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PAINEL UM

POLÍTICAS CIENTÍFICAS
E GOVERNO ABERTO
NA AMÉRICA LATINA
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POLÍTICAS CIENTÍFICAS NACIONALES EN
AMÉRICA LATINA: UN MECANISMO DESIGUAL1
Christian Alexander Martinez-Guerrero2
Palabras clave: políticas; ciencia; américa latina; acceso abierto.
Las políticas relativas a la ciencia en América Latina, en
apariencia, se muestran generalmente sólidas y con fundamentos
sociales y económicos en la mayoría de los países. Estas intentan,
a través de diferentes regulaciones, respaldar la actividad
investigativa y tecnológica y, en consecuencia, acortar la
persistente brecha que ha golpeado a la región, en comparación
con otras naciones.
En tal sentido, el objetivo de esta investigación fue ofrecer
un diagnóstico acerca del estado y las características de los
marcos legales nacionales que respaldan el ejercicio de la ciencia
en seis países de América Latina. Se aplicó una metodología de
investigación enmarcada en el paradigma positivista, por cuanto
se acercó a la realidad para describirla (Ramos Galarza, 2015), se
trató una metodología de carácter cualitativa, y de diseño
transversal descriptivo: se recurrió a la utilización de fuentes
documentales, se recolectaron los datos en un momento único
mediante un rigor descriptivo y finalmente se hizo un análisis
comparativo. La muestra seleccionada fue de tipo censal (Arias,
2006) y fueron tomados tres Estados unitarios y tres de
constitución federal: Colombia, Perú y Venezuela, y Argentina,
Brasil y México.
1

Este es un resumen en extenso de un trabajo de investigación que será
posteriormente ampliado y presentado para su publicación.
2
Universidad EAFIT, correo electrónico: camartinezula@gmail.com
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Los marcos jurídicos responden a diferentes razones y
tienen su origen en principios y reglas (Alexy, 1988). No obstante,
ellos deben regularse y supeditarse entre sí, conforme a
estructuras y ordenamientos jerárquicos según las fuentes que
las emanan (Román, 1998). En estos países se practica la
pirámide kelseniana, que como señala Martínez-Villalba (2013),
-idea
bastante difundida por aquel entonces-, sino en la función que
Por su parte, la ciencia, de acuerdo con el argumento de
Vessuri (2012), es parte de un proceso social que debe ser
definido, como tal, en la sociedad y, al igual que los demás
campos de acción humana, tiene que estar necesariamente
condicionado por las intenciones y características propias de
cada país. Sin embargo, en estos tiempos,
varios países latinoamericanos, han transitado
hacia sistemas políticos más abiertos y plurales,
en busca de vías alternativas para el desarrollo,
que asignan en el plano normativo, una mayor
prioridad a la inclusión y el bienestar social, lo
que ha conducido a un replanteamiento del
papel que en ese sentido juegan las CTI [Ciencia,
Tecnología e Innovación] (Casas, Corona y
Rivera, 2014, p. 355).
Lo anterior, es cónsono con los resultados obtenidos (ver tabla 1),
donde se evidencian esfuerzos, iniciativas y normativas, con
ciertas desigualdades, que promueven la actividad científica.
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TEORIA E ANÁLISE DE REDE COMO RECURSO
PARA INVESTIGAR O PATROCÍNIO COM
INCENTIVO FISCAL: UMA ANÁLISE A PARTIR
DO INCENTIVO ESTADUAL NO RIO DE JANEIRO
Daniele C. Dantas3
Marcos B. do C. Cavalcanti4
Palavras-chave: teoria de rede; análise de rede; incentivo fiscal;
cultura; rio de Janeiro.
Estudos pautados na análise de dados para identificação de
padrões, ajudando compreender aspectos da vida social e
dinâmicas relacionadas a eles, tornam-se comuns. Latour et. al.
(2015) e Granovetter (1973) são referenciais em estudos
quantitativos sobre dinâmicas sociais assim como em relação à
formação de atores-rede nos fluxos informacionais. Dinâmicas
sobre formas de organização, fluxos e circulação de dados e
informação num campo transdisciplinar oferecem oportunidade
de compreensão da realidade, conforme a teoria ator-rede e a
ciência de redes (DUARTE et. al., 2017; LATOUR, 2000;
BARABÁSI, 2009).
O incentivo fiscal à cultura no Brasil integra práticas
gerenciais há décadas. No estado do Rio de Janeiro, este recurso
utiliza renúncia fiscal através do imposto sobre comercialização
de mercadorias e serviços na realização de projetos culturais de
3

Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (UFRJ/IBICT); danielecdantas@gmail.com.
4
Universidade Federal do Rio de Janeiro / Instituto Alberto Luiz Coimbra de PósGraduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) e Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia (IBICT); marcoscbcavalcanti@gmail.com.
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artes visuais, artes cênicas, música, audiovisual e patrimônio
cultural. Dados sobre projetos que utilizaram benefícios fiscais,
de 2009 a 2016, foram publicados pela Secretaria de Estado de
Cultura do Rio de Janeiro, em seu website, e utilizados no
presente trabalho.
Utilizou-se

Excel,

do

pacote

Microsoft

Office

na

estruturação das informações e software Gephi para produção
dos grafos. Considerando um ambiente de uso de dados e
informação para tomadas de decisão, análises pautadas em
estruturas integradas em redes potencializam a identificação de
conexões e interações favorecendo a percepção de padrões.
Como recurso metodológico, considera-se a teoria e análise de
redes na compreensão de dinâmicas das relações entre atores,
utilizando-se dados disponíveis para investigar as relações entre
patrocinadores (nós) e segmentos artísticos (arestas) aos quais
dedicam recursos, buscando conhecer padrões na definição de
recurso por segmento. Uma matriz de relações permitiu
identificar vínculos por ano e período completo de oito anos,
analisando-se medidas de centralidade de grau (quantidade de
conexões)

e

intermediação

(ponte

para

distintos

nós)

e

reconhecendo a representação de diferentes nós relevantes em
relação aos diferentes segmentos artístico-culturais, bem como
padrões relacionais mais comuns na orientação da definição do
empenho de recurso por segmento pelas empresas.
Confirmando a Teoria dos Grafos (WASSERMAN & FAUST,
1994), que fundamenta análises dos atores e seus laços dadas
suas potencialidades, centralidades e distribuição, acredita-se ter
um método oportuno para estudos que possibilitem identificar
ou ratificar percepções sobre a orientação do patrocínio de
projetos culturais. A relevância da investigação pauta-se no
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argumento de Barabási (2009) que defende a identificação de
padrões nas redes visibilizando a complexidade das relações
através de grafos (expandindo e contraindo) no tempo.
REFERÊNCIAS
BARABÁSI, Abert László. Linked: a nova ciência dos networks.
São Paulo: Editora Leopardo, 2009.
DUARTE, Ulisséia Oliveira de, ARRUDA, Gisele Maria Soares de
Melo, SANTOS, Mayara Paz Albino dos; MACENA, Raimunda
Hermelinda Maia. (Org.). Transdisciplinaridade e Cognição:
reflexões teóricas para uma prática direcionada, 2017.
Granovetter, Mark S. The Strenght of Weak Ties. American
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DESAFÍO PERIODÍSTICO: ESTUDIO DEL ACCESO A
LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN LOS PORTALES
GUBERNAMENTALES VENEZOLANOS
Génesis Morales5
Palabras clave: gobierno electrónico; transparencia; acceso a la
información; portales gubernamentales.
1. INTRODUCCIÓN
En los últimos quince años, Venezuela ha experimentado
cambios en el acceso a la información pública. La opacidad se ha
regularizado, impidiendo que periodistas y ciudadanos en
general, conozcan los resultados de la administración pública. En
vista de la problemática, este artículo responde a la pregunta:
¿qué tan efectivos son los portales gubernamentales con la
presentación de los datos públicos?
2. GOBIERNO ELECTRÓNICO
En las últimas décadas, las TIC han sido claves para
almacenar,

procesar

y

distribuir

la

información.

Estas

herramientas han logrado un impacto en la sociedad, visto que
ciudadanos e instituciones han incorporado sus tecnologías a sus
procesos (Pacheco, Galvis y González, 2017).
Con este auge, los gobiernos han aprovechado para
desarrollar estrategias que incorporen las TIC, para adaptarse a la
nueva Sociedad de la Información. Teóricos han empleado el
5

Estudiante de Maestría de Comunicación Social en la Universidade do Rio de
Janeiro. E-mail: genesismorales29@gmail.com
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término gobierno electrónico para nombrar este fenómeno, que
tiene por objetivo la aplicación de la tecnología, para obtener
mayor efectividad de los trámites de las instituciones (Corrajan y
Campos, 2011).
Algunos autores como Sour (2016) y Crucianelli (2010),
coinciden en que el gobierno electrónico no se limita a mejorar la
técnica de los procesos administrativos, sino que también ayuda
a reducir la corrupción; por medio del acceso a la información;
obtención de documentos oficiales y

promoción del control

social.
No obstante, estos objetivos no pueden ser alcanzados
solamente con la implementación de tecnologías. El uso de TIC
por parte de un gobierno, no resuelve los problemas de fondo de
las sociedades, en las que operan mecanismos no democráticos
para el ejercicio del poder o en las que se presentan grandes
desigualdades económicas, que afectan por ejemplo, el promedio
de personas con Internet (Cañizales, 2006),
3. CASO - VENEZUELA
En 1998, en el mandato de Hugo Chávez se destinaron
recursos al gobierno electrónico, que se colocaron en evidencia
con la creación de páginas de organismos públicos e Infocentros.
Según el Instituto Prensa y Sociedad (2018), durante el
gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se han realizado 24
leyes que contemplan los derechos digitales. Sin embargo, hoy
día, Venezuela se posiciona como uno de los países con la
conexión más lenta de internet, con una velocidad promedio de
3,7 Mbps (Hootsuit, 2018).
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En cuanto al acceso a la información pública, el país no
posee una ley exclusiva de este derecho. Solo existe la figura de
la petición, que se encuentra descrita en la Constitución Nacional.
4. METODOLOGÍA
Esta investigación presenta un Estudio Cualitativo en el cual
se analizaron 8 portales del Estado venezolano, seleccionados
por su naturaleza como canales de información ciudadana
(Instituto Nacional de Estadística, Asamblea Nacional, Ministerio
de Información y Comunicación, Banco Central de Venezuela,
Presidencia de la República, Conatel); y su carácter de función
pública (Defensoría del pueblo, Ministerio Público).
El instrumento aplicado fue una lista de cotejo, basada en
los indicadores expuestos por Crucianelli (2010), que toman en
cuenta ítems enfocados en el acceso a la información y la
transparencia.
Las variables seleccionadas fueron las siguientes:
A. Mapa del sitio
B. Fuente de contacto
C. Marco legal
D. Presupuesto
E. Sueldo de funcionarios
F. Proveedores
G. Compras y Licitaciones
H. Estadísticas
I.

Actualización

La escala de evaluación corresponde: P - está presente (3
puntos), I, incompleto (1,5 puntos), y NP - no presente (0
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puntos). La suma de todas las categorías otorga una puntuación
máxima de 27 puntos, que será escalada a la unidad.
Cabe destacar que durante el tiempo de evaluación, entre
junio y julio de 2018, 2 portales se encontraron sin acceso: INE y
AN.
5. RESULTADOS
Evaluación de los Portales Gubernamentales
Ministerio
Popular para la
Comunicación

(http://minci.gob.ve)

Despacho de la
Presidencia

(http://www.presidencia.go
b.ve)

Comisión Nacional
de
Telecomunicacione
s

(http://www.conatel.gob.v
e)

Puntaje

Categorías
P

I

Puntaje
NP

P

I

Puntaje
NP

P

I

NP

Mapa del sitio

✔

✔

✔

Fuente de
contacto

✔

✔

✔

Marco Legal

✔

Presupuesto

✔

✔

✔

Sueldo de
funcionarios

✔

✔

✔

Proveedores

✔

✔

✔

Compras y
licitaciones

✔

✔

✔

Estadísticas

✔

✔

Actualización
Total

✔

✔

✔
0,11

✔

✔
✔

0,17

0,5
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Evaluación de los Portales Gubernamentales
Defensoría del
Pueblo

(http://www.mp.gob.ve)

(http://www.defensoria.g
ob.ve)

Banco Central de
Venezuela

(http://www.bcv.org.ve)

Puntaje

Puntaje

Puntaje

Categorías
P

I

Mapa del sitio

NP

P

I

✔

NP

Ministerio Público

P

I

✔

NP
✔

Fuente de
contacto

✔

✔

✔

Marco Legal

✔

✔

✔

Presupuesto

✔

✔

✔

Sueldo de
funcionarios

✔

✔

✔

Proveedores

✔

✔

✔

Compras y
licitaciones

✔

✔

✔

Estadísticas

✔

Actualización
Total

✔

✔
✔

0,22

0,33

✔
✔
0,33

De la revisión realizada se pudo observar lo siguiente:
● Ninguno de los 6 portales cuenta con mapas del sitio, sueldo
de funcionarios, compras y licitaciones, y proveedores.
● Solo la mitad de las páginas posee una fuente de contacto.
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● Solo 4 páginas web presentan las leyes y decretos que
regulan los entes, en formato PDF. Las 2 páginas restantes,
solo

presentan

los

artículos

específicos

de

la

ley

correspondiente, en una sección fija.
● Presupuestos y estadísticas se encuentran ausentes en la
mitad de los portales. La otra mitad presenta retrasos entre
los años 2013 y 2016.
● Todas las secciones de noticias de los portales cumplen con
el ítem de actualización, ya que publican informaciones por
lo

menos

dos

veces

a

la

semana.

Sin

embargo,

informaciones vitales para evaluar su desempeño como
memoria y cuenta, presupuesto y ejecución financiera,
concursos públicos, plan operativo anual y actividades y
proyectos desarrollados, tienen retrasos de dos años o más.
6. CONCLUSIONES
En las páginas gubernamentales de Venezuela, se observa
retraso y/o omisión de la información fundamental para los
ciudadanos, como se mencionó anteriormente.
Es posible afirmar que la implementación de las TIC en el
inicio del año 2000, no se le dio la continuidad necesaria para un
funcionamiento

eficaz.

El

gobierno

no

realizó los

ajustes

estratégicos debidos para que estos portales se convirtieran en
una herramienta de control para el ciudadano, en cuanto a la
gestión pública y la transparencia.
7. REFERENCIAS
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ELEMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO
DE POLÍTICAS DE ACESSO ABERTO
PARA UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
Ivanilma de Oliveira Gama6
Lidiane dos Santos Carvalho7
Palabras clave: repositórios institucionais; políticas de
informação; regime de informação; universidades brasileiras.
No século XX, o desenvolvimento das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) viabilizou uma mudança nos
padrões de comunicação dentro da comunidade acadêmica que
estava sedenta pela busca de meios que rompessem paradigmas
já cristalizados dentro da Ciência que, nos meados do século,
foram atraídos por uma lógica capitalista cujo foco passou a ser
a comercialização das pesquisas ao invés de melhora no estilo de
vida humana.
O modo de comunicar as práticas científicas entre os pares
começou a ser direcionado a uma prática liberal de interação
entre pesquisador e mercado editorial o que ocasionou que os
pesquisadores tivessem mais dificuldade em fazer manutenção
da sua coleção de revistas c
Iniciativa de Arquivos Abertos e o Movimento de Acesso Aberto
6

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso S. da Fonseca (CEFET/RJ). Email: ivanilma.gama@cefet-rj.br.
7
Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (UNIRIO). lidiane.carvalho@unirio.br
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e inicia-se um processo entre os países para a afirmação desse
movimento, culminando com a assinatura de macro-políticas que
visavam unificar as práticas do grupo (MEADOWS, 1999;
MULLER, 2006; KURAMOTO, 2008; NUNES, 2012).
Uma das estratégias para o desenvolvimento do acesso
aberto a publicações científicas foi a implantação de Repositórios
Institucionais (RIs). Os RIs possibilitam que se repensem o fluxo
informacional dentro da comunicação científica e também que
haja uma autoresponsabilização dos autores sobre a sua
produção, causando uma autonomia sobre o uso e disseminação
dos resultados de suas pesquisas e a reflexividade dos dados
científicos, desvinculando da necessidade do publisher

para

intermediar esse acesso. Os RIs, embora tenham enfrentado
algumas barreiras referentes aos direitos autorais, revisão pelos
pares, aceitação da comunidade acadêmica, dentre outros,
tornaram-se

mecanismos

importantes

para

o

acesso

a

informação científica. Entretanto, o seu bom funcionamento
dentro das Instituições demanda algumas questões quanto ao
seu gerenciamento, uma destas é a adoção de políticas
institucionais

para

a

implantação

e

funcionamento

dos

Repositórios (BUDAPEST, 2002).
Esse trabalho ancora-se em dois eixos teóricos para a sua
construção: o primeiro tange os Repositórios Institucionais
através da leitura do conceito de Regime de Informação e o
segundo analisa as políticas de acesso aberto sob a ótica da
teoria da Política de Informação e propõe a investigação sobre
quais elementos são necessários para a construção de políticas
de acesso aberto tendo em vista a implantação de Repositórios
nas universidades brasileiras.
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A pesquisa se caracteriza por uma abordagem qualitativa
(MINAYAO,

1993,

p.

86-87;

SEVERINO,

2016;

SAMPIERI,

COLLADO, LUCIO, 2013) e, para alcançar o objetivo central,
dispôs de uma investigação plurimetodológica (SCHRADER,
1974, p. 138-139) o qual realizou levantamento bibliográfico no
campo da Biblioteconomia e Ciência da Informação e construção
do campo empírico por meio da busca nos diretórios OpenDOAR
e ROAR MAP. Com o corpus empírico definido, realizou-se uma
análise

documental

das

políticas

de

acesso

aberto

das

universidades selecionadas sob a ótica das características de
política de informação mostrada na literatura da área. Por fim,
aplicou-se

uma

entrevista

aos

gestores

dos

Repositórios

Institucionais dessas instituições.
O marco teórico da pesquisa possibilitou uma nova
definição para Repositórios Institucionais que pudessem atender
a emergência da sociedade contemporânea. Sendo assim,
sugere-se que os RIs se configuram como um meio informacional
criado pelo Movimento de Acesso Aberto (via verde) que regula,
por meio de um meta-acordo (que consiste na política de
acesso aberto criada e adotada por cada universidade), menos
rígido e formal que um sistema jurídico tradicional, que objetiva
vincular, por meio de normas, princípios, regras e procedimentos
de tomada de decisão (metadados adotados, normas para
depósito, diretrizes quanto as legislações de direitos autorais,
dentre outros), as relações construídas pelos atores envolvidos
(pesquisadores,

universidades,

mercado

editorial

e

a

comunidade acadêmica), estabilizando os processos de lutas
existentes entre estes (FROHMANN, 1995; BRAMAN, 2004;
GONZÁLEZ DE GOMÉZ, 2012).
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As políticas de informação são apresentadas por González
de Goméz (1999, p. 69) como
s e decisões orientadas
a preservar e a reproduzir, ou a mudar e
substituir um regime de informação, e podem
ser tanto políticas tácitas ou explícitas, micropolíticas [como políticas institucionais de autoarquivamento]
ou
macro-políticas
[como
políticas governamentais para repositórios de

Essa definição trazida pela autora corrobora para sustentar os
argumentos dessa pesquisa a qual considera os Repositórios
Institucionais como um regime de informação e suas políticas de
acesso

aberto

como

micro-políticas

de

informação

cuja

responsabilidade está em parametrizá-los para que se consigam
uma gestão informacional eficaz nas universidades.
A análise das políticas concentrou-se em um comparativo
do que Sandra Braman (2004) ressalta como características de
uma política de informação e o exposto nos documentos das
instituições e nas entrevistas com os gestores de RIs. Com o
alcançando, julgou-se que quatro diretrizes são importantes na
construção

de

políticas

institucionais

de

acesso

aberto:

priorização da transparência informacional; reconhecer que a
política institucional é produto do diálogo entre os diversos
setores da Universidade e iniciativa privada; evidenciar que o
poder informacional é produção de sentido, mas também
construído nas práticas dos atores envolvidos no processo.
Esse estudo conclui que nós, enquanto profissionais da
informação, devemos nos dedicar às práticas que garantam uma
ciência aberta e democrática para as universidades e para a
sociedade.
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VALORACIÓN SOCIOECONÓMICA
DE LOS PRODUCTOS RESULTANTES
DE ACCIONES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
GENERADAS DENTRO DE UNA INSTITUCIÓN
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (IES) EN COLOMBIA
Jaime Mosquera Gutiérrez8
Jhon F. Escobar9
Palabras clave: valoración, capital intelectual, ciencia
tecnología, disparidad regional, desarrollo socioeconómico.

y

La política del Estado Colombiano para incrementar la
capacidad

de

generar

y

usar

conocimiento

científico

y

tecnológico como fuente de desarrollo y crecimiento económico
define seis estrategias (DNP, 2015a), entre ellas la de regionalizar
la ciencia, tecnología e innovación (CTI). Esta estrategia está
orientada a resolver problemas locales y está condicionada por
las disparidades regionales asociadas a las características
naturales del territorio, así como a su población, su cultura, su
base económica, las relaciones sociales y las diferencias étnicas,
sumado a las discrepancias en las condiciones de conectividad,
tanto física como a través de TIC. Lo antes mencionado impone
retos particulares a los habitantes de cada región para
articularse, trabajar y desarrollarse (OCDE, 2017). Esto influye
directamente en los sistemas educativos y de generación de
conocimiento, causando diferencias en la formación y la
8
9
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investigación, el perfil de los profesores y estudiantes, la
disponibilidad de recursos humanos y económicos, y la tipología
de los productos de generación de conocimiento de cada
localidad. Para comprender estas dinámicas es necesario medir el
impacto de la inversión en investigación y desarrollo, así como la
valoración del capital intelectual (CI) en las regiones, a pesar de
que esta es una tarea compleja para una IES de cobertura
nacional, como es el caso abordado en este estudio. La
valoración de intangibles no es una temática nueva, su desarrollo
producido más de 100 modelos (SVEIBY, 2010), sin embargo,
casi todos están orientados a una valoración asociada a la
comercialización del CI y no a entender el impacto que dichos
productos como beneficios sociales para las regiones en las
cuales son producidos.
Esta investigación plantea un modelo de valoración que
clasifica los productos de conocimiento de una IES y, de acuerdo
con dicha clasificación, cuantifica el ingreso generado (

) a

partir de tres enfoques (PALAVECINOS, 2011): i) enfoque de
mercado, ii) enfoque de costos y iii) enfoque de ingresos.
Adicionalmente, se propone la implementación de un
coeficiente,

denotado

como

(Factor

de

Valoración

Socioeconómica), basado en el concepto de disparidad regional
del desarrollo y considerando los hallazgos empíricos de Griffith,
Redding, & Reenen (2004), que revelan que el retorno social de
la inversión en I+D es mayor en los países en vía de desarrollo,
razón por la cual dicha inversión tiene potencial para superar el
rezago. Dicho factor se calcula con la siguiente expresión:
(1)
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donde

es la distancia relativa, la cual mide la disparidad a

partir del Índice de Desarrollo Municipal (

), que es un

indicador multidimensional del desarrollo (DNP, 2015b). Su
expresión se basa en el tipo de indicadores sugeridos por
Obradović, Lojanica, & Janković (2016) y Muñoz, Emilio, Pineda, &
Radics (2017):
(2)
Donde

corresponde al

del municipio con mayor

desarrollo (Bogotá, la ciudad capital). El ingreso o Valor Social
(

) se calcula con la siguiente expresión:
(3)
Finalmente, el Valor Neto Generado (

diferencia entre el

y la inversión total (

) se calcula como la
):
(4)

El modelo fue aplicado en una IES conformada por 117
subsedes distribuidas a lo largo de la geografía colombiana. Los
indicadores

y

se calcularon para cada una de las subsedes,

de acuerdo con el municipio donde se encuentran ubicadas. Se
encontró una

promedio de 0.5, siendo el caso ideal aquel en el

que el promedio sea igual a 1. Además, el rango de variación para
ambos indicadores es de 0.71, y corresponde a la diferencia entre
la subsede ubicada en el municipio menos desarrollado (Mitú, en
la Orinoquía colombiana) y la capital, ubicada en la zona Andina.
A pesar de esta disparidad, la institución realiza una inversión
orientada a los resultados. Por ejemplo, para el período 20142017, se encontró que el

para Bogotá fue 1.2 veces el de Mitú,
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mientras que la inversión promedio de Bogotá ha sido 1.4 veces
superior a la de Mitú.
Con esta propuesta fue posible realizar una valoración
socioeconómica

que

equipara

el

valor

de

los

productos

generados, en distintas regiones de Colombia, a partir de su nivel
de desarrollo, y de esta manera medir el impacto de la ciencia y
la tecnología generada por una IES tomada como caso de
estudio.
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A PARCERIA PARA GOVERNO ABERTO
E A CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA
DE UMA ESTRATÉGIA PARA O AVANÇO
DA CIÊNCIA ABERTA NO BRASIL
Patrícia Rocha Bello Bertin10,
Juliana Meireles Fortaleza11, Adriana Cristina da Silva12,
Massayuki Franco Okawachi13, Márcia de Oliveira Cardoso14,
e Debora Pignatari Drucker15

Palavras-chave: governança
científicos; ciência aberta.

de

dados;

gestão

de

dados

As discussões sobre os movimentos globais do Governo
Aberto e da Ciência Aberta frequentemente atraem audiências
distintas

e

se

desenvolvem

isoladamente.

A

zona

de

convergência entre esses novos paradigmas é insuficientemente
explorada, embora grande parte da pesquisa científica e
tecnológica, em todo o mundo, seja desenvolvida por institutos
ou universidades públicas. A participação do Brasil na Open
Government Partnership

iniciativa internacional que difunde e

incentiva práticas governamentais relacionadas à transparência,
acesso à informação pública e participação social

tem

fornecido ambiente oportuno para esse debate.
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O Brasil é um dos oito países cofundadores da iniciativa,
que

atualmente

agrega

75 países

(Open

Government

Partnership, 2018). Ações de apoio à Parceria para Governo
Aberto, pelos países membros, são operacionalizadas por meio
de Planos de Ação Nacionais, com duração de dois anos. No País,
o processo colaborativo de construção dos planos é coordenado
pelo Comitê Interministerial de Governo Aberto, presidido pelo
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral
da União, que fornece apoio administrativo aos trabalhos.
No momento, o Brasil está construindo seu 4º Plano de
Ação, com vigência outubro de 2018 a setembro de 2020. O
tema Inovação e Governo Aberto na Ciência, indicado pela
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, foi selecionado
como desafio prioritário para compor o 4º Plano de Ação, por
sua atualidade e importância estratégica para o Governo Federal,
assim como pela aderência aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030. A partir de consulta pública e
oficinas de cocriação com a participação de representantes de
governo

e

da

sociedade

civil,

foi

definido

o

seguinte

compromisso, a ser assumido pelo Brasil junto à Parceria para

Figura 1 apresenta mais informações sobre o compromisso e os
marcos verificáveis e mensuráveis a este associados.
Fig. 1. Síntese do compromisso assumido pelo Brasil para o
avanço da Ciência Aberta no 4º Plano de Ação Nacional em
Governo Aberto (Ministério da Transparência e ControladoriaGeral da União, 2018).
Órgão coordenador
Departamento

Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária - Embrapa
Setor de Governança da Informação e
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Transparência
Secretaria de Desenvolvimento
Institucional
Atores
Govern Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Envolvid
o
Embrapa
os
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia IBICT/MCTIC e IBICT/COEPE
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do
Nível Superior CAPES
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico CNPq
Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz
Sociedade Open Knowledge Foundation OKBR
Civil Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação
em Ciência da Informação/UnB
Rede Nacional de Ensino e Pesquisa RNP
Ausência de uma cultura da ciência aberta
Status quo
institucionalizada
Principal objetivo
Aprimorar instrumentos de governança da ciência
do Compromisso
para o avanço da ciência aberta
Breve descrição
O compromisso pretende avançar nos processos
relacionados à disponibilização de dados abertos de
pesquisa científica por meio do aprimoramento de
instrumentos de governança
Desafio da OGP
Ampliar o acesso a novas tecnologias para fins de
aborda-do pelo
abertura e prestação de contas
compromisso
Relevância
Ampliação da transparência das pesquisas e da
utilidade dos dados a partir do reuso
Ambição
Permitir maior compreensão do universo de dados
produzidos pela pesquisa brasileira
Situação
Iniciado em outubro de 2018
Implementação até Julho/2020
Marcos verificáveis e
Data de
Data de
Responsáveis
mensuráveis para o
início
conclusã
cumprimento do compromisso
o
Implantação de uma rede
01/10/201 31/03/201 Embrapa*
interinstitucional pela Ciência
8
9
IBICT
Aberta
Fiocruz
Realização de diagnóstico
01/10/201 31/03/201 UnB*
nacional e internacional da
8
9
Fiocruz
Ciência Aberta
RNP
Definição de diretrizes e
01/11/2018 30/11/201 IBICT*
princípios para políticas
9
Fiocruz
institucionais de apoio à Ciência
Embrapa
Aberta
Promoção de ações de
01/11/2018 31/07/20 IBICT
sensibilização, participação e
20
CAPES
capacitação em Ciência Aberta
Fiocruz*
Articulação com agências de
01/03/201 31/03/20 CNPq*
fomento para a implantação de
9
20
CAPES
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ações de apoio à Ciência Aberta
Articulação com editores
científicos para a implantação de
ações em apoio à Ciência Aberta
Implantação de infraestrutura
federada piloto de repositórios
de dados de pesquisa
Proposição de padrões de
interoperabilidade para
repositórios de dados de
pesquisa
Proposição de conjunto de
indicadores para aferição da
maturidade em Ciência Aberta

Embrapa
01/03/201
9

31/03/20
20

IBICT*
CAPES
UnB
01/01/201 30/06/20 RNP*
9
20
CNPq
IBICT
01/11/2018 31/03/20 IBICT*
20
Open
Knowledge
RNP
01/09/20 31/07/20 Embrapa*
19
20
Open
Knowledge
CNPq

Com a publicização dessa estratégia colaborativa, novas
parcerias são conclamadas, com vistas à consolidação de uma
rede interinstitucional pela Ciência Aberta no Brasil.
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DGABR : MÉTRICA PARA DADOS
GOVERNAMENTAIS ABERTOS
Patrícia Nascimento Silva16
Marta Macedo Kerr Pinheiro17
Palavras-chave: Dados Governamentais Abertos; Política de
Dados Abertos; Métrica; DGABr.
No contexto da ciência aberta, os dados governamentais
abertos (DGA), classificados como um dos subdomínios dos
dados abertos, compreende aos dados públicos provenientes de
bases de dados governamentais. Diante das iniciativas de
abertura de dados, encetado em 2009, em vários países, a
métrica DGABr vem suprir uma lacuna existente em relação a
ausência de instrumentos para mensurar os DGA publicados no
Brasil. O objetivo da métrica foi propor um modelo de avaliação
dos DGA na Administração Pública Federal do Brasil, tendo
como base métricas e indicadores internacionais. A metodologia
de pesquisa abrangeu: (i) uma pesquisa exploratória envolvendo
a revisão bibliográfica sobre a política de informação do Brasil
para o subdomínio de dados abertos e uma análise dos métodos
de disponibilização dos DGA no Brasil; (ii) uma pesquisa
documental para identificar as metodologias de avaliação,
modelos, métricas e indicadores internacionais para avaliação
dos DGA; e (iii) a construção da métrica DGABr, baseada no
contexto brasileiro, para avaliar e mensurar o potencial de reúso
dos DGA na administração pública do Brasil. A métrica é
16
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composta por cinco perspectivas: Dados Abertos, Legal, Técnica,
Gerencial e Reúso que incluem domínios importantes para a
métrica. Cada perspectiva possui um peso, de 1 a 3, e é
composta por dimensões de avaliações. Para as dimensões são
atribuídos

seis

níveis,

de

0

a

5,

que

respectivamente as seguintes classificações:

correspondem
Inexistente,

Em

construção, Não executado, Executado parcialmente, Resultados
existentes e Resultados avançados. Ao todo foram definidas 28
dimensões e o somatório do nível obtido em cada dimensão
multiplicado pelo peso da perspectiva resulta no indicador de
potencial reúso dos DGA analisados. O indicador reflete o grau
de maturidade da organização em relação ao reúso dos seus
DGA. A métrica foi criada para analisar um ou vários conjuntos
de dados e através da prova de conceito, realizada com
conjuntos de dados de um órgão do governo federal, foram
realizados ajustes, a fim de adequar o modelo de avaliação ao
contexto dos DGA disponibilizados no Brasil, validando as
dimensões criadas e o cálculo do indicador. A DGABr foi
construída a partir das experiências internacionais em relação à
avaliação dos DGA, contudo a legislação e as políticas de
informação

de

cada

país

influenciam

diretamente

na

disponibilização dos DGA e, conseqüentemente, em seu reúso. O
plano de dados abertos, documento obrigatório definido na
Política de Dados Abertos do Poder Executivo pelo Decreto nº
8.777 de maio de 2016, e as demais legislações e padrões
existentes no Brasil para a publicação de DGA são os
documentos norteadores da métrica, através deles foi possível
identificar o planejamento e as formas de publicação dos DGA
nos órgãos do governo federal. A DGABr apresentou resultados
positivos e é uma proposta inicial para avaliar os DGA brasileiros
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e seu potencial de reúso. Por estar diretamente relacionada ao
contexto brasileiro, a DGABr deverá evoluir juntamente com a
política de dados abertos do Brasil que ainda está em
construção.
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O FINANCIAMENTO DE PESQUISAS
DA CAPESE CNPQ: UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO
CIENTÍFICA A PARTIR DO CAMPO FO
DA WEB OF SCIENCE
Verônica Barboza Scartassini18
Ana Maria Mielniczuk de Moura19

Palavras-chave: Produção científica. Financiamento de pesquisa.
Agências financiadoras. Agências de fomento. CAPES. CNPq.
Estudo bibliométrico que mede a produção científica dos
documentos financiados pela Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) indexadas na
Web of Science (WoS). A ciência brasileira se consolida nas
universidades e cursos de pós-graduação, em sua maioria nas
instituições

públicas.

O

mesmo

ocorre

com

as

agências

financiadoras que subsidiam o processo científico, como a
CAPES e CNPq.
Este estudo se justifica por verificar o andamento das
pesquisas

realizadas

com

financiamento

das

instituições

mencionadas. As análises apresentadas pertencem a uma
pesquisa em andamento. Dentro da atual conjuntura da ciência, a
produtividade é um fator determinante para impulsionar seu
avanço. É a partir da mensuração da atividade científica que os
campos conseguem delimitar critérios de qualidade e creditar
18
19
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autoridade aos seus pares e instituições. A própria CAPES e
CNPq utilizam desses indicadores para concessão de recursos.
(CHAIMOVICH, MELCOP, 2007; FAZZIO, 2017; LETA, 2011;
MATTEDI,

SPIESS,

2017;

OLIVEIRA,

MELLO,

2014;

SCHWARTZMAN, 2014).
O problema de pesquisa se apresenta: como estão
configuradas as pesquisas financiadas pela CAPES e CNPq de
acordo com o campo FO da WoS? A pesquisa tem por foco
identificar os documentos financiados e verificar os indicadores
de idioma, tipos de documentos, áreas do conhecimento,
veículos de publicação e instituições de pesquisa.
O

estudo

é

quantitativo,

descritivo

e

exploratório.

Coletaram-se os dados no mês de junho de 2018 com a
recuperando 56.771 registros. O campo FO recupera os registros
pelo

nome

das

agências

de

fomento,

apresenta

dados

disponíveis a partir de 2008. Para a análise e mensuração dos
dados foram utilizados os softwares BibExcel e Excel.
O processo de internacionalização da ciência brasileira pode
ser observado ao longo dos resultados encontrados. O idioma
dos documentos é predominantemente em inglês. Os artigos
científicos figuram como os principais documentos publicados
(88,1%). Os periódicos são em sua maioria estrangeiros e têm
qualis A1 e A2. O qualis de um periódico varia conforme a área do
(qualis A1) e publica trabalhos de diferentes domínios. Dentre os
B2) é brasileiro e o quinto com
maior número de publicações. Referente aos domínios percebe-
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Materiais

(2,88%),

possuindo

relação

com

os

periódicos

mencionados. Dentre as instituições de pesquisa que mais
publicam, destacam-se as universidades públicas: USP, UNESP,
UNICAMP, UFRJ. UFMG, UFRGS. Todas as instituições relevantes
no cenário da ciência brasileira e estão sempre entre as mais
produtivas de acordo com os rankings de produtividade
apresentados em estudos bibliométricos.
Conclui-se que produção científica brasileira financiada pela
CAPES e CNPq ocorre dentro das instituições públicas. Para
maiores elucidações é importante realizar análises estatísticas
mais profundas e detalhadas. As publicações geradas por essas
instituições procuram ser divulgadas em vias com maior
visibilidade tendo o inglês como língua básica e sendo publicadas
em

periódicos

mais

bem

posicionados

nos

rankings

de

produtividade.
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MAPAS DE PERCEPÇÃO DE RISCOS: O USO
DE MÉTODOS MISTOS PARA ANÁLISE
DE SITUAÇÕES SOCIAIS RELACIONADAS
À INSEGURANÇA E À VIOLÊNCIA EM CIDADES
DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO
(SÃO GONÇALO E DUQUE DE CAXIAS)
Ana Paula Mendes de Miranda20
Jacqueline de Oliveira Muniz21
O trabalho apresenta uma metodologia desenvolvida por
uma

equipe

de

pesquisa

que

visava

a

identificação

e

compreensão das situações sociais de risco, associadas à
violência e insegurança, vivenciadas por funcionários, de uma
empresa de fornecimento de energia elétrica, que impactam suas
rotinas de trabalho relacionadas aos procedimentos institucionais
referentes a perdas não técnicas, em especial, o furto de energia.
Como não havia dados públicos referentes a esse fenômeno
optou-se pela compilação de diferentes fontes de dados (Fig. 1),
oficiais e não oficiais, para identificar a partir de uma abordagem
multimétodo (mixed data-collection e mixed data-analysis) as
uais

os

funcionários

enfrentam problemas para realizar seu trabalho, nas cidades de
São Gonçalo e Duque de Caxias (RJ). Esclarece-se que o
20
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às redes criminosas que
exercem controle territorial armado, funcionando como governo
informal, que favorecem o crescimento de mercados de
atividades econômicas ilícitas e irregulares, tais como o tráfico de
drogas, serviços de segurança e transporte coletivo irregular,
como principal meio de manutenção e reprodução de suas
práticas (MIRANDA e MUNIZ, 2018; MUNIZ e PROENÇA JR,
2007).
Fig. 1: Fontes de dados oficiais e não oficiais

A pesquisa surgiu a partir de uma demanda da empresa ENEL, na
modalidade P&D, que questionava a fórmula vigente para o
cálculo do Índice de Complexidade Socioeconômica, que leva em
consideração apenas os dados do SIM/DATASUS acerca dos
tal
como definida e utilizada na metodologia de tratamento
regulatório para as perdas não técnicas de energia, apresentada
na Nota Técnica nº 106/2015 da ANEEL. Embora as mortes
43

violentas sejam um importante indicador para a segurança
pública, ele apresenta limitações para caracterizar uma região
como uma área de risco, já que existem outros fatores que
podem afetar a percepção dos riscos de prestadores de serviços
e moradores. Há que salientar que os dados do SIM/DATASUS
apresentam uma defasagem considerável entre a coleta e a
divulgação. Por se tratar de um fenômeno dinâmico, a violência
precisa ser compreendida em tempo real ou com a menor
defasagem temporal possível.
A pesquisa possibilitou a integração de análises georreferenciada
de dados de diferentes fontes estatais (estaduais e nacionais)
com análise de relatos dos agentes sobre o próprio trabalho e
sobre a criminalidade violenta nas regiões estudadas. Por meio
de entrevistas em profundidade, visitas guiadas, grupos focais e
construção de mapas mentais, possibilitou a construção de uma
metodologia que pode ser replicada em outros contextos e que é
um importante instrumento para validação e monitoramento
contínuo da identificação de áreas de risco, a partir de um
escalonamento multidimensional (Fig. 2).
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Figura 2 - Mapas de Percepção de Risco

etapas de construção

da metodologia

Mapa de Percepção de Risco
capaz de delimitar os graus de risco de uma localidade com
precisão, já que em sua composição são consideradas as
percepções subjetivas da população residente na região e a dos
funcionários

da

distribuidora

de

energia,

com

variáveis

quantitativas. É este cruzamento de dados e informações que
compõem de forma substancial

índices

de criminalidade e

violência, sem o qual não é possível definir a graduação de risco
para cada localidade.
A identificação das dimensões explicativas que configuram uma
área de risco e suas possíveis relações com as regiões de perda
não técnica de energia, permitiu representá-la como uma região
onde a mobilidade territorial dos funcionários da empresa está
comprometida pela presença de coação armada por grupos
ilegais (tráfico de drogas e milícias).
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Trata-se de uma mudança de concepção de área de risco, que
não é mais trata de forma estática, uma vez que incorpora as
percepções de risco e os relatos de vitimização dos funcionários,
revelando que as variáveis imprevisibilidade, incerteza e quebras
de rotina são os principais indicadores das manifestações
violentas de controle territorial dos domínios armados.
O potencial de aplicação da metodologia é amplo, desde a
identificação de áreas mais afetadas pelas perdas não técnicas
de energia, bem como para identificação de riscos a que estão
expostos os trabalhadores da empresa e, consequentemente,
apontar para um estudo acerca da implantação de medidas de
prevenção da segurança do trabalho.
O projeto conclui que o uso dos DATASUS-SIM no modelo da
ANEEL não dá conta de forma adequada da variável violência no
que se refere à caracterização do risco porque a variável é
contabilizada a partir do número de óbitos por agressão, que não
permite demonstrar os gradientes de risco a que são submetidos
os funcionários da empresa; há uma homogeneidade espacial e
unidimensional, que não dá conta das dinâmicas produtoras de
mortes violentas e suas relações com a administração legal e/ou
ilegal dos territórios em cada município.
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PESQUISA DE VITIMIZAÇÃO LABORAL:
IDENTIFICAÇÃO E COMPREENSÃO DAS
SITUAÇÕES SOCIAIS DE RISCO, ASSOCIADAS
À VIOLÊNCIA E À INSEGURANÇA, VIVENCIADAS
PELOS FUNCIONÁRIOS DA ENEL/BR
Andréia Soares Pinto22
Palavras-chave: vitimização; violência; insegurança; trabalho; área
de risco.
O presente trabalho visa apresentar o processo de
produção da Pesquisa de Vitimização Laboral e seus resultados,
Energia nos Municípios de São Gonçalo e Duque de Caxias
ação firmado
entre a ENEL (Concessionária de Energia Elétrica) e a Fundação
Euclides da Cunha

FEC/ Universidade Federal Fluminense

UFF, executado entre os anos de 2016 e 2017. Tal projeto
objetivou o desenvolvimento de uma metodologia que ajudasse
na identificação e compreensão das situações sociais de risco,
associadas à violência e à insegurança, vivenciadas pelos
funcionários

e

que

impactam

suas

rotinas

de

trabalho

relacionadas aos procedimentos institucionais referentes a
perdas não técnicas e medição de energia. Uma metodologia de
pesquisa que pudesse ser replicável a qualquer distribuidora de
energia de modo a identificar as áreas mais críticas em perdas
não técnicas. Um de seus eixos de investigação consistiu na
22
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análise da consistência explicativa
como definida e utilizada na metodologia de tratamento
regulatório para as perdas não técnicas de energia, apresentada
pela ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica

BR)23. O

projeto foi dividido em 7 etapas numa sequência de atividades
que

resultaram

apresentado
Vitimização

em

diversos

corresponde
Laboral),

à

produtos.
sétima

trazendo

O

etapa

uma

trabalho
(Pesquisa

discussão

sobre

aqui
de
as

estratégias metodológicas utilizadas para a realização da
pesquisa e seus principais resultados. A partir dos resultados
obtidos com a pesquisa de vitimização laboral acredita-se que foi
comprovada a viabilidade técnica do produto final para o
diagnóstico de áreas de risco e as perdas não técnicas de
energia. Através de uma abordagem multimétodo, que se
caracteriza pela integração de abordagens quantitativas e
qualitativas de coleta, sistematização e análise de dados diversos
e em múltiplos formatos, conteúdos, abrangências, regularidades
(mixed

data-collection

e

mixed

data-analysis),

também

conhecida como triangulação metodológica, distribuídas nas sete
etapas do projeto foi possível avaliar o grau de convergência dos
resultados utilizando diferentes tipos de dados ou técnicas,
produzindo

dados

mais

consistentes

para

a

pesquisa

(DENZIN,1970; CRESWELL et al, 2010; MORGAN, 2007). A
abordagem multimétodo

favoreceu a elaboração de uma

metodologia inédita, capaz de delimitar os graus de risco de uma
localidade com precisão, já que em sua composição são
23
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consideradas as percepções subjetivas da população residente
na região e a dos funcionários da distribuidora de energia, com
variáveis quantitativas. As situações violentas vivenciadas no
cumprimento

das

ordens

de

serviço

foram

mapeadas

primeiramente nas entrevistas e nos grupos focais, servindo
como insumo para a construção do questionário da survey
vitimização laboral.

Os tipos criminais selecionados para

identificar sua incidência no universo dos funcionários foram:
ameaça, coação, agressão e roubo. Os resultados da pesquisa
estimam que perto de 71% dos funcionários de Duque de Caxias
(70,9%) e 80% dos funcionários de São Gonçalo foram vítimas de
algum dos eventos analisados (Tabela 1).
Se comparados a outras pesquisas de vitimização feitas na
população em geral, observa-se que os percentuais apresentados
na vitimização laboral são significativamente mais altos que o da
vitimização de forma em geral. Na PNV (Pesquisa Nacional de
Vitimização) de 201024, por exemplo, o percentual de vitimização
no estado do Rio de Janeiro era de 20%, enquanto que na
vitimização laboral de 2017, os percentuais de São Gonçalo e
Duque de Caxias foram, respectivamente, 80,2% e 70,9% (Tabela
2).
O resultado principal obtido com a execução do projeto
consistiu na oportunidade de reconhecer e circunscrever as áreas
de risco de uma forma dinâmica e processual, e não de forma
estática,

congelada

no

tempo,

além

de

produzir

uma

metodologia que visa à identificação e à compreensão de
situações sociais de risco associadas à violência e insegurança,
vivenciadas pelos funcionários.
24
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Tabela 1: Vitimização Laboral em 2017 por tipo de delito

Funcionários Enel

e parceiras em São Gonçalo e Duque de Caxias
Duque de
Caxias/ Magé
%
Vítimas
%
59,2%
193
53,9%

São Gonçalo
Foi ameaçado
em 2017
Foi coagido em 2017
Foi agredido em 2017
Foi roubado em 2017
Total

Vítimas
362
217
339
122

35,6%
55,4%
20,0%

109
178
34

30,6%
49,9%
9,4%

611

80,2%

358

70,9%

Fonte: Pesquisa de Vitimização Laboral (NEPEAC/UFF)

Tabela 2: Comparativo entre Pesquisas de Vitimização
Pesquisa

%

Abrangência

Vítima - Vitimização Laboral
Vítima - Vitimização Laboral
Vitima - PNV 2010

80,2% Polo São Gonçalo
70,9% Polo Duque de Caxias/Magé
20,0% Rio de Janeiro

Roubo - Vitimização Laboral 2017
Roubo - Vitimização Laboral 2017
Roubo - Pnad 2009
Roubo - PNV 2010

20,0%
9,4%
3,9%
3,0%

Polo São Gonçalo
Polo Duque de Caxias/Magé
Rio de Janeiro
Rio de Janeiro

Agressão física ou verbal - Vitimização
55,4% Polo São Gonçalo
Laboral 2017
Ameaça - Vitimização Laboral 2017
59,2% Polo São Gonçalo
Agressão física ou verbal - Vitimização
49,9% Polo Duque de Caxias/Magé
Laboral 2017
Ameaça - Vitimização Laboral 2017
53,9% Polo Duque de Caxias/Magé
Agressão ou Ameaça - ISP 2007
12,0% RM Rio de Janeiro
Agressão ou Ameaça - PNV 2010
14,3% Rio de Janeiro
Fontes: Pesquisa de Vitimização Laboral (NEPEAC/UFF); Pesquisa Nacional
de Vitimização 2010 (MJ/SENASP); Pesquisa Condições de Vida e Vitimização
2007 (ISP/SESEG-RJ).
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA ACERCA
DA PREVENÇÃO DO HIV/AIDS NO BRASIL,
NO CONTEXTO DA CIÊNCIA CIDADÃ
Elton Mártires Pinto25
Michelli Costa26
Palavras-chave: divulgação científica; ciência cidadã; HIV/AIDS;
prevenção.
Ações

de

comunicação

da

divulgação
informação

científica
científica

compreendem
para

a

a

sociedade.

Historicamente, as técnicas para esse tipo de comunicação
estavam centradas no tratamento da linguagem, que deve ser
adaptada ao público geral. Porém, as novas dinâmicas sociais e a
emergência de discussões acerca da ciência cidadã extrapolam
as preocupações com a linguagem. A ciência cidadã desenrola-se
entre iniciativas que visam promover a colaboração entre os
cientistas profissionais e a população geral interessada. Além
disso, se realiza em três níveis. O primeiro envolve ações de
alfabetização cientifica. O segundo diz respeito às formas de
participação pública nos processos científicos. E o terceiro
preocupa-se com a ausência da ciência em temas pertinentes à
população (PARRA, 2015).
No campo das ciências da saúde, a divulgação científica
apresenta-se como uma ação estratégica para a superação de
problemas

epidêmicos

população,

como

25
26

é

o

que
caso

atingem
do

grande

HIV/AIDS.

A

parcela

da

partir

do
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entendimento que a prevenção é a peça chave para a superação
da epidemia, Boyd (1987) aponta como necessários a divulgação
científica no contexto da educação em saúde os seguintes
elementos: explanação de mecanismos da doença e metabólicos,
atualidade científica, mecanismos de prevenção, instalação,
atuação e tratamento. Esses elementos, bem como os níveis de
ciência cidadã são instrumentos para discutir a seguinte questão:
como acontece a divulgação científica acerca da prevenção do
HIV/AIDS no Brasil, no contexto da ciência cidadã?
Do ponto de vista metodológico, o estudo caracteriza-se
como comparativo, uma vez que utiliza dimensões de análise
para a divulgação científica como ferramenta para comparar os
programas de divulgação de informações sobre prevenção do
HIV/AIDS no Brasil. Dentre os resultados, obtidos a partir de
iniciativas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018), foi possível
observar aspectos à alfabetização científica: existe divulgação de
informações sobre prevenção do HIV/AIDS para o público geral;
existem informações sobre prevenção combinada, prevenção por
intervenções biomédicas (Profilaxia Pré-Exposição e Profilaxia
Pós-Exposição) e distribuição de insumos de prevenção. No que
diz respeito à atualidade científica: são publicados boletins
epidemiológicos anuais com informações sobre mortalidade por
HIV/AIDS, formas de prevenção, HIV em gestantes, entre outros.
Quanto aos aspectos avaliados sobre a participação pública na
escolha dos temas e processos de pesquisa, destacam-se:
consultas públicas para o público geral e iniciativas de seleção de
pesquisadores.

São

realizadas

consultas

públicas

para

contribuições em protocolos clínicos que, posteriormente, são
transformadas em contribuições de cunho técnico científico. No
tocante a reivindicações públicas, não foram identificadas
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manifestações sobre a ausência de temas de prevenção do
HIV/AIDS.
As ações de divulgação científica sobre HIV/AIDS no
contexto

da

ciência

cidadã

são

pertinentes

para

o

desenvolvimento de iniciativas sistemáticas de prevenção e
tratamento do vírus e da doença. Ademais, as prerrogativas da
ciência cidadã são necessárias para ampliar as práticas de
democratização da ciência no âmbito da comunicação científica,
que engloba desde os processos de produção até os possíveis
usos da informação.
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A CONSTRUÇÃO DE UMA METODOLOGIA
DE PESQUISA DE VITIMIZAÇÃO LABORAL
Luciane Patricio Barbosa Martins27
Palavras-chave: metodologia; vitimização laboral; trabalhador;
gestão.
Uma pesquisa de vitimização ocupa uma função estratégica
na

demonstração

das

múltiplas

dimensões

de

risco,

as

percepções de insegurança e a exposição as formas distintas de
violências, a que podem ser submetidas os funcionários de uma
empresa de prestação de serviço de energia em suas rotinas de
trabalho. É por meio da consulta direta aos trabalhadores que se
pode dimensionar os efeitos da (in)segurança pública nas ações
referentes às perdas não técnicas de energia, bem como as
condições de trabalho e qualidade de vida.
Em geral, as situações vividas de insegurança pelos
indivíduos encontram-se dispersas e descontínuas, sob a forma
de testemunhos pessoais, relatos informais ou de denúncias de
casos pontuais. Na maior parte das vezes estas experiências são
invisíveis, confinadas na memória dos sujeitos vitimados e não
fazem parte dos registros oficiais das agências policiais, por
exemplo, tampouco da própria empresa. Em outras palavras, as
situações vividas de risco, insegurança e violações consumadas
não necessariamente se traduzem em notificações, e estas,
quando realizadas, não se convertem automaticamente em uma
27
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base de dados, de agências estatais, passível de ser consultada.
Resulta daí um dos objetivos mais relevantes das pesquisas de
vitimização, a saber: produzir dados sistematizados e regulares
sobre realidades que ficam ocultas na linha de produção das
informações sobre criminalidade e violência. Isto implica em
conferir visibilidade a certas realidades e oportunidade de
calcular os seus efeitos.
O presente trabalho visa apresentar o processo de
construção da metodologia de pesquisa de Vitimização Laboral
Energia nos Municípios de São Gonçalo e Duque de Caxias
está na sua utilidade na qualificação e quantificação da
prevalência, a incidência e outras estatísticas sobre o "crime" e
práticas violentas que não tem um tipo penal definido. Outra
vantagem é a possibilidade de obter informações detalhadas da
frequência e natureza de crimes e violências e, com isso, poder
calcular os níveis de sub-relato realizado pelas vítimas e de
subnotificação efetuada pelas agências policiais. O seu foco
principal é colher informações sobre o perfil das vítimas, perfil
dos agressores e do relacionamento entre ambos, os crimes e
suas circunstâncias (hora, local, uso de armas, consequências
econômicas).
Diante dos objetivos elencados pode-se situar, de forma
mais clara, as potencialidades e alcances das pesquisas de
vitimização no que se refere a possibilidade de gerenciamento
das rotinas de trabalho; na mensuração confiável da chamada
"cifra oculta" de crimes; bem como compreender as condições
objetivas (status ocupacional, renda, escolaridade, raça, status da
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área onde reside) e subjetivas que levam as vítimas a reportarem
ou não o crime à justiça e a outras agências.

PANORAMA DA CIÊNCIA CIDADÃ NO CONTEXTO
BRASILEIRO: INDICADORES BIBLIOMÉTRICOS E
CIENTOMÉTRICOS
Lumárya SOUZA DE SOUSA28
Palavras-chave: ciência cidadã; bibliometría; cientometria; brasil.
Temos assistido a ataques à ciência e às formas de se
conceber o conhecimento científico. Em vista disso, nunca se
revelou tão necessária uma percepção de uma ciência que não se
limite a respostas pré-concebidas, mas que leve em conta os
contextos em que os problemas são estabelecidos e que dê voz
aos cidadãos (SANTOS, 2005). Uma Ciência Cidadã que busca
valorizar a participação direta de não cientistas no fazer
científico e representa um passo importante no processo de coprodução do conhecimento, visto que esta é uma forma válida e
significante de colaboração de pesquisa envolvendo o cidadão
em investigações científicas para enfrentar problemas do mundo
real (WIGGINS, CROWSTON, 2011). Esse debate sobre a
aproximação da ciência aos cidadãos a partir de pesquisas
conduzidas por cientistas amadores ou não profissionais não é
algo novo para a ciência. Conforme aponta Parra et al. (2017,
p.03), tais questões vêm sendo discutidas desde o fim da década
de 1960, quando surgiram vários movimentos com propostas
inovadoras que buscavam abordar a problemática como é o
28
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caso, por exemplo, da pesquisa-ação (BORDA, 1979), dos grupos
de ciência (MARTIN, 2006) e das oficinas de ciência em países
nórdicos (WACHELDER, 2003). Neste contexto, o campo da
Ciência Cidadã vem se consolidando nos últimos anos em torno
de referenciais teóricos compartilhados e de novas organizações
acadêmicas. A Ciência Cidadã tem ganhado atenção

de

pesquisadores interessados em entender como essa atividade
funciona, quem são seus atores, quais as motivações e o os
principais desafios enfrentados na consolidação desse campo
científico. Neste sentido, para dar conta do alcance deste
movimento em nível acadêmico no Brasil, o presente trabalho
busca realizar uma cartografia da temática da Ciência Cidadã a
partir de uma análise da produção científica brasileira. Utilizando
a plataforma Dimensions, realizamos uma coleta das publicações
sobre Ciência Aberta divulgadas na América Latina nos últimos
17 anos (2000-2017). O intuito é investigarmos que tipos de
práticas de Ciência Cidadã estão sendo desenvolvidas neste
contexto, buscando tecer, a partir de métodos cartográficos,
bibliométricos e cientométricos, a consolidação de uma rede de
investigação sobre o tema. Para a recuperação de documentos,
uma estratégia foi desenvolvida com base na identificação de
termos-chave incluídos no título e nas palavras-chave das
publicações. Assim, nossa proposta busca compreender o que
tem sido produzido sobre Ciência Aberta no Brasil? Qual o perfil
da Ciência Cidadã nesse contexto? Quem são os principais atores
que estão desenvolvendo este tipo de pesquisa (instituições)?
Com

quem

esses

atores

estão

se

relacionando

para

a

consolidação desse campo científico? Qual o impacto acadêmico
dessas publicações (citações)?
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MAPAS MENTAIS, MÉTRICAS QUALITATIVAS
E TECNOLOGIAS SOCIAIS: UMA DISCUSSÃO
SOBRE MÉTODOS DE PESQUISA QUALITATIVOS
COM TRABALHADORES TERCEIRIZADOS
DA EMPRESA ENEL S.A.
Vinícius Cruz Pinto29
Palavras-chave:

métricas

alternativas;

mapas

mentais;

tecnologias sociais;
Este trabalho apresentará os resultados da pesquisa
da variável
de energia nos municípios de São Gonçalo e Duque de Caxias
- PD-0383metodologia qualitativa aplicada.
O projeto em questão teve como produto principal a
construção de uma metodologia que permitisse a identificação e
compreensão das situações sociais de risco, associadas à
violência e insegurança, vivenciadas pelos funcionários e que
impactam

suas

rotinas

de

trabalho

relacionadas

aos

procedimentos institucionais referentes a perdas não técnicas.
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Para tanto a abordagem de multimétodo - que se trata da
interação dos métodos quantitativos e qualitativos

serviu para

a análise de situações de risco que funcionários responsáveis
pela regulação, leitura ou corte de energia estavam expostos em
determinadas áreas de risco controlada por grupos armados.
Portanto, para se compreender os multirriscos presentes em seu
ofício, os métodos qualitativos foram responsáveis em traduzir o
aspecto subjetivo fazendo análise de relatos dos agentes sobre o
próprio trabalho e sobre a criminalidade violenta nas regiões
estudadas a partir de entrevistas em profundidade, visitas
guiadas, grupos focais e construção de mapas mentais. Buscouse utilizar mapas online (também com o auxílio da ferramenta
Google Maps) como suporte para as discussões.
possibilitou uma melhor compreensão da forma como técnicos e
como este
se

distribui

espacialmente.

Durante

os

encontros

esses

profissionais foram provocados a relacionar alguns indícios de
risco cuja presença/ausência deve ser considerada na leitura do
ambiente que informa sua tomada de decisão sobre entrar, ou
não, em uma determinada localidade.
Este trabalho, portanto, irá apresentar a forma como a
pesquisa qualitativa do projeto foi desenvolvida ressaltando a
sua elaboração. Em seguida será abordado a forma como tais
dados foram consolidados em um software denominado NVIVO,
podendo quantificar a qualidade do volume de entrevistas
grupos focais e etc. Por fim, será apontado uma discussão sobre
a construção do conhecimento em equipe, as tecnologias sociais
usadas e a relação destes recursos com os interlocutores da
pesquisa.
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A INTERNACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA
EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO:
UMA ANÁLISE A PARTIR
DA REDE DE COAUTORIA
EM ARTIGOS CIENTÍFICOS
Bruna Lessa30
Hildenise F. Novo31
Ivana Lins32
Palavras-chave: ciência da Informação;
internacionalização; rede de coautoria.
Esta

pesquisa

trata

sobre

a

pesquisa

científica;

internacionalização

nas

pesquisas em Ciência da Informação por meio de rede de
coautoria de artigos científicos. O uso da teoria de redes
complexas contribui para a modelagem dos dados sobre a
colaboração entre pesquisadores de um determinado domínio do
conhecimento. Para Meadows (1999), os pesquisadores mais
produtivos tendem a ser mais colaborativos. Nesse sentido, este
estudo teve como objetivo identificar as redes de colaboração
científica entre pesquisadores brasileiros e estrangeiros a partir
da análise de redes sociais (ARS). A ARS é uma abordagem que
possui diversos métodos para avaliação da estrutura de
contextos e grupos sociais, os quais podem formar redes
constituídas de vértices/atores e suas relações, sendo esta última
30
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sua principal característica de análise

as conexões entre os

atores da rede (WASSERMAN, FAUST, 1994). Neste trabalho, os
vértices da rede de coautoria são os autores da produção
científica analisada e as arestas a conexão dos autores que
publicaram juntos. Como amostra da pesquisa, foram extraídos
dados de revistas nacionais e internacionais da área de
Qualis A1 e alto fator de impacto, do primeiro semestre do ano
de 2018. Foi realizado o tratamento manual, que possibilitou a
organização dos nomes dos coautores das publicações de forma
a construir a rede de coautoria, e computacional, para a
visualização da rede e extração das métricas, utilizou-se os
softwares Gephi e Pajek. Foram identificadas as possíveis
relações existentes entre os vértices por meio dos índices de
centralidade de grau, centralidade de intermediação e de
proximidade. Também se investigou a quantidade e a natureza
da participação internacional nas pesquisas em Ciência da
Informação. Os resultados apontaram para uma discussão acerca
da internacionalização das pesquisas em Ciência da Informação,
que vão além dos contextos em colaboração científica, o que
demonstra a importância das redes de coautoria no estudo da
produção científica em um domínio do conhecimento. Concluiuse que o uso da ARS em redes de coautoria apresenta
indicadores que poderão ser utilizados para identificar e avaliar a
estrutura da colaboração científica, a exemplo da distribuição
desigual e hierárquica com grande concentração da produção
científica em alguns poucos autores.

64

REFERÊNCIAS
MEADOWS, A. J. A comunicação científica. Brasília: Briquet de
Lemos, 1999.
WASSERMAN, S.; FAUST, K. Social network analysis: methods
and applications. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.

65

OPORTUNIDADE PARA COBERTURA DE DADOS
PARA PESQUISAS CULTURAIS NA AMÉRICA
LATINA A PARTIR DA EXPERIÊNCIA COM MAPAS
CULTURAIS NO BRASIL
Daniele C. Dantas33
Ana Clécia Mesquita de Lima34
Ana Lívia Frazão de Castro35
Palavras-chave: cobertura; américa latina; dados; mapas culturais;
brasil.
Percebeu-se importante incremento no uso de ferramentas
TIC (Tecnologia de Informação e Comunicação) na gestão
cultural desde anos 2000, assim como reconhecimento e
popularização dos debates sobre a produção e uso de dados na
gestão cultural latino-americana. Remonta aos anos 1970, uso de
ferramentas TIC intensificado seu desenvolvimento nos 1990,
num contexto de procedimentos, métodos e equipamentos para
processar informação e comunicar (RAMOS, 2008, p.5).
Neste contexto, tem-se como objeto de estudo a cobertura
de dados culturais na América Latina, sendo objetivo principal
apresentar experiência de produção colaborativa de dados com
uso da plataforma Mapa Cultural no Brasil, também utilizada por
outros países da região. São objetivos específicos situar adesão
33
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de outros países da região ao uso desta plataforma e apresentar
a produção colaborativa de dados como oportunidade para
ampliação da cobertura de dados culturais na região. A revisão
de literatura é a metodologia complementada por estudo de
caso.
Na gestão cultural, em 2009, documentos do SICSUR
(Sistema de Informação Cultural do MERCOSUL) registram
proposta de construção de base de dados conjunta de dez
países sul-americanos (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia,
Peru,

Equador,

Paraguai,

Uruguai

e

Venezuela

(SICSUR/MERCOSUR, 2011)); e Costa Rica (SICSUR/MERCOSUR,
2016). Com alguns dados disponíveis referindo-se à infraestrutura
governamental, excetuando-se Colômbia com dados sobre
lugares onde são desenvolvidas políticas culturais. Seis países
apresentam informações também sobre órgãos privados e
comunitários, caso do Brasil. Utiliza-se o recurso TIC plataforma
Mapa Cultural, excetuando-se atualmente Venezuela, como
ferramenta para imputação, exibição e consulta aos dados
(SICSUR/MERCOSUR, 2016).
Desde os anos 2010, o uso colaborativo de ferramentas TIC
na gestão cultural brasileira incrementou-se com o uso do Mapas
Culturais, plataforma em software livre para mapeamento
colaborativo e gestão da cultura (INSTITUTO TIM, [s/d]). Versões
customizadas da plataforma foram implantadas em oito estados
brasileiros e no Distrito Federal; em oito municípios de diferentes
regiões do país, além de nove municípios da Associação de
Municípios do Nordeste de Santa Catarina-AMUNESC. Mobilizouse mais de 23 mil agentes culturais, mapeando mais de 8 mil
espaços e milhares de atividades. São imputados dados sobre
instituições, projetos e agentes culturais compondo uma base de
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acesso aberto e espacialização das informações cadastradas
(MINISTÉRIO

DA

CULTURA,

[s/d]).

Usuários

cadastrados

alimentam a base de forma colaborativa, agregando funções e
apresentando propostas de melhorias às ferramentas.
A

contribuição

dessa

experiência

em

curso

situa-se

contexto da produção colaborativa de dados, extrapolando as
capacidades de um ente centralizado, alcançando novas formas
de organização e gerenciamento da informação e de seus
processos.
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INOVAÇÃO SOCIAL E A COLABORAÇÃO
CIENTÍFICA NA AMÉRICA LATINA
Eloísa Príncipe36
Maria Simone de Menezes Alencar37
Palavras-chave: América Latina; inovação social; colaboração
científica; redes de colaboração.
A inovação social (IS) está direcionada aos interesses de
grupos sociais e da comunidade tendo como propósito o bemestar

dos

indivíduos

e

coletividade,

buscando

atender

a

necessidades de saúde, trabalho, educação, lazer, transporte e
turismo (MURRAY et al., 2010). A diferenciação da inovação
tecnológica é que esta busca a vantagem competitiva enquanto
a IS tem como objetivo estimular a cooperação intensa entre os
atores no sentido de resolver problemas sociais que possam
impactar em mudanças nas relações e condições sociais. Sendo a
América Latina (AL) uma das regiões com maior desigualdade
social, naturalmente é um berço de IS sem, contudo, ser capaz de
estabelecer verdadeiros Estados de bem estar da sociedade
(BERNAL; CECCHINI, 2018). O estudo da produção cientifica
sobre IS na AL mostra-se oportuno para identificar como a
comunidade acadêmica tem encarado o desafio de observar e
colaborar nas ações em que a sociedade civil, comunidades e
governos locais atuam no enfrentamento dos problemas sociais
da região. Nesse contexto, esta pesquisa objetiva identificar se os
pesquisadores dos países latino-americanos estão publicando em
36
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coautoria, verificando-se, assim, a formação de uma rede de
colaboração na região sobre o tema. Especificamente, pretendese: identificar os periódicos científicos e eventos onde é
publicada essa produção e as instituições de afiliação dos
autores dos trabalhos.
Visando a realização da pesquisa, foi feita uma busca na
plataforma Web of Science
resumo e palavras-chave. O resultado foi filtrado para incluir
apenas artigos de periódicos e trabalhos apresentados em
eventos. A busca foi feita sem delimitação temporal, sem
delimitação temporal, restringindo-se o limite geográfico aos
países latino-americanos listados na base: Argentina, Brasil, Chile,
Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, México, Paraguai e
Uruguai. Para a análise dos resultados foi utilizado o software
Vantage Point (VP), que permite a padronização de dados e
geração de gráficos.
Foram recuperados 61 documentos, sendo dois excluídos
por serem Letter, e a leitura dos títulos dos artigos permitiu a
eliminação de outro documento, de 1995, por estar fora do
escopo do trabalho. Assim, o total passou a 58 documentos,
sendo 45 referentes a artigos de periódicos e 13 de trabalhos de
eventos. Embora a busca tenha focado em documentos de
autores latino americanos, observa-se a presença de outros
países na afiliação dos 84 autores: Alemanha, Bélgica, Espanha,
França, Índia, Itália, Portugal e USA. Constata-se três clusters: um
liderado pela Colômbia, um pelo Brasil e outro, menor, da dupla
Alemanha e México. Os autores do Brasil possuem trabalhos
conjuntos com autores de Portugal, França, Bélgica e Índia. A
primeira publicação no tema por autores latino americanos data
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de 2009. Observa-se uma pequena produção entre 2009 e 2014,
com 10 publicações no período. A partir daí, ocorre um aumento
progressivo nos anos de 2015 a 2017, com a publicação de 12, 17 e
20 artigos respectivamente. As instituições as quais os autores
que tem mais de uma publicação estão afiliados são: UFRJ,
UFSC, CICESE, INCAE Business School, University of the Basque
Country, Universidad de Buenos Aires, UNICAMP, UFPE, UFRN,
Universidade de Los Andes e Universidad Minuto Dios. Os 45
artigos de periódicos publicados pelos pesquisadores estão
dispersos em 35 títulos de periódicos, assim exemplificados:
Academia:

Revista

Latinoamericana

de

Administración,

Contemporânea: Revista de Sociologia da UFSCAR, Eureka:
Revista Cientifica de Psicologia, RBGN: Revista Brasileira de
Gestão e Negócios e Tecnologia e Sociedade. As 14 publicações
apresentadas em eventos também apresentam grande dispersão,
distribuídas em 13 diferentes conferências, de áreas diversas
desde eventos relacionados de governos eletrônicos, gestão do
conhecimento em organizações, educação e tecnologia da
informação, para citar alguns exemplos.
Analisando-se a produção científica sobre IS dos países
latino-americanos indexada na plataforma WoS, constata-se que
o tema ainda é pouco explorado na região. Quando comparada
com a produção cientifica global indexada na Web of Science, a
produção representa menos de 5% do total. Além disso, as
pesquisas são desenvolvidas com baixo índice de coautoria,
principalmente entre autores da AL. Por outro lado, em termos
de áreas de pesquisa, verifica-se uma ampla diversidade de áreas
nas quais o tema é debatido e que as pesquisas apresentam-se
como um tema emergente desde 2015, seguindo uma tendência
global.
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POR MÉTRICAS ALTERNATIVAS
MAIS RELEVANTES
PARA A AMÉRICA LATINA
Germana Barata38
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As

métricas

alternativas

têm

sido

comunicação

utilizadas

como

complemento das limitadas métricas tradicionais usadas como
ferramentas para medir o impacto de publicações científicas.
Com apenas 8 anos de existência, a ainda jovem altmetria
(PRIEM et al, 2010) tem se mostrado potencial para rastrear
como a sociedade faz uso de conteúdos acadêmicos no
ambiente online, sobretudo dando destaque às publicações
científicas de acesso aberto, que permitem que o público
compartilhe e utilize conhecimentos que, de outra forma, ficariam
restritos à - parte - da comunidade acadêmica.
No entanto, análises sobre a representatividade de países,
idiomas e áreas do conhecimento na altmetria (ZAHEDI, 2017)
revelam que ainda é preciso aperfeiçoar os indicadores para que
as métricas alternativas não reforcem a valorização da ciência
publicada por países desenvolvidos de língua inglesa, em revistas
científicas

de

acesso

fechado

e

de

prestígio

acadêmico

internacional e das áreas de biomédicas e ciências exatas. Para
tanto, países como o Brasil e outros latino-americanos, com
38
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importante participação no percentual de publicações de acesso
aberto na ciência mundial, precisam criar uma demanda por
indicadores que lhes sejam relevantes e adequados.
O Brasil, país de grande destaque no desenvolvimento de
ciência e tecnologia da América Latina e com importante
empenho do SciELO desde 1997 para organizar e dar visibilidade
às publicações brasileiras de acesso aberto (SCIELO, 2014), tem
maturidade nas atividades e institucionalização da divulgação
científica (BARATA et al., 2017) e deve também contribuir para
avançar as análises e o debate sobre altmetria. Embora a
pesquisa com altmetria ainda seja incipiente no país, há sinais de
crescimento da comunidade e relevância dos debates sobre o
tema como fica claro na primeira conferência dedicada ao tema
que ocorre no Rio de Janeiro em novembro de 2018, a
LATmetrics.
Para o caminho da internacionalização, o Brasil não pode
ficar à margem das pesquisas sobre altmetria, sobretudo de
modo a garantir que se valorize as particularidades do país e da
região como os usos acadêmicos das redes sociais. O país é líder
na produção científica latino-americana (NOORDEN, 2014) e líder
mundial em percentual de artigos em acesso aberto (SCIENCEMETRIX, 2017).
Este artigo visa refletir sobre as limitações da altmetria para
a ciência praticada na América Latina tomando como análise o
comportamento de uso de redes sociais de acadêmicos e
sociedade em geral, a presença de diferentes idiomas para
compartilhar artigos de um mesmo tema, bem como limitações
de dados de redes sociais como Facebook e blogs e mídia,
importantes por representarem uma maior interação entre
ciência e sociedade. Como métricas alternativas é preciso que
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elas sejam capazes de identificar uma diversidade maior de
publicações acadêmicas, bem como impactos sociais em níveis
nacionais.
Dentre os pontos analisados está a baixa cobertura de
dados no Altmetric.com para a maior rede social do mundo, e a
mais utilizada no Brasil e na América Latina: o Facebook
(STATISTA, 2018). Parte da explicação está na limitação de
acesso aos dados do Facebook e parte nos dados capturados
que excluem, por exemplo, a principal atividade social da rede,
aquela existente entre pessoas. O Altmetric.com rastreia apenas
postagens publicadas por grupos ou páginas institucionais
públicas. No entanto, casos como a epidemia do Zika vírus
demonstram a relevância desta rede social para o diálogo e
informação

de

populações

vulneráveis

por

meio

do

compartilhamento de artigos sobre a doença em português e
espanhol (BARATA et al., 2018). Por outro lado, o Twitter, cujos
dados são mais amplamente captados e representados nas
altmetrics, possui baixa adesão pelos brasileiros, incluindo os
acadêmicos.
Se considerarmos os sites de notícias jornalísticas, no Brasil
são raros aqueles que compartilham links de artigos científicos,
fato este que pode estar relacionado a um receio de perderem
leitores para outro sítio. Outro limitante é a variedade de links
para acessar um mesmo artigo científico, o que fragmenta os
dados a serem contabilizados pela altmetria. Exemplo são os
artigos publicados em revistas científicas brasileiras, como as da
coleção SciELO, que podem ser acessados pelo site do SciELO,
por seu DOI, pelo site da revista ou pelo Portal de periódicos ao
qual a revista pertence.
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Quanto aos blogs, análise (ainda não publicada) identificou
que a coleção do Altmetric.com é bastante falha e se
concentrada em blogs (e não blogs) de língua inglesa, sobretudo
dos Estados Unidos e Inglaterra. Falta também a inclusão de
atividades

em

redes

sociais

amplamente

usadas

para

compartilhar informações como o WhatsAPP, ou materiais de
grande engajamento social como os vídeos do YouTube, cuja
identificação de dados altmétricos é bastante limitada.
Outros limitantes nos levam à concluir que, apesar do
potencial para indicar a visibilidade de artigos científicos em
outros espaços que vão além do acadêmico (como fazem as
métricas tradicionais), a altmetria ainda não é capaz de
identificar

a

relevância

social

em

nível

local,

nacional,

enfraquecendo, portanto, a relevância de seu uso em países de
língua não inglesa como o Brasil e outros latino-americanos. Para
não incorrermos nas mesmas limitações que as métricas
tradicionais impõem a países em desenvolvimento, é preciso
abrir o leque dos indicadores altmétricos, ampliando a coleta de
dados relevantes para cada país.
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GOOGLE SCHOLAR COMO FONTE DE MEDIÇÃO
DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA LUSÓFONA
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FABIO CASTRO GOUVEIA40
RICARDO MEDEIROS PIMENTA41
Palavras-chave: cientometria; google scholar; humanidades
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A medição da produção científica brasileira, lato sensu
devido à língua portuguesa, acaba por não conseguir construir
para si, e para a comunidade internacional majoritariamente
anglófona, uma representatividade à altura de sua qualidade. No
cenário lusófono há problemas de uniformidade entre as áreas de
conhecimento, quando não problemas relacionados à dificuldade
de

indexação,

classificação

e

recuperação

de

informação

relacionada à produção científica "de fronteira" (POMBO, 2005) e
interdisciplinar (MUGNANI; DIGIAMPETRI; MENA-CHALCO, 2014).
E internacionalmente, a representatividade é medida em grande
parte por serviços privados que determinam quais as publicações
serão indexadas e como umas serão mais recuperáveis do que
outras.
A comparação dos diversos bancos de dados de citações
tem sido objeto de estudos já que o produto final destes
sistemas impacta a pesquisa científica em inúmeros aspectos
(MEHO, 2007; BAR-ILAN, 2008; FALAGAS, 2008; KULKARNI,
39 PPGCI/IBICT-UFRJ josircg@gmail.com
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2009). Estes impactos são sentidos na tomada de decisões de
financiamento a partir do número de periódicos listados nos
referidos sistemas e na maior visibilidade que os artigos
indexados têm em relação às demais publicações não listadas.
Além disso, os próprios estudos cientométricos são por vezes
prejudicados por não conseguirem capturar e quantificar todo o
universo das pesquisas científicas que são publicadas em função
dos periódicos não listados.
Assim, a busca por ferramentas que não sejam tão
dependentes de bases indexadoras internacionais e anglófonas
são formas de escapar da intermediação da informação imposta
por tais plataformas além de poder trazer níveis ampliados de
mensuração e novas perspectivas sobre a produção lusófona
bem como de assuntos emergentes, algumas vezes não clara ou
facilmente classificáveis nos moldes atuais, e específicos em
língua portuguesa. Dessa forma, este artigo relata a construção e
avaliação de uma ferramenta computacional que efetua a
raspagem de dados de artigos encontrados a partir de buscas na
base do Google Scholar, já que o referido site de busca não
permite que se gere arquivos de exportação tal como as bases
Scopus, Web of Science (WOS) dentre outras, já permitem. Tal
obstáculo à raspagem apresenta-se como espécie de interdição
ao acesso à informação tecnicamente produzida como uma nova
forma de manutenção das estruturas representantes dos regimes
de poder e saber (FOUCAULT, 2005; 2007) que ora são
marcadamente presentes na contemporaneidade do cenário e da
cultura digital.

poucos resultados nas bases Scopus e Web of Science, o qual os
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pesquisadores tinham ciência da existência de mais produção
lusófona do que a encontrada nas referidas bases. A ferramenta
se mostrou eficiente para que se pudesse gerar uma planilha a
partir de um ou vários critérios de busca e o resultado obtido
para a amostra exemplo foi de 615 artigos frente aos 12
encontrados nas bases indexadoras tradicionais.
A rotina de raspagem e consolidação dos dados encontrou
divergências na busca pelo nome dos autores, além de não ter
sido capaz ainda de reunir os dados bibliográficos mais
detalhados, como as palavras chave e o resumo de cada artigo
para análises bibliométricas mais apuradas. Entretanto, os
resultados encontrados demonstram, para o exemplo utilizado, o
vasto abismo entre o que é produzido nas mais variadas
tipologias documentais e/ou não se encontra indexado nas bases
tradicionalmente utilizadas para estudos cientométricos. A partir
dessa pesquisa, espera-se avançar na construção de novas
ferramentas que façam as análises no conteúdo textual de cada
artigo encontrado.
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COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO CIENTÍFICA:
ESTRATÉGIAS BRASILEIRAS
DE INTERNACIONALIZAÇÃO EM PORTUGAL
Maria Elizabeth Pinto de Melo42
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Quando pensamos em estratégias de internacionalização é
preciso ter em mente que não são todas da mesma natureza.
Podemos compreender essas estratégias subdivididas de duas
maneiras: em passivas e ativas (MARRARA, 2007). Essa
subdivisão é útil para compreendermos que existe diferença
entre ocupar espaços periféricos dentro de redes internacionais
para divulgar-se e criar espaços nos quais se possa exercer certo
protagonismo dentro de uma rede ou de várias. A lusofonia,
enquanto

discurso

que

produz

identidade,

comumente

é

acionada para descrever as relações entre Brasil e Portugal, no
entanto, a naturalização desse entendimento colabora com o
centro é Portugal. Dessa forma, a promoção da lusofonia através
de incentivos brasileiros obrigatoriamente corresponde a uma
estratégia passiva.
42
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majoritária brasileira, como
destacado por Tiago Monteiro (2013), não se identifique
culturalmente

com

o

Portugal

contemporâneo

apesar

do

passado colonial.
Ao pensarmos em elites brasileiras e portuguesas é
fundamental

contextualizá-las

de

acordo

com

seus

pertencimentos étnico-raciais. Por um lado, temos o Brasil, com a
maioria da sua população não-branca excluída dos ambientes
acadêmicos nos quais pessoas brancas são majoritárias. Por
outro lado, temos Portugal, pertencente à Europa, que é o local
compree
(SCHUCMAN, 2012). As principais características da branquitude
são a normatividade (padrão de humanidade), a onipresença
invisível e a auto-referenciação. A construção do branco como
normativo foi uma criação do próprio branco buscando ser a
referência universal no período colonial. Essa busca construiu os
modelos de supremacia que conhecemos atualmente: nacionais,
também estou inserindo a ideia de que o padrão da branquitude
é masculino capaz de desumanizar todos os não-brancos e

por exemplo, de nacionalidades diferentes, dinâmicas pouco
estudadas no âmbito racial acontecem (LABORNE, 2017). Essas
dinâmicas podem ser cruciais para entender não apenas
racismos, mas outros problemas da humanidade resultantes
desses processos de racialização, incluindo a forma como as
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branquitudes brasileira e portuguesa se relacionam em torno da
lusofonia e colocam em jogo uma soberania nacional brasileira.
Para

estudar

e/ou

trabalhar

no

Brasil,

estrangeiros

normalmente buscam oportunidades individualmente, através,
por exemplo, do Programa de Estudantes-Convênio de Pósgraduação (PEC-PG) ou são convidados através de iniciativas
individuais de cada Instituição de Ensino Superior (IES). Não
existe uma sistematização da internacionalização ativa. Por outro
lado, existem vários incentivos do Governo que financiam
intercâmbios de brasileiros no exterior sendo Portugal um dos
principais destinos. No caso, Marrara (2007) afirma que a CAPES
e o CNPQ são as instituições que mais investem nessas
estratégias.
No livro Plano Nacional de Pós-graduação (PNPG), volume 1
(2010, p. 224-225), a boa citação do Brasil no International
Scientific Indexing (ISI) é exaltada. Mas, ainda que o Brasil ocupe
um

bom

posicionamento

na

lista

mencionada

e

que

pesquisadores brasileiros estejam presentes em revistas de
prestígio, nenhuma das referências bibliográficas apontam para
as IES como referências internacionais. Nesse sentido, o
crescimento passivo colaboraria muito mais com a divulgação
científica brasileira se houvesse equilíbrio entre ambas as
estratégias,

ativas

e

passivas,

porque

daria

um

suporte

sistemático a pesquisadores estrangeiros que poderiam se sentir
atraídos

através

desse

destaque

brasileiro

em

revistas

estrangeiras.
Não é novidade que, em Portugal, a presença migratória
ano passado, mais de 80 mil
pessoas deixaram o Brasil com destino à Portugal, e lá já formam
a maior colônia de estrangeiros residentes, de acordo com dados
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do Relatório de Imigração, Fronteiras e Asilo 2017, divulgado pelo
SEF (Serviço de Estrangeiros e F

43

No

entanto, os sites de notícias tem divulgado depoimentos que
expressam a desilusão brasileira a respeito do país. A princípio, o
sonho da maioria dos brasileiros é fugir da violência do Brasil e se
inserir em um ambiente cujo estil
entanto, apesar da pouca violência através de assaltos e furtos, e
apesar de não haver conflitos armados em Portugal como
existem em muitas cidades brasileiras, brasileiros precisam
conviver com outros tipos de violência: discriminações das mais
variadas e desvalorização da mão de obra.
Aparentemente, a situação financeira herdada do Brasil é a
mais relevante, atualmente, para a conquista de uma qualidade
de vida adequada, legalizada e com respeito em Portugal.44 Por
outro lado, quem normalmente é herdeiro no Brasil é a

(SCHUCMAN, 2012). O objetivo deste trabalho, por sua vez, é
observar como essas dinâmicas de racialização influenciam nos
fluxos de produção científicos entre Brasil e Portugal.
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Is Internet & Politics a specific research field or just a subtheme
diluted in diverse communication and politics agendas? To answer
questions like this one, the Thesis and Dissertations Directory at the
Brazilian Association of Political Communication Scholars has been turning
information on digitalized Brazilian postgraduate works dealing with
Internet & Politics in structured data, making it possible to cross information
about all institutions, supervisors, authors and co-authorships, Examining
Committees, years of publications, bibliographies, languages, geographical
location and themes involved, and also making it compatible with other
datasets about the supervisors, publications and researchers identified,
enabling future big data analysis. This research brings the preliminary result
from the analysis of (a) 17,714 bibliographical references involving more than
6,500 different authors and 240 other sources, identified in 119 graduate
thesis and dissertations dealing specifically with Internet & Politics (94 of
them being master dissertations and 22 doctoral thesis) with a view to
understand how Internet & Politics research took shape in Brazil between
2000 and 2017; and (b) the cross-institutional network that shape this field,
obtained crossing invitations to researchers from different institutions made
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by supervisors in 139 Examining Committees of thesis and dissertations
involving 65 different Graduate Studies institutions.
More than quantitative, this dataset is relational, allowing the
composition and visualization of multidimensional network graphs (graphs
where each sort of connections compose its own network in a parallel layer
involving

the

same

actors)

with

relations

between

bibliographies,

supervisors and institutions subjected to network analysis and text mining.
The present network has three different layers: authors of bibliographical
references are connected with each other by collective productions,
composing a co-authorship network; the references that are used to
support thesis and dissertations supervised by Brazilian researchers
compose the bibliographical references network, connecting supervisors
and all bibliographical references identified; the participation in Examining
Committees involving thesis and dissertations about Internet & Politics
connects supervisors with each other and their institutions in a bipartite
cross-institutional Examining Committees network (the supervisor is
connected with the institution in which the supervision occurs and the
invited members bring their institutions when connected to the former).
That means that all the data gathered is connected and any single actor
could be located in its relations and connections with others.
Once

the

constitution

of

a

field

involves

shared

paradigms,

frameworks and references, we first give attention to the distribution of
references to check for authors shared by most thesis and dissertations,
considering the percentage of works in which they are mentioned, both in
Internet & Politics and specific correlated themes. Then we compare the
percentage of works reached and the number of mentions in general,
differentiating thesis and dissertations. Authors present in more than 50% of
thesis and/or dissertations, and simultaneously among the ten quantitatively
most mentioned bibliographical references, will be the focus of this preview.
They will be called main references.
We check which works are more cited, looking for possible
concentration of references in few popular productions by comparing which
of their productions are cited as reference and how frequently and its
percentage in relation to other references to the same author. Authors could
also reach large numbers with loads of productions cited just once in
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specific thesis and dissertations, not necessarily helping to achieve common
references. To check if that happens with the authors selected, we will check
the difference between total productions and the ones mentioned just once.
We also check the distribution of authors through Units of the Brazilian
Federation,

to

identify

possible

relations

between

geography

and

bibliography.
The connections between those references and different supervisors
could be seen and analyzed in the bibliographical references network, and
the

connections

established

between

authors

through

collective

publications link most of them in a co-authorship network. To understand
the relative impact of national and international references in graduate
studies we need to consider the languages involved and how it shapes the
influence of different researchers, considering that we check the languages
of main references works mentioned and how language variation of all
references across time.
Finally, considering the institutional links identified in invitations for
researchers in different Examining Committees, we check which researchers
participate more in Committees: as supervisors presiding the Committee
(potentially selecting more links to be made); as cross institutional links
(invited to be a member in Committees on different universities); and as
invited Committee member (independently of the institutions involved).
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PAINEL QUATRO

MÉTRICAS ALTERNATIVAS
NA AMÉRICA LATINA
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ESTUDOS ALTMÉTRICOS NO BRASIL:
UMA ANÁLISE A PARTIR DOS 32 DOUTORES
IDENTIFICADOS NA BASE LATTES-CNPQ
Fabio Castro Gouveia48
Palavras-chave: altmetria; lattes; facebook; twitter; mendeley.
A altmetria é um campo das metrias da informação
relativamente recente. Se considerarmos os primeiros trabalhos
citados como pertinentes ao campo pelo Manifesto Altmétrico,
ela tem cerca de 10 anos de existência. Num olhar mais amplo, e
considerando a mesma como estudos cientométricos a partir de
dados

cibermétricos

ou

webométricos,

possivelmente

poderemos identificar exemplos de trabalhos mais antigos.
Entretanto, é parte do processo de delimitação de um campo de
estudo sua nomeação e adoção ampla pela comunidade
acadêmica. Assim, desde o tuíte de Jason Priem em 2010, o
termo foi se consolidando, tendo chegado ao Brasil como
No presente trabalho foi efetuada a identificação dos
doutores com currículos no Lattes que atribuíram o termo
produções. Os 32 currículos encontrados foram depois filtrados
para conteúdos que estes pesquisadores tivessem produzido

mais investigadas em estudos altmétricos internacionais, visando
48

Fundação Oswaldo Cruz, e-mail: fgouveia@gmail.com

92

encontrar

estudos

que

potencialmente

fossem

altmétricos

anteriores ou posteriores à aparição da terminologia em
português.

A

identificação

orientações

e

distribuição

das

produções

espacial

dos

bibliográficas,

pesquisadores

foi

efetuada utilizando-se a ferramenta ScriptLattes de Mena-Chalco
e Cesar-Jr. (2009).
Foram identificados 27 artigos em periódicos de um total
de 78 produções bibliográficas. No momento da coleta, 17
orientações estavam concluídas e 6 em andamento. Fazendo
uma análise do foco dos 32 doutores verifica-se que 14 deles
produziram apenas em altmetria, seis em altmetria e Twitter, seis
em altmetria, Twitter e Facebook, três em altmetria e Facebook,
dois em altmetria, Twitter, Facebook e Mendeley e um em
altmetria e Mendeley. Olhando as produções dos pesquisadores
vemos que a principal rede de interesse inicial foi o Twitter,
tendo o Facebook posteriormente ampliado sua importância. Ao
lançar um olhar sobre esta comunidade, pretende-se viabilizar o
debate sobre as origens e rumos do campo no Brasil.
REFERÊNCIAS
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VANTAGEM DO ACESSO ABERTO E PUBLICAÇÕES
BRASILEIRAS: UM ESTUDO ALTMÉTRICO
Iara Vidal Pereira de Souza49
Fabio Castro Gouveia50
Palavras-chave: altmetria; acesso aberto; currículos lattes.
Artigos publicados em periódicos de acesso aberto tendem
a atrair mais citações do que aqueles publicados em revistas
fechadas, um fenômeno conhecido como vantagem do acesso
aberto. Estudos mostram que essa vantagem se estende também
às altmetrias, métricas da disseminação em mídias sociais como
Mendeley, Facebook e Twitter (WANG et al., 2015). No entanto,
embora seja um dos líderes mundiais na publicação em acesso
aberto, o Brasil recebe um volume de citações abaixo da média
mundial, e a maioria de nossos artigos recebe pouca ou nenhuma
atenção em mídias sociais. Investigar essa aparente contradição
é a motivação desta pesquisa, que é parte de um estudo mais
amplo sobre o desempenho altmétrico da ciência brasileira.
Trata-se de uma investigação exploratória que tem como
objetivo verificar se a publicação em acesso aberto oferece
alguma vantagem perceptível para as altmetrias de publicações
brasileiras. Nosso foco são os artigos de periódico com DOI
registrados por doutores em seus respectivos Currículos Lattes.
Selecionamos inicialmente uma amostra aleatória contendo 10%
dos Currículos Lattes de doutores que foram atualizados durante
a semana anterior à coleta, totalizando 1934 currículos. Destes
currículos, obtivemos, após a consolidação de coautorias, 5447
49
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artigos publicados no ano de 2017. Para facilitar a coleta de
dados altmétricos, selecionamos apenas os artigos com DOI
dessa amostra, totalizando 3473 itens. Por meio de uma consulta
à API pública da Altmetric.com, obtivemos dados altmétricos
para 1045 dos 3473 artigos com DOI analisados, sendo 1045
artigos mencionados pelo menos uma vez no Mendeley, 900 no
Twitter e 342 em páginas públicas do Facebook. Para verificar
que proporção destes artigos foi publicada em acesso aberto,
comparamos a lista de periódicos presentes na amostra com os
dados do Directory of Open Access Journals (doaj.org).
Verificamos que apenas 19% (n=199) dos 1045 documentos com
alguma menção altmétrica estão em periódicos de acesso
aberto. A média de tuítes contendo links para artigos em acesso
aberto foi de 3,14, contra 9,90 para artigos em acesso restrito.
Para o compartilhamento em páginas públicas do Facebook a
diferença é menor, de 0,53 para 0,69. Já para o Mendeley, artigos
em acesso aberto tiveram em média 11,55 leitores, contra 16,18
para artigos de acesso restrito. Neste caso específico, é possível
que a inclusão de um registro por um usuário esteja diretamente
ligada à capacidade de acesso do usuário ao documento, mesmo
este estando em acesso restrito. Os dados levantados contrariam
a hipótese de uma vantagem altmétrica para publicações em
acesso aberto no caso da ciência brasileira. É possível, portanto,
que o desempenho altmétrico de nossos artigos seja afetado
mais diretamente por outros fatores, como por exemplo a
publicação em periódicos de alto impacto e/ou indexados em
bases internacionais como Web of Science e Scopus. Estas
questões

deverão

ser

exploradas

em

estudos

futuros,

complementando o que foi aqui observado.
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BLOGS CIENTÍFICOS BRASILEIROS
E SUA COBERTURA NA ALTMETRIC.COM
José Antônio Dias da Silva51
Fabio Castro Gouveia52
Palavras-chave: altmetria; blogosfera; cientometria; divulgação
científica; métricas.
A comunidade científica tradicionalmente tem sido em
grande medida avaliada por processos onde o artigo científico e
a citação são unidades centrais na produção de indicadores.
Quer seja nas métricas que atribuem a revistas um, assim
chamado, fator de impacto, medido a partir da média de citação
por artigos nos dois anos posteriores à publicação, quer seja na
contagem de citações dos artigos dos pesquisadores para
integrar, por exemplo, o índice-h, temos métodos de avaliação
que se situam na interface de uso por pares da/na comunicação
científica. Como alternativa, e hoje entendida corretamente como
complementação, à estas métricas, vem se consolidando a partir
de 2010 com o Manifesto Altmétrico, o uso de das mídias sociais
digitais como fontes para acompanhamento e eventual avaliação
do diálogo entre pares e para além da academia. Um dos
ambientes onde o diálogo sobre a ciência se situa na direta
interface com a sociedade é a dos Blogs Científicos. Nestes, a
divulgação científica serve de caminho para aproximar todos os
públicos amantes de ciência para o debate a partir, em muitos
casos, de artigos científicos que, diferentemente da mídia
tradicional, são citados ao longo ou ao final do texto.
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O presente trabalho tem por finalidade investigar a
contribuição da blogosfera científica nacional para os indicadores
altmétricos fornecidos pela Altmetric.com. Para tal, foi efetuado
um levantamento no portal Anel de Blogs Científicos (ABC) e em
seguira utilizado o mecanismo de busca Google para identificar
postagens nestes blogs que citaram artigos científicos com o uso
de identificadores persistentes como DOI, ArXiv ou PMID. A
partir de uma sequência de processos de limpeza e raspagem de
dados foi possível identificar que dos 109 blogues que de alguma
forma faziam citações à artigos, apenas 41 foram encontrados
como acompanhados e mapeados pela Altmetric.com. As
motivações encontradas vão da não utilização de links diretos
(apenas citação textual) e links quebrados, até o possível não
mapeamento pela ferramenta. A partir deste estudo, uma
indicação de ampliação da cobertura está em andamento, e cabe
ressaltar que é possível a todos os blogues solicitar sua inclusão
na

Altmetric.com,

cabendo

também

aos

autores

utilizar

corretamente os identificadores únicos ao referenciar os artigos
em postagens.
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O USO DE REDES SOCIAIS NA DIVULGAÇÃO
CIENTÍFICA: UM ESTUDO DE CASO DO I SIMPÓSIO
INTERNACIONAL NETWORK SCIENCE
E IV SEMINÁRIO BIG DATA BRASIL
UTILIZANDO TEORIA DE REDE
Marcos B. do C. Cavalcanti53
Daniele C. Dantas54
Valéria Macedo55
Rodrigo Duarte Guedes56
Palavras-chave: Teoria de Rede; Análise de Rede; Redes Sociais;
Divulgação Científica; Evento.
O uso de redes sociais na divulgação científica (PORTO,
2011) tem ampliado e alcançado espaços mais consolidados na
última década com a presença ativa de Instituições de Ensino
Superior e revistas científicas (ROCHA Jr et al, 2014; COSTA et al,
2016). Numa parceria entre COPPE/UFRJ e IBICT organizaram-se
os processos de comunicação e informação do I Simpósio
Internacional Network Science e IV Seminário Big Data Brasil
(ISINS+IVBDB) em novembro de 2017 através das redes sociais.
Utilizou-se uma combinação de instrumentos em ambientes
digitais, como e-mail e plataformas de mídias sociais, como
Facebook, Twitter.
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Através da análise estatística das publicações feitas no
Facebook, no processo de divulgação do evento e de conteúdos
relacionados no período que antecedeu o evento (julho a
novembro/2017), identificou-se potencial de reconhecimento de
padrões de disseminação de informação pautados na Teoria e
Análise de Rede (BARABASI, 2009). Os resultados apontaram
oportunidades

de

uso

estratégico

destas

informações

na

Assim, o objeto de estudo do presente artigo é o uso da rede
social Facebook na divulgação de um evento científico, tendo
da divulgação de eventos acadêmicos partir da Teoria e Análise
de Rede (BARABASI, 2009) e seu uso no estudo dos dados de
uma rede social de compartilhamento.
São objetivos específicos analisar os dados referentes à
divulgação da edição 2017 do evento; apontar estratégias de
otimização de seu uso na edição 2018; e destacar possibilidades
de ampliação do alcance da divulgação científica a partir de
princípios de teoria e análise de rede. Utiliza-se revisão de
literatura na fundamentação teórica e apoio às análises; Excel, do
Microsoft Office, para organização dos dados; e o software Gephi
para processamento dos dados e construção dos grafos.
Os resultados mostram que as interações analisadas
auxiliam as apreciações dos perfis de relacionamentos existentes
e a identificação de semelhanças de interesses e perfis,
favorecendo que o conhecimento sobre a rede favoreça a
elaboração de estratégias de divulgação e comunicação de
eventos, considerando mudanças na topologia da rede. Aliado ao
aumento do uso desta rede social de compartilhamento na
divulgação

de

eventos

acredita-se

em

seu

potencial

na
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ampliação das estratégias de divulgação científica, seguindo a
pesquisa

na

edição2018

IISINS+VBDB,

buscando

novas

descobertas e/ou a confirmação de pistas identificadas com
análises dos dados de 2017.
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CONFLUÊNCIAS ENTRE ALTMETRICS
E INDICADORES CIENTOMÉTRICOS: UM ESTUDO
DE AUTORES DA AMÉRICA LATINA E CARIBE
NOS CAMPOS DA BIOMEDICINA E SAÚDE
Rafael Barcellos GOMES57
Palavras-chave: altmetria; métricas alternativas; cientometria;
produção científica; doenças tropicais negligenciadas na América
Latina.
Propõe investigar correlações entre informações obtidas a
partir

de levantamentos altmétricos e

dados de

exames

cientométricos, explicitando a relevância dos estudos baseados
em metrias para o mapeamento e interpretação das dinâmicas
de produtividade e interação no meio científico.
Neste diapasão, explora a Cientometria

compreendida

como o ramo infométrico cuja abordagem se dedica aos estudos
quantitativos da produção científica (GARFIELD, 2007), bem
como a Altmetria
Cibermetria

que

conceituada como o sub-campo da
emprega

técnicas

de

quantificação

e

mensuração do impacto de publicações científicas por meio de
indicadores construídos a partir de dados da Web Social e
demais recursos da Web 2.0 (PRIEM, PIWOWAR, HEMMINGER,
2012; apud VANTI; SANZ-CASADO, 2016), razão pela qual fora
nomeada Cientometria 2.0 (GOUVEIA, 2013).
Para tal, limitou-se o recorte investigativo a pesquisadores
da América Latina e Caribe, dedicados ao estudo e publicação de
trabalhos relacionados às chamadas Doenças Negligenciadas
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(PEDRIQUE, 2013), entre janeiro de 1997 e dezembro de 2017.
Sobre a definição do escopo selecionado para a execução da
metodologia no contexto abordado, Gomes (2018, p. 32)
esclarece sua relevância ao expor que:

denominada Doenças Tropicais Negligenciadas
DTN) tornou-se mais popular em inícios da
década de 2010, a partir de exposições feitas
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e da
ONG Médicos Sem Fronteiras com respeito às
enfermidades crônicas e/ou mortais que assolam
países
em
vias
de
desenvolvimento,
pertencentes à faixa tropical
na Ásia
Meridional, África e América Latina [...].
Anteriormente, o nome era representado pelas

enfermidades causadas por agentes infecciosos
ou parasitários, com elevado potencial endêmico
e que atingem, especialmente, populações de
baixa renda ou, em situação de miséria extrema.
Por esse motivo, tais doenças não despertam a
atenção das indústrias farmacêuticas, o que
demanda muito pouco interesse e investimento
em pesquisas e estudos no assunto por parte
delas. Isso exige que os governos desses países
cujas economias se encontram em vias
desenvolvimento
invistam grande parte de
seus recursos na tentativa de conter epidemias,
tratar doentes, prestar socorro financeiro às
vítimas que sobreviveram com seqüelas, e
desenvolver pesquisas que levem a novos
tratamentos e vacinas. (GOMES, 2018, p. 32).
O procedimento metodológico consistiu em pesquisa na
Base científica Scopus

eleita por disponibilizar a maior

cobertura de dados na área investigada. A expressão de busca
aplicada

formada por 63 termos da área de Saúde

foi
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composta a partir de criteriosa investigação em vocabulário
controlado próprio, na Medical Subject Headings. A busca
totalizou 33.319 documentos, produzidos em 31 países latinoamericanos no interstício de 20 anos.
Neste escopo, observou-se que a produção científica da
área, na região, manteve-se crescente ano a ano

exceto entre

2014 e 2015, quando houve relevante decréscimo produtivo.
Identificaram-se ainda: os gêneros discursivos de maior
destaque,

os

campos

disciplinares

em

saúde

com maior

representatividade e, os 15 países e 15 autores com maior número
de publicações no período na América Latina. A partir destas
identificações,

buscou-se

observar

entre

estes

15

autores

regionais que mais se destacaram, aspectos como produtividade
e número de citações.
Procedeