tanto,! nessa! seção! pretendeese! versar,! brevemente,! sobre! os!!

conceitos!de!turismo!e!um!dos!seus!segmentos,!o!setor!deeventos.!

A! relevância! desse! setor! confirmaese! na! pesquisa! do! Dimensionamento!

Econômico! da! Indústria! de! Eventos4demonstrando! que! no! Brasil! esse! segmento!

movimentou!209,2!bilhões!no!ano!de!2013,!o!que! representa!uma!participação!do!

setor!de!4,32%!no!PIB!brasileiro.!Já!em!âmbito!internacional,!essa!importância!pode!

ser! figurada!com!o!crescimento!exponencial! do!número!de!eventos! internacionais,!

contabilizado!pelo! International) )Congress) )and) )Convention) )Association) ) (ICCA)5.!!

Segundo!!relatórios!
!
!
!

4"Pesquisa"realizada"pelo"Observatório"do"Turismo"da"Faculdade"de"Turismo"e"Hotelaria"da"UFF,"disponível"em:"
<http://www.observatoriodoturismo.uff.br/images/pesquisas/eventos.pdf>;"Acesso"em:"25"de"fev."2016."

5"http://www.iccaworld.com/t!
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estatísticos! anuais6! produzidos! pela! ICCA,! entre! os! anos! 1988! e! 1992! foram!

realizados! 12.260! eventos! de! âmbito! internacional.! Já! entre! os! anos! 1993! e! 1997!

foram!realizados!16.861!eventos.!Entre!1998!e!2002!os!eventos!de!caráter!mundial!

somaram!24.535.!De!2003!a!2007!esse!número!subiu!para!40.823.!Do!ano!2008!até!

2012! foram! realizados! 54.844! eventos! internacionais.! Nos! anos! seguintes,!

disponibilizados,!2013!e!2014,!ocorreram!11.685!e!11.505,!respectivamente.!

De! acordo! com! Rejowski! (2010.! p.! 1),! o! “Turismo! configuraese! como! um!

recente!campo!de!estudos!e!pesquisas!de!caráter!multi,! inter!e/ou! transdisciplinar,!

principalmente!no!âmbito!das!Ciências!Sociais!Aplicadas,!mas!não!restrito!a!estas”.!

Para! Santovito! (2006),! o! Turismo! é! considerado! um! sistema! integrado! e!

complexo!porque!movimenta!grandes!fluxos!em!escala!mundial!e!promove!relações!

comerciais!e!negócios!nas!regiões!que!emitem!e!recebem!turistas.!Atualmente,!em!

consequência!da!atribulada!vida!moderna,!a!manifestação!do!turismo!está!vinculada!

ao!lazer,!nesse!sentido!o!descanso!e!entretenimento.!A!atividade!turística!acontece!

no! mundo! inteiro,! que! se! transforma! num! território! comum! para! o! viajante.! Esse!

indivíduo! itinerante! promove! a! integração! entre! as! sociedades! ao! atravessar! as!

zonas!geográficas!e!anular!barreiras!físicas,!históricas!e!sociais.!

Para!a!Organização!Mundial!de!Turismo!(OMT)!a!definição!de!turismo!seria!
!

atividades!que!as!pessoas! realizam!durante! suas!viagens!e!permanência!
em!lugares!distintos!dos!que!vivem,!por!um!período!de!tempo!superior!a!24!
horas! e! inferior! a! 60! dias! consecutivos,! com! fins! de! lazer,! negócios! e!
outros.!

!

Ao!analisar!o!fenômeno!do!Turismo,!Beni!(2008)!afirma!que!a!!segmentação!!

é!o!modo!mais!adequado!de!estudar!e!planejar!o!mercado! turístico.!Dessa! forma,!

promove!e!oportuniza!o!conhecimento:!dos!melhores!destinos!geográficos,!da!infrae!

estrutura!e!do!perfil!dos!turistas.!Nesse!contexto,!é!essencial!se!pautar!na!motivação!

desse!viajante!para!segmentar!o!turismo,!ou!seja,!os!segmentos!de!turismo!devem!

estar!de!acordo!com!a!motivação!que!cada!grupo!ou! indivíduo!tem!ao!escolher! tal!

destino,!!por!!exemplo.!!Segundo!!o!!mesmo!!autor,!!pelo!!fluxo!!turístico,!!osmaiores!

6"A!Modern!History!of!International!Association!Meetings!1963!e!2002t!ICCA!Statistics!Report,!2013t!
ICCA!Statistics!Report,!2014.!
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!
segmentos! desse! mercado! são:! turismo! de! lazert! de! negócios! ou! comprast! de!

eventos! (congressos,! convenções,! feiras,! encontros! e! similares)t! terceira! idade,!

desportivot!ecológicot!ruralt!de!aventurat!religiosot!culturalt!científicot!gastronômicot!

estudantilt!familiar!e!de!amigost!de!saúde!ou!médicoeterapêutico.!

Como!percebido,!na!grande!área!do!Turismo!temese!o!setor!de!eventos!como!

um!dos!seus!principais!segmentos.!Cabe!citar!que!evento! tem!como!característica!

principal! propiciar! o! encontro! de! pessoas! com! um! objetivo! específico! ! que! se!

constitui!o!tema!e!a!justificativa!de!realização!do!evento.!

Para! a! OMT! (2003),! o! mercado! de! eventos! temese! tornado! um! segmento!

altamente!especializado!e!relevante!para!o!sector!turístico.!

Cada! evento! é! visto! como! único.! Existem! determinadas! condições!mestras!

para!todos!os!eventos!que!se!referem!à!gestão,!ao!programa,!à!organização!e!!ao!!

pessoal! envolvido.! Esta! conformação! estabelece! diferentes! variáveis! que!

transformam! o! acontecimento! em! exclusivo.! O! turismo! de! eventos! tornouese! um!

setor! bastante! competitivo,! apreciados! pelos! organismos! públicos! por! motivos! de!

ordem!estratégica!de!marketing.!Assim,!o! turismo!de!eventos! tem!como!principais!

metas,! entre! outras,! a! criação! de! uma! imagem! favorável! para! um! destino! e! a!

captação!de!visitantes!internacionais!e!nacionais.!É!fato!que!muitos!tipos!de!eventos!

realizados! em! países,! regiões! ou! localidades! (com! âmbito! regional,! nacional! ou!

internacional)!podem!promover!a!atividade!turística!e!gerar!desenvolvimento.!(GETZ,!

2007)!

Compreendendo! como! se! comporta! o! setor! de! eventos! dentro! da! área! de!

turismo! e! visto! que! esse! segmento! tem! crescido,! buscouese! entender! o!

comportamento! da! produção! científica! mundial! ao! longo! dos! anos.! Para! tanto! se!

explica! primeiramente! como! se! faz! uma! pesquisa! em! base! de! dados! para!

posteriormente!apresentar!o!processo!de!pesquisa!do!trabalho!aqui!explicitado.!

!

2.2!PROCESSO!DE!PESQUISA!EM!BASE!DE!DADOS!
!

A!pesquisa!é!um!procedimento!reflexivo!e!crítico!de!busca!de!respostas!para!

problemas! ainda! não! solucionados.! Para! facilitar! o! entendimento,! pretende! então!

apresentar! as! três!primeiras!etapas! (definição!do!problema,!escolha!das!palavrase!

chave!e!seleção!da!base!de!dados)!para!realizar!uma!pesquisa!em!base!de!dados!



!
!

!

online.!(GIL,!2002)!

!
Figura!1:!Etapas!para!realização!de!pesquisa!em!base!de!dados!

!
!

Fonte:!Elaboração!própria,!2016.!
!

A!análise!dos!dados!obtidos!será! relatada!no!próximo!capítulo.!Para!melhor!

entendimento! a! figura! 1! mostra! as! etapas! do! processo! de! pesquisa! em! base! e!!

dados! online.! Em! seguida,! apresentamese! as! etapas! do! processo! descritas!

detalhadamente.!

!

2.2.1!DEFINIÇÃO!DOPROBLEMA!

!

O!motivo!que! leva!pesquisadores!a!procurar! informações!sobre!um!assunto!

ou! um! tema! nas! bibliotecas! e! bases! bibliográficas! digitais! é! resolver! um!

questionamento,! dúvida! ou! pergunta.! Esse! é! o! passo! que! inicia! o! processo! da!

pesquisa!científica.!(TASCA,!2010!apud!LACERDA!et!al.,2012).!

A!pesquisa!científica!deve!ser!iniciada!com!a!definição!dos!conceitos!básicos!

que! serão! analisados.! Como! estratégia! de! busca! e! a! execução! da! busca!

bibliográfica!!são!!indispensáveis!a!!definição!!do!!contexto,!!problema!eo!objetivo!



!
!

!

!
geral!da!investigação!científica,!esses!procedimentos!visam!definir!os!principais!

conceitosechave.!!(TREINTA,!2014)!

Segundo!Gil!(2002,!p.!17),!pesquisa!é!definida!como!
!

[...]!procedimento!racional!e!sistemático!que!tem!como!objetivo!!proporcionar!
respostas!aos!problemas!que!são!propostos.!A!pesquisa!desenvolveese!por!
um!processo!constituído!de!várias! fases,!desde!a! formulação!do!problema!
até!a!apresentação!e!discussão!dosresultados.!

! !

Pesquisar,! portanto,! é! procurar! ou! buscar! a! resposta! para! alguma! coisa.! A!

partir! da! definição! do! problema! da! pesquisa,! deveese! construir! uma! árvore! de!

palavrasechave!que!será!a!base!da!pesquisa!avançada!no!motor!de!busca.!

!

2.2.2!ESCOLHA!DASPALAVRASeCHAVE!

!

Conforme! Lacerda! et) al.) (2012),! a! partir! da! definição! da! área! ! de!!

conhecimento! da! pesquisa,! devem! ser! escolhidas! as! palavrasechave! que! serão!

empregadas!na!busca!de!referências.!Fazer!uma!boa!escolha!das!palavrasechave!e!

arranjáelas!em!termos!de!relações!mútuas,!pode!significar!uma!grande!possibilidade!

de!êxito!no!desenvolvimento!dapesquisa.!

No!ambiente!da!recuperação!da! informação,!a!estratégia!de!busca!pode!ser!

definida!como!um!conjunto!ou!técnica!de!regras!que!possibilita!a!ligação!entre!uma!

questão! formulada! e! a! informação!mantida! na! base! de! dados.!Mostra,! então! que!

uma!dada!pergunta!terá!como!resposta!selecionada!certo!grupo!de! itens.!(LOPES,!

2002).!

Ao! fazer! o! levantamento! bibliográfico! nas! bases! de! dados! utilizamese! os!

operadores!booleanos!AND,)OR)e)NOT,!além!de!outras!técnicas!como!a!truncagem!

de!palavras!de!forma!agilizar!processo!de!busca!e!seleção!da!informação!desejada.!

Ao!utilizar!o!conectivo!e/and)na!vinculação!das!palavrasechave,!a!ação!de!pesquisa!!

é! restritiva,! pois! a! pesquisa! só! encontrará! artigo! quando! existirem! juntas! as!

palavrasechave! conectadas! pelo! e/and,! fazendo! a! intersecção! dos! conjuntos! de!

trabalhos! que! possuem! os! termos! combinados.! No! entanto! ao! utilizar! o! ou/or) na!

vinculação!das!palavrasechave,!a!ação!da!pesquisa!é!aberta,!pois!encontrará!artigos!

que!tenham!pelo!menos!uma!das!palavrasechave!conectadas!pelo!ou/or.!Ooperador!



!
!

!

!
!
booleano! not) exclui! um! termo! da! expressão! de! busca,! dessa! maneira! inclui! o!

primeiro! termo! e! exclui! o! segundo! termo! da! pesquisa.! (TREINTA! et) al,! 2012,!

PIZZANI!et!al,2012)!

Finalmente,!os!operadores!booleanos!determinam!a!relação!entre!dois!ou!

mais!elementos!em!uma!busca,!conforme!representado!na!figura!3.!

!
Figura!2.!Comportamento!dos!operadores!booleanos!

!

Fonte:!elaboração!própria,!2016.!
!

Para! entender! a! aplicação! dos! operadores! booleanos,! a! estruturação! da!

árvore!tem!como!propósito!criar!objetivos!na!busca!de!palavrasechave,!nos!!sentidos!!

vertical! e! no! horizontal.! A! finalidade,! no! sentido! vertical,! é! estabelecer! áreas!

temáticas!distintas!e!complementares!com!possibilidade!de!pesquisa!abrangente.!E!

no! sentido! horizontal,! é! garantir! a! profundidade! e! a! especialização! da! pesquisa!

subdividindo!as!áreas!temáticas!em!vários!ramos,!de!acordo!com!a!Figura3.!



!
!

!

!
! ! Figura!3.!Construção!da!árvore!de!palavrasechave!

!
Fonte:!Farias!Filho,!2009!apud!Treinta!et)al,!2012.!

!

A!árvore!de!palavras!chave!deve!ser!dinâmica!e!inclusiva!e!deve!adaptarese!
ao!processo!de!pesquisa,! refletindo!nos! resultados!desse!dinamismo.!Em!caso!da!

necessidade! de! localizar! algum! item,! o! pesquisador! deve! relacionar! e! registrar! o!

passo!a!passo!do!processo!de!forma!a!manter!o!histórico!da!pesquisa.!(TREINTA!et)

al,!2012)!

Outro! recurso! utilizado! em! estratégia! de! busca! é! a! truncagem! de! palavras!!

que! auxilia! no! processo! de! busca! e! seleção! de! artigos,! usado! para! as! formas!

derivadas! ou! plurais.! Esse!mecanismo! emprega! a! raiz! da! palavra! para! recuperar!

todas! as! possibilidades! de! expansão! da!mesma,! o! que! reduz! de! sobremaneira! o!

número!de!palavras!na!estratégia!de!busca.!(LOPES,2002)!

Logo,!os!símbolos!de!truncagem,!devem!ser!usados!para!encontrar!palavras!

tanto!no!singular,!quanto!no!plural!e!nas!variações!da!escrita.!Via!de!regra,!asterisco!

(*)! é! o! sinal! indicado! para! esse! recurso.! Como! exemplo! a! palavra! Aluno*! (com! o!

asterisco!colocado!na!palavra!possibilita!recuperar!os!artigos!científicos!que!tragam!!

a!palavra!aluno!escrita!no!singular!como!no!plural).!Pode!ser!usado,!também,!o!sinal!

de! interrogação! (?)! em! situação! de! ocorrer! dúvida! na! escrita! de! uma! palavra.!Ou!

seja,! a! interrogação! (?)! substitui! as! letras! desconhecidas! em! qualquer! parte! da!

palavra! (Exemplo:! turis?! que! recuperará! turismo,! turista,! turismólogo.! Assim! como!

variações!de!grafia!como,!su?ana!recupera!as!palavras!suzanae,!susana!ou!suzana.!

(PIZZANI!et)al2012),!



!

!

Entendida! a! etapa! de! definição! de! palavrasechave,! o! pesquisador! deve!

determinar!sua!base!de!busca!para!iniciar!sua!pesquisa.!

!

2.2.3!SELEÇÃO!DA!BASE!DE!DADOSONLINE)

!

Com! o! avanço! dos! sistemas! de! informações,! o! uso! de! base! de! dados!

destacouese,! sobretudo!as!dos! sistemas!de! indexação!de!periódicos,! livros,! teses,!

relatórios,! anais! de! eventos! entre! outros! documentos,! com! vistas! a! favorecer! as!

buscas! das! referências! bibliográficas! e! assim,! criar! um! suporte! teórico! para!

pesquisas!futuras.!(LACERDA!et!al,!2012)!

O!conceito!de!base!de!dados!passou!a!ser!reconhecido!na!literatura,!por!volta!

dos!anos!de!!1960,!com!o!rótulo!de!banco!de!dados.!(ALBRECHT,!OHIRA,!2000)!

Cianconi!(1987,!p.!54)!salienta!que!na!literatura!da!área!da!informação,!banco!

de!dados!e!base!de!dados!podem!ser! tratados!como!sinônimos.!E!podeese!definir!

base! de! dados! como! „um! conjunto! de! dados! intererelacionados,! organizados! de!

forma!a!permitir!recuperação!de!informações‟,!e!banco!de!dados!como!„um!conjunto!

de!bases!de!dados‟.!

Em!outras!palavras,!os!bancos!de!dados!são!grandes!sistemas!de!informação!

e! de! recuperação! de! conhecimento,! composto! de! bases! de! dados! que! permitem!!

uma!diversa!variedade!de!acesso!à!informação,!o!que!aumenta!substancialmente!e!

agrega!qualidade!às!pesquisas!bibliográficas.!(LOPES,2002)!

As! bases! de! dados! bibliográficas! são! consideradas! um! patrimônio! da!

sociedade!contemporânea,!em!razão!de!auxiliar!o!acesso!à!informação!registrada!e!

propiciar!uma!larga!representatividade!e!transparência!para!a!comunidade!cientifica.!

Nesse!caso,!não!tem!como!negar!que!hoje!são!as!maiores!veículos!de!divulgação!

das! revistas! científicas.!Muitas! bases! de! dados! bibliográficas! impressas!migraram!

para! o! ambiente! digital! e! outras! surgiram! nesse! ambiente.! Até! certo! tempo,! a!

informação!bibliográfica!ficava!registrada!exclusivamente!no!formato!impresso,!como!

salvaguarda! perpétua! do! conhecimento.! Atualmente,! é! inconcebível! que! um!

periódico!não!esteja!ou!mesmo!nasça!num!ambiente!virtual,!ou!que!não!se!configure!

em! um! repositório! científico,! e! as! bases! de! dados! bibliográficos! online) ainda!

continuam! ser! repositórios! que! abrigam! a! história! das! revistas! científicas.) (REITZ,!

2004).!



!

!

!
!
!

As! bases! de! dados! podem! ser! divididas! em! bibliográficas! gerais! ou!

multidisciplinares! e! especializadas! em! que! os! dados! quantitativos! pertinentes! à!

produção! científica! são! relacionados! a! uma! determinada! grande! área! de!

conhecimento.!(VANZt!STUMPF,!2010)!

Encontramese,! entre! muitas! bases! de! dados! especializadas:! Chemical)

Abstracts,! Compendex,! BIDS! Embase,! Pascal! SciTech! e! Pubmed! que! abrangem!

dados! bibliográficos! das! áreas! de! Química,! Engenharia,! Ciências! Biomédicas! e!

Medicina,!respectivamente!(LETAt!CRUZ,!2003!apud!VANZt!STUMPF,!2010).!Além!

destas,!os!dados!podem!ser!coletados!em!bases!de!dados!multidisciplinares,!como!!

o!Web)of)Science,!a!Scopus!e!o!Google!Acadêmico,!porexemplo.!

São!variados!os!conteúdos!de!informação!nos!bancos!de!dados,!conforme!a!

temática!distinta!das! respectivas!bases!de!dados!disponibilizadas!em!cada!banco.!

Algumas!indicam!um!determinado!assunto,!ao!passo!que!outras!são!orientadas!para!

a! política! (missão,! visão! e! valores)! da! instituição! que!as! desenvolvem.!A! título! de!

exemplo,! a! base! da! agência! americana! sobre! o! meio! ambiente! Environmental)

Protection) Agengy) (EPA),! não! se! limita! à! indexação! de! documentos! apenas! em!

química,!toxicidade!ou!saúde!(LOPES,!2002)!

Além! dos! recursos! utilizados! na! estratégia! de! busca,! conforme! citado,! ! a!

maioria!das!bases!de!dados!possui!filtros!para!refinar!mais!ainda!a!pesquisa.!Alguns!

desses! filtros! são,! por! exemplo:! assunto,! título,! autor,! data! de! publicação,! ! tipo!

depublicação.!

Entendendo! o! processo! nesta! seção! explicitado,! a! seguir! será! descrito! o!

passo!a!passo!de!como!foi!realizada!a!pesquisa!deste!trabalho!através!da!base!de!

dados!Scopus.!

!

2! 3!MÉTODOS!E!TÉCNICAS!DEPESQUISA!

!

A!pesquisa!do!tipo!descritiva!e!documental!proporcionou!familiarização!com!o!

fenômeno! investigado,! através! de! levantamento! bibliográfico! em! base! de! dados,!

exportação! desses! dados! para! planilha! em! excel,! nova! filtragem,! importação! de!

planilha! final!para!software!Vantage)Point,!produção!de! figuras!e! tabelas!e!por! fim!

análise!de!resultado!que!será!exposta!no!próximo!capítulo.!



!

!

Cabe! ressaltar! que! o! Vantage) Point7) é! uma! ferramenta! de! software)

bibliométrico!e!de! colaboração!cientifica!que!examina!e! faz!análise!bibliométrica!e!

cientométrica,!gera!dados!quantitativos!e!identifica!indicadores!científicos.!Esses!são!

resultados!de!busca!capturados!em!base!de!dados!da!literatura!e!de!patentes.!

O!software!Vantage)Point)foi!desenvolvido!nos!EUA!por!Allan!Porter,!que!
!
!

extrai! conhecimento! de! bases! de! dados! textuais,! possibilitando! a!
descoberta! de! novas! tecnologias,! pessoas! e! organizaçõest!
realizando! mapeamento! e! decomposição! de! dados! através! da!
identificação! de! suas! relações! de! dependência.! É! uma! ferramenta!
usada! para! transformar! informação! em! conhecimento! extraído! de!
bases!de!dados.!Além!disso,!é!uma!ferramenta!analítica!flexível,!que!
pode! ser! configurada! em! qualquer! tipo! de! base! de! ! dados!
estruturada!em!texto.!(SILVA,!2008,!p.38).!

!

Entendeese! que! as! vantagens! fornecidas! pelo! Vantage) Point) possibilitam:!

mapear!e!esclarecer!relacionamentos,!identificar!tendências,!desenvolver!indicadores,!

automatizar!análises!e!encontrar!padrões!críticos.!Ao!analisar!as!informações!obtidas!

redescobreese!o!conhecimento.!

Seguindo!com!os!detalhes!sobre!os!métodos!e!técnicas!utilizados,!a!pesquisa!

bibliográfica! para! o! referencial! teórico! propiciou! o! entendimento! necessário! para! o!

assunto!abordado,!além!de!resgatar!pesquisas!anteriores!semelhantes.!

A!pesquisa!na!base!de!dados!foi!realizada!no!dia!09/12/2015.!Após!filtragem!!

e!correta!exportação!para!planilha!excel,!os!dados!foram!importados!para!o!software!

Vantage)Point)no!intuito!de!produção!e!posteriormente!análise!deresultados.!

O!período!para!produção!das!tabelas!e!figuras!foi!o!mesmo!concedido!para!a!licença!

de! uso! do! software! supracitado,! compreendendo! os! dias! entre! 04/01/2016! a!

02/02/2016.!

!

2.3.1!A!SCOPUS!

!

A!base!de!dados!utilizada!para!realização!da!presente!pesquisa!foi!a!Scopus,!

produzida! pela! Elsevier! a! partir! de! 2004.! A! escolha! dessa! base! se! deu! pelo! fato!

desta!!ser!!uma!!grande!!base!!de!!dados,!tanto!!de!!resumos,!!quanto!!de!!citações!

da!
!

7"Disponível"em:"<https://www.thevantagepoint.com/>."Acesso"em:"6"de"jan."2016."



!

!

"
"
"
literatura!especializada!e!científica!e!revisados!por!pares.!Ainda!dispõe!de!ferramentas!

inteligentes!para!visualizar,!analisar!e!acompanhar!a!pesquisa.!No!site!da!Elsevier!(2016)!

se!esclarece!que!

!
A! Scopus,! oferece! ampla! cobertura! da! literatura! científica! ! e! técnica!
publicada! a! partir! do! século! XIX! em! várias! áreas! do! conhecimento.!
Diariamente!atualizada,!a!Scopus!possui!mais!de!20.000!(vinte!mil)!títulos!de!
5.000! (cinco! mil)! editoras! internacionais,! 20.000! (vinte! mil)! periódicos!
revisados!por!pares,! sendo!2.600! (dois!mil!e!seiscentos)!de!acesso!aberto,!
390!(trezentos!e!noventa)!publicações!comerciais,!370!(trezentos!e!setenta)!
séries!de!livros,!além!de!5,5!(cinco!vírgula!cinco)!milhões!de!documentos!de!
conferências.! O! Scopus! também! integra,! em! resultados! de! busca,! 545!
milhões! de! resultados! científicos! da! web! e! 25,2! milhões! de! patentes! de! 5!
escritórios! de! patentes! (Escritório! Americano! de! Marcas! e! Patentes!
(USPTO),! Escritório! Europeu! de! Patentes! (EPO),! Escritório! Japonês! de!
Patentes! (JPO),! Organização! Mundial! da! Propriedade! Intelectual! (OMPI)! e!
Escritório!de!Propriedade!Intelectual!do!Reino!Unido!(IPO).(ELSEVIER,2010)!
!

! Para! o! presente! trabalho,! empregandoese! a! lógica! booleana! de! pesquisa!

optouese!pelo!uso!do!conectivo!and,!pois!nessa!pesquisa!a!finalidade!foi!!encontrar!

apenas!material!onde!existissem!juntas!as!palavrasechave!tourism)e!event.)A!razão!

pela!qual!a!pesquisadora!utilizou!os!termos!em!inglês!se!deve!ao!fato!de!tal!língua!

apresentar! uma!gama!maior! de!produção!científica,! sendo!mais! representativa!da!

produção! mundial! na! área.! Para! esta! primeira! triagem,! optouese! por! apenas!

documentos! em! formato! de! artigo.! Nesta! busca! inicial! foram! encontrados! 1.388!

artigos!na!base!de!dados!Scopus,!conforme!apresentado!na!figura4.!



!

!

!
Figura!4:!Primeiro!resultado!prévio!da!pesquisa!
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Fonte:!Site!Elsevier/Scopus,!2015.!
!
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A!partir!deste!primeiro!resultado,!iniciou2se!outra!triagem!onde!foramexcluídos!

os!artigos! referidos!ao!ano!de!2016,!pois!a! intenção!seria!de!busca!de!produções!

por!anocompleto.!
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Figura!5:!Segundo!resultado!prévio!da!pesquisa!
!

!
Fonte:!Site!Elsevier/Scopus,!2015.!
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Entendendo! o! turismo! como! uma! área! das! Ciências! Sociais,! foi! feita! outra!

triagem! restringindo!aos!artigos!dessa! referida!área,! conforme!a! figura!6!a! seguir,!

obtendo8se!874!resultados.!
!
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Figura!6:!Terceiro!resultado!prévio!da!pesquisa!
!

!
Fonte:!Site!Elsevier/Scopus,!2015.!
!
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!
Outra! ferramenta! de! filtragem! esta! relacionada! às! palavras5chave! dos!

documentos! encontrados.! A! partir! dessa! filtragem! foram! selecionadas! palavras5!

chave! que! possuem! relação! direta! com! o! tema! do! presente! estudo.! São! ! elas:!

tourism( development,( tourism( destination,( sport,( tourist( attraction,( tourism((

economics,( tourism( market,( festival,( economic( impact,( events,( event( tourism,(

international( tourism,( olympic( games,( festivals,( sport( tourism,( ( economic(

development,( tourism( demand,( music,( globalization,( event,( event( management,(

mega8events,( motivation,( market( segmentation,( sports( tourism( tourism( industrym(

special( events,( travel,( investment,( economic( activity,( destination( image,(world( cup,(

religion,(demand(analysis,(mega(event(e( research(work.(Desta! filtragem!obtivemos!

um!resultado!de!586!documentos,!conforme!a!figura7.!



!

!

!
Figura!7:!Quarto!resultado!prévio!da!pesquisa!
!

!
Fonte:!Site!Elsevier/Scopus,!2015.!
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Após! filtrar! os! dados! da! pesquisa,! os!mesmos! foram! exportados! para! uma!

planilha! excel! onde! iniciou! outro! processo! de! refinamento! através! da! leitura! dos!

títulos,!resumos!e!palavras:chave!desses!artigos,!afim!de!uma!avaliação!em!relação!

ao!alinhamento,!aos!objetivos!e!à!contribuição!para!a!pesquisa.!O!critério!utilizado!

para!este! refinamento! foi!o!de!eliminar!os!artigos!que!não! fossem!relacionados!ao!

tema! de! turismo! e! eventos.! Assim,! dos! 586! documentos! analisados,! foram!

eliminados!380!artigos,!sendo!206!utilizados!como!base!para!a!pesquisa.!

Os!documentos! finais! foram! importados!para!o!software!Vantage'Point'afim!!

de! serem! produzidos! as! tabelas! e! figuras! para! posterior! análise.! Sendo! assim,! o!

próximo! capítulo! irá! analisar! e! apresentar! os! resultados! da! pesquisa,! a! partir! dos!

processosdescritos.!



!

!

!
3"A"PRODUÇÃO"CIENTÍFICA"DE"PERIÓDICOS"NA"ÁREA"DE"TURISMO"E"

EVENTOS"A"PARTIR"DA"BASE"DE"DADOS"SCOPUS:"RESULTADOS"DO"
ESTUDOBIBLIOMÉTRICO"
"

Com!base!nos!resultados!obtidos,!optou:se!por!analisar!a!produção!científica!do!

tema!a!partir!de!algumas!variáveis!que!se!destacaram,!sendo!elas:!ano!de!publicação,!

tipo! de! periódico! científico,! autores,! palavras:chaves! e! possíveis! cruzamentos! entre!

elas.!

!

3.1!DISTRIBUIÇÃO!DOS!ARTIGOS!POR!ANO!DEPUBLICAÇÃO!
!
!

Na! figura! 8! encontra:se! o! número! de! artigos! analisados! nesta! pesquisa,!

distribuídos!por!ano!de!publicação.!A!quantidade!de!publicações!entre!os!anos!1989!e!

2015! se! mostra! com! uma! variação! não! linear,! porém! apresenta! uma! tendência! de!

crescimento.!

Considerando! o! período! de! análise,! podemos! destacar! três! momentos! que!

evidenciam!mudanças!de!patamares!na!produção!da!área:!até!2001a!de!2002!a2010!e!

de!2011!emdiante.!

No! primeiro! momento! é! possível! inferir! que! as! publicações! aparecem!

timidamente,!com!uma!média!de!2!produções!por!ano,!de!forma!que!apenas!o!ano!de!

1996! apresentou! 3! publicações.! Em! um! segundo! momento,! onde! engloba! os! anos!

entre!2002!e!2010,!é!perceptível!o!crescimento!nas!publicações!que!passam!a!ser!uma!

média! de! 8! por! ano,! destacando:se! o! ano! de! 2006! com! 17! produções.! O! terceiro!

momento! envolve! o! ano! de! 2011! em! diante! com! um! salto! em! número! publicações,!

resultando!uma!média!de!22!produções!porano.!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!

!

Figura!8:!Número!de!produções!por!ano!
!

!
Fonte:!Elaboração!própria,!2016.!
!
!

Destaca:se!o!aumento!nas!publicações!nos!anos!de!2006!e!2013,!em!relação!

aos! anos! anteriores! e! posteriores! a! eles.! Ao! analisar! o! porquê! desse! ocorrido,!

levantou:se! a! hipótese! de! que! talvez! esse! aumento! tenha! acontecido! pela!

proximidade! com! megaventos! de! âmbito! mundial,! como! Olimpíadas! e! Copa! do!

Mundo.! Porém,! ao! cruzar! com! as! palavras:chave! levantadas! desses! dois! anos!

específicos,! o! número! de! palavras:chaves! repetidas! sobre! esses! assuntos! não! se!

mostrou!relevante!para!que!se!pudesse!confirmar!a!ocorrência!desses!megaventos!!

a!esseaumento.!

Como!consequência!do!seu!papel!relevante!no!desenvolvimento!econômico!e!
social,! gerando! renda! e! empregos! diretos! e! indiretos,! o! turismo! vem! ganhando!
importância!no!mundo!inteiro.!Nos!últimos!anos!tem!demonstrado!ser!uma!atividade!
econômica! forte! com! grande! capacidade! de! contribuir! para! a! recuperação!

econômica.!(OMT,!20158)!
Conforme! a! Organização! Mundial! de! Turismo! (OMT),! de! 1995! à! 2015! o! fluxo!

turístico! internacional! apresentou!um!expressivo! crescimento.!Mesmo!a!presente!

pesquisa!sendo!direcionada!à!um!segmento!do!campo!do!turismo!:!o!de!eventos!:!

pode:se!inferir!que!a!tendência!no!crescimento!da!produção!acadêmica!em!turismo!
!
!
!
8"Disponível"em"<http://media.unwto.org/es/press:release/2015:01:27/mas:de:1100:millones:de:turistas:
viajaron:al:extranjero:en:2014>."Acesso"em"20"de"fev."2016."
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"
e!eventos!entre!os!anos!de!1989!à!2015,!tenha!sido!instigada!também!por!esse!

aumento!do!fluxo!de!pessoas!pelo!mundo.!
!
Figura!9:!Fluxo!turístico!internacional!(1995!:!2015)!
!
!

Fonte:!Organização!Mundial!do!Turismo!
!
!

Visto! isso,!pode:se!afirmar!que!a!academia!reflete!e!reage!a!mudanças!que!

ocorrem!na!sociedade!como!um!todo,!como!a!atividade!turística.!

!

3.2!TEMÁTICA!DOS!ARTIGOS!
!
!

Para!descobrir!a!temática!de!um!documento!científico!é!importante!buscar!as!

palavras,! expressões! ou! termos! mais! adequados! para! a! representação! de! um!

documento.! Então,! deve:se! levar! em! consideração! o! assunto! dominante! da!

pesquisa,! com! o! objetivo! de! que! este! possa! ser! identificado! e! reconhecido! por!!

outros!pesquisadores.!(VANTI,2002)!

Para!verificar!os!temas!que!receberam!maior!atenção!dos!pesquisadores!no!

período! entre! 1989! à! 2015,! foi! recorrido! à! análise! das! 945! palavras:chave!

identificadas! nos! 206! artigos! selecionados.! A! Figura! 10! apresenta! a! nuvem! de!

palavras:chave! criada! a! partir! do! resultado! da! pesquisa,! contendo! todas! as! 945!

palavras:chave.! Cabe! ressaltar! que! a! montagem! da! figura! parte! do! princípio! que!

quanto!mais!vezes!a!palavra!se!repete!maior!ela!fica!na!nuvem.!



!

!

Figura!10:!Nuvem!de!palavras:chave!

!
Fonte:!Vantage!Point,!2016.!
!
!

No!contexto!desta!pesquisa,!elegeu:se!palavras:chave!como!elemento!para!a!

construção! de! indicadores! de! temáticas.! Ao! fazer! a! análise! das! palavras:chave!

deve:se!lembrar!que!nem!sempre!elas!condizem!com!o!conteúdo!do!artigo,!mas!são!

indicadores!importantes!para!a!leitura!dos!temas!abordados!nas!produções.!

A!partir!da!nuvem!de!palavras:chave!construída,!excluindo!events'e! tourism,!

que! foram! as! duas! palavras:chave! geradoras! da! busca! inicial,! percebe:se! um!

destaque! para! as! seguintes! palavras! associadas! aos! períodicos! científicos!

levantados:! event' management,' sport' tourism,' mega2events,' economic' impacts' e!

festivals.'Deste!modo,! entende:se! que! estas! palavras! indicam!os! principais! temas!

que! receberam!maior! atenção! dos! pesquisadores! entre! os! anos! de! 1989! à! 2015!

relacionadas!à!produções!científicas!sobre!turismo!e!eventos.!

!

3.3!PRODUTIVIDADE!POR!PERIÓDICO!
!

No!caso!da!análise!dos!periódicos,!levantou:se!27!periódicos!ao!total,!sendo!!

o! Tourism! Management! responsável! por! 24,76%! da! produção! total,! contribuindo!!

com!51!artigos!científicos,!conforme!ilustrado!na!figura!11.!Cabe!ressaltar!também,!a!

importância! do! periódico! Current! Issues! in! Tourism,! com! 11,65%! e! do! Annals! of!

Tourism!Research!e!Tourism!Economics,!cada!um!com!8,74%!dasproduções.!



!

!

Figura!11:!Distribuição!de!publicação!por!periódico!

!
Fonte:!Elaboração!própria,!2016.!
!

Ao!dispor!os!periódicos!em!ordem!decrescente!de!quantidade!de!publicações!

sobre!o!tema,!observa:se!que!todos!os!cincos!primeiros!possuem!a!classificação!A1,!

segundo!a!Quallis.!São!eles!em!ordem!de!aparição:!Tourism!Management,!Current!

Issues! in! Tourism,! Annals! of! Tourism! Research,! Tourism! Economics! e! Journal! of!

Travel! Research.! Pode:se! supor,! então,! que! o! que! está! sendo! produzido! nestes!

periódiocos! não! apenas! é! considerado! relevante,! mas! também! dentro! da!

rigorosidade!da!pesquisa!científica.!

A!!revista!!científica!!Tourism!!Management9,!!que!!possui!!2554!!de!!fator!!!de!

impacto,! é! uma! das! principais! revistas! internacionais! do! turismo.! Tem! uma!

abordagem! interdisciplinar! e! inclui! aspectos! de! planejamento! e! política! de! turismo!

regional,! nacional! e! internacional,! bem! como! estudos! específicos! de! gestão.! Seu!

editor! chefe,!C.!Ryan,! é! vinculado! ao!Centro! de!Estudos! de!Gestão,!University! of!

Waikato,!Nova!Zelândia.!
!
9Disponível"em:"<http://www.journals.elsevier.com/tourism:management/>;"Acesso"em:"25"de"fev."de"2016."



!

!

O! periódico! Current! Issues! in! Tourism10! aborda! temas! como! cidade! e!

planejamento! urbano,! planejamento! do! turismo,! impactos! e! desenvolvimento! do!

turismo!e!política,!métodos!de!pesquisa!de!turismo,!hospitalidade!e!eventos.!Possui!

0.918! de! fator! de! impacto! e! seus! co:editores! são! C.! Michael! Hall! (University! of!

Canterbury,!Christchurch,!New!Zealand)!e!Chris!Cooper!(Oxford!Brookes!University!

Business!School,!Reino!Unido).!

No!caso!da!revista!científica!Annals!of!Tourism!Research11,!que!possuifator!

de!impacto!de!2685,!é!uma!revista!da!área!de!Ciências!Sociais,!centrando:se!sobre!

as!perspectivas!acadêmicas!do! turismo.!Busca!um!equilíbrio!de! teoria!e!aplicação,!

dedicando:se!ao!desenvolvimento!de!construções! teóricas.!John!Tribe!é!seu!editor!

chefe!e!faz!parte!do!corpo!da!Escola!de!Gestão!da!University!of!Surrey,!ReinoUnido.!

O!periódico!Tourism!Economics12!!que!!se!!encontra!!na!!quarta!!posição,!com!

seu!fator!de!impacto!de!0.515,!é!publicada!bimestralmente,!abrangendo!os!aspectos!

de! negócio! do! turismo! no! contexto! mais! amplo.! Tem! como! eixo! os! temas! como!

interesses! social! e! comunitário,! a!utilização!sustentável! dos! recursos!de! turismo!e!

recreação.!O!editor!chefe!é!o!Professor!Stephen!Wanhill,!vinculado!a!University!of!

Limerick,!Irlanda.!

Por!fim,!Journal!of!Travel!Research13,!a!mais!antiga!das!revistas!acadêmicas!

do!mundo!focada!exclusivamente!em!viagens!e!turismo,!apresenta!2442!de!fator!de!

impacto!e!tem!a!frequência!de!8!edições!por!ano.!Contribui!para!o!desenvolvimento!

da!teoria!do!turismo!permitindo!melhorias!na!política!de!desenvolvimento!do!turismo!

e! estratégia,! prática! gerencial,! resultados! econômicos,! sociais,! ambientais,!!

educação! e! programas! de! treinamento.! Seus! editores! são! Richard! R.! Perdue,! da!

Virginia! Tech! (Estados! Unidos),! e! Geoffrey! I.! Crouch,! vinculado! a! La! Trobe!!

University(Austrália).!

!
!
!
!
10"Disponível"em:"<http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=rcit20#.Vs9n9vkrJD8>"
Acesso"em:"25"de"fev."2016."
11"Disponível"em:"<http://www.journals.elsevier.com/annals:of:tourism:research/>"Acesso"em:"25"de"fev."
2016."
12"Disponível"em:"<http://www.ippublishing.com/te.htm>"Acesso"em:"25"de"fev."2016."
13"Disponível"em:"<http://intl:jtr.sagepub.com/>;"Acesso"em:"25"de"fev."2016."
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3.4!PRODUTIVIDADE!DOSAUTORES!

!

Na!análise,!demonstrada!na! figura!12,!observa:se!que!21,4%!das!publicações!

contam!com!apenas!um!autor,!seguido!de!perto!pela!co:autoria!de!três!autores,!com!

24,2%.! O! maior! percentual! (42,3%)! representa! publicações! com! dois! autores! e! o!

menor!índice!refere:se!às!publicações!com!mais!de!4!autores!com!apenas!com!!0,4%!

do!totalpesquisado.!

!
Figura!12:!Número!de!autores!por!publicação!

! !

Fonte:!Elaboração!própria,!2016.!
!

Buscou:se! também! identificar,! dentro! da! amostra,! a! produção! científica! dos!

autores!estudados,!conforme!tabela!1.!Dos!206!artigos!observados!nesse!trabalho,!

foram!encontrados!468!autores!citados,!com!autoria! individual!ou!co:autoria.!Deste!

total! somente! 37,! equivalente! a! 7,9%! produziram! 2! ou!mais! artigos.! A! soma! dos!

autores!que!publicaram!apenas!1!artigo!foi!de!431,!isto!é,!92,1%!dos!trabalhos.!



!

!

!
Tabela!1:!Distribuição!da!frequência!de!publicação!dos!autores!
!
Frequência+(mais+de+2+produções)+

!
Autor+

8" Lee"C.:K."
5" Funk"D.C."
4" Mjeld"J.W"
4" Gursoy"D."
3" Faulkner"B."
3" Weaver"
3" Whitford"M."
3" Laing"J."
3" Daniels"M.J."
3" Getz"D."
3" Lawton"L.J."
3" Li"S."
3" Litvin"S.W."
3" Chalip"L."
3" Mair"J."
2" Barker"M."
2" Brida"J.G."
2" Burgan"B."
2" Collins"A."
2" Frost"W."
2" Funk"D.C."
2" Hiller"H.H."
2" Matheson"C.M."
2" Pettersson"R."
2" Kaplanidou"K."
2" Sibson"R."
2" Rundle:Thiele"S."
2" Green"B."
2" Waitt"G."
2" Turco"D."M."
2" Rundle:Thiele"S.R."
2" Crotts"J."C."
2" Ritchie"B.W."
2" Andersson"T."D."
2" Filo"K."
2" Weaver"H."H."
2" Hinch"T."

!
!

Os! indicadores! de! produtividade! dos! autores! são! obtidos! através! dos!

indicadores!de!atividade!que,!por!sua!vez,!se!baseiam!na!contagem!de!publicações!

e!!visam!!!à!!elaboração!!de!!listas!!de!!frequência!!ou!!ranking!!de!!!!!pesquisadores,!



!

!

!
!
!
instituições,! empresas! e! países.! Neste! caso,! a! partir! do! resultado! obtido! pode:se!

aferir! o! princípio! da! Lei! de! Lotka,! expondo! a! discrepância! na! frequência! de!

produtividade! de! autores,! onde! poucos! produzem!muito! e! um! grande! número! de!

autores!contribuem!com!baixo!número!de!publicações.!(GUEDES,!2005)!

!

3.5!PUBLICAÇÕES!DOS!AUTORES!NOS!PRINCIPAISPERIÓDICOS!

!

Cruzando! o! resultado! dos! 5! periódicos! que! mais! possuem! artigos!!

relacionados!com!turismo!e!eventos!e!os!autores!que!contribuíram!com!4!ou!mais!

artigos,!formulou:se!a!seguinte!tabela!2!no!intuito!de!verificar!os!autores!com!maior!

produtividade!nas!5!principais!revistaslevantadas.!

!

Tabela!2:!Autores!que!publicam!mais!de!4!vezes!por!distribuídos!pelos!5!periódicos!que!mais!

produzem!

Total+
publicações+

!
Autor+ Tourism+

Management+

Current+
Issues+in+
Tourism+

Annals+of+
Tourism+
Research+

Tourism+
Economics+

Journal+of+
Travel+

Research+
8" Lee"C.:K." 3" 0" 1" 1" 0"
5" Funk"D.C." 2" 0" 0" 0" 0"
4" Mjeld"J.W" 2" 0" 0" 1" 0"
4" Gursoy"D." 2" 0" 1" 0" 0"

!

Dentre!os!autores!apresentados!na!tabela!acima!Choong:Ki14!Lee!é!o!autor!

que!mais!publicou!sobre!o!assunto,!com!8!artigos!ao!total.!Analisando!somente!as!5!

primeiras! revistas! que! mais! possuem! publicações,! esse! autor! tem! 3! artigos! na!

Tourism!Management,!1!na!Annals!of!Tourism!Research!e!1!na!Tourism!Economics.!

Choong:Ki!Lee!nasceu!na!Coréia!do!Sul,!é!professor!na!College!of!Hotel!&!Tourism!

Management! na! Kyung! Hee! University,! focado! na! área! da! Gestão! do! Turismo! e!

Administração!e!Economia!Empresarial.!Bacharel!e!mestre!em!Ciência!pela!School!

Seiong! University! e! School! Florida! International! University,! respectivamente.! É!

doutor!em!Filosofia!pela!Texas!Agricultural!and!Mechanical!University.!Tomou!posse!

como!Ministro!da!Cultura!e!Turismo!em!2003.!Foi!co:editor!chief!do!KoreanJournal!

!
"

14"Disponível"em:"<http://web.kyunghee.ac.kr/~gskh/e_Social/e_Hospitality.htm>."Acesso"em"23"de"fev."2016."



!
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"
Hospitality!Management!e! fez!parte!do!corpo!editorial!do!Journal!Travel!&!Tourism!

Market!e!da!Tourism!Management.!

O!americano!Daniel!C.!Funk15!!é!o!segundo!autor!que!mais!publicou,!com!o!

total!de!5!artigos!em!todas!as!revistas!tabuladas.!Das!5!revistas!destacadas,!o!autor!

publicou!2!artigos!sobre!o! tema!de! turismo!e!eventos!na! revista!científica!Tourism!

Management.! É! professor! e! diretor! na! School! of! Tourism! and! Hospitality!

Management! na! Temple! University,! vinculado! ao! Programa! Sport! and! Recreation!

Management.! Também! é! vinculado! a! Fox! School! of! Business! em! um! programa!

nomeado!Tourism!and!Sport!Concentration.!Suas!pesquisas!seguem!na!direção!de!

estudar! sobre! fatores! internos! e! externos! que! explicam! o! envolvimento! do!

consumidor!no!esporte,! turismo,!eventos!e!da! indústria!do! lazer.!Dr.!Funk!adquiriu!

seu!PhD!e!mestrado!em!Sport!Management!pela!The!Ohio!State!University!e! sua!

graduação!em!Comunicação!pela!University!of!Kansas.!

O!terceiro!autor,!James!W.!Mjelde16,!possui!ao!total!4!publicações!sobre!o!

tema,!sendo!2!artigos!na!Tourism!Management!e!1!na!Tourism!Economics.!Mjelde!é!

professor!da!Texas!A&M!University!no!Departamento!Agricultural!Economics.!Possui!

PhD! em! Agricultural! Economics,! pela! University! of! Illinois,! mestrado! em! Applied!

Economics!pela!Montana!State!University!e!dois!bacharéis,!um!em!Fish!and!Wildlife!

Management!pela!Montana!State!University!e!Biology!pela!Montana!State!University.!

Dentre! as! áreas! de! interesse! destaca:se! recursos! econômicos,! economia! da!

informação!e!modelagem!dinâmica.!

O!quarto!autor!na!lista!dos!que!mais!publicaram!na!área!foi!Dogan!!!Gursoy17,!

que!possui!4!artigos!no!total.!Observando!somente!as!5!principais!revistas,!foram!2!

artigos!na!Tourism!Management!e!1!na!Annals!of!Tourism!Research.!É!professor!da!

School! of! Hospitality! Business! Management,! Washington! State! University.! ! Foca!

suas!pesquisas!no!comportamento!de!busca!de! informação,!participação!e!tomada!

de! decisões,! reações! da! comunidade! de! acolhimento! para! o! desenvolvimento! do!

turismo,!impactos!do!turismo,!comportamento!de!reclamação,!estudos!interculturais,!

problemas!!no!!trabalho!!e!!liderança!!e!!fatores!!que!!influenciam!!as!!empresas!!!de!
"

"

15"Disponível"em:"<http://sthm.temple.edu/personnel/#/view/279>.""Acesso"em"23"de"fev."2016."
16"Disponível"em:"<http://agecon.tamu.edu/faculty:staff/faculty/mjelde:james/>."Acesso"em"23"de"fev."2016."

17"Disponível"em:"<http://hostweb3.ammin.uniss.it/documenti/curriculum_GURSOY.pdf>."Acesso"em"23"de"fev."
2016."
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geração!desempenho!financeiro.!É!editor!chefe!no!Journal!of!Hospitality!Marketing!&!

Management.! É! doutor! em! Filosofia! pela! Virginia! Polytechnic! Institute! and! State!

University,!com!foco!Hospitality!and!Tourism!Management.!É!mestre!pela!University!

of!New!Haven!na!área!de!Hospitality!and!Tourism!Management.!Possui!bacharelado!

em! Ciência! pela! Cukurova! University! na! Turquia,! com! foco! na! área! de! Tourism!

Administration!and!Hotel!Management.!

!

3.6!PRODUÇÃO!DE!PERIÓDICO!PORPAÍS!

!

Para!obter!a!contribuição!de!determinada!região!para!uma!área!específica,!é!

necessário! verificar! sua! frequência! na! produção! científica! naquela! área.! Nesta!

pesquisa,! a! localidade! das! Instituições! a! que! os! autores! são! vinculados,! foi!

considerada! um! indicador.! Sendo! assim! a! figura! 13! apresenta! os! dados! obtidos.!

Com! essas! espera:se! fazer! o! mapeamento! dos! países! que! contribuíram! com! a!

produção!científica!em!turismo!e!eventos!dentro!do!períodopesquisado.!

!
Figura!13:!Número!de!produções!por!países!
!
!

Fonte:!Elaboração!própria,!2016.!
*Outros:!Brasil,!França,!Alemanha,!Grécia,!Israel,!Japão,!Malásia,!Portugal,!Sérvia,!Singapura!e!
Tailândia.!
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Ao!analisar!a!procedência!das!produções!científicas!entre!os!anos!de!1989!à!

2015,!dos!206!artigos!observados,! temos!que!21,3%,!são!advindos!de! instituições!

australianas,! seguido! de! perto! pelas! instituições! americanas! responsáveis! pela!

produção!de!18,3%.!Outros!países!também!contribuíram!para!essa!produção,!como!

o!Reino!Unido!(11,4%),!Coréia!do!Sul!(6,9%)!e!Canadá!(5,9%).!
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CONSIDERAÇÕESFINAIS"

"

Para! finalizar! esse! trabalho,! é! conveniente! tecer! algumas! considerações!

gerais.! Inicialmente,! cabe! ressaltar! que! não! se! pretendeu! avaliar! a! produção!

científica! da! área! de! turismo! e! eventos! apenas! em! relação! aos! aspectos!

classificatórios!ou!quantitativos.!Tentou:se!trazer!informações!relativas!ao!fenômeno!

turístico!para!entender!como!as!publicações!se!comportam!ao!longo!dos!anos,!visto!

que!é!importante!conhecer!o!contexto!e!as!características!das!diferentes!áreas!para!

situá:los!no!âmbito!da!pesquisa.!No!entanto,!reconhece!que,!como!o!turismo!é!um!

campo!multidisciplinar,!ainda!há!muitos!vieses!a!serem!abordados!e!cruzados.!

Quanto!à!metodologia!empregada!nesta!pesquisa,!conclui:se!que!realmente!é!

favorável!de!ser!aplicada!à!qualquer!campo,! já!que!utiliza! instrumentos!de!análise!

caracterizadores! e! indicadores,! e! requer,! com! efeito,! um! profundo! conhecimento!

teórico! da! área! estudada.! A! experiência! com! a! utilização! do! Vantage! Point! como!

ferramenta! automatizada! para! a! análise! bibliométrica! contribui! para! melhor!

delineamento! da! pesquisa,! à! medida! que! trabalhamos! com! uma! quantidade!

expressiva!de!206!artigos,!468!autores!e!945!palavras:chave!sem!necessidade!de!

desprezar!nenhum!registro.!

Tendo!em!vista!o!fechamento!da!pesquisa,!acredita:se!que!o!trabalho!atingiu!

o! objetivo! geral! e! os! específicos.! A! partir! dos! resultados! e! debates! realizados! a!!

cerca!da!pesquisa!baseados!no! referencial!propõe:se!a!sua!continuidade,! também!

sobre! o! Brasil,! em! razão! da! significativa! parcela! que! o! setor! de! eventos! tem!

apresentado!na!economia!e!no!PIB!dopaís.!

No! entanto,! a! hipótese! se! confirmou! em! parte,! visto! que! a! tendência! da!

produção! científica! sobre! turismo! e! eventos! do! mundo! cresceu,! porém! não! foi!

possível!comparar!com!o!crescimento!do!mercado!desta!área,!pois!entende:se!que!

cada!campo!do!conhecimento!tem!suas!particularidades!e!padrões!de!comunicação!

científica!e!assim!não!podem!ser!comparadas.!

Por! fim,! espera:se! que! este! trabalho! contribua! para! o! debate! sobre! a!

produção!científica!da!área!de!turismo!e!eventos!que!esta!em!francaexpansão.!
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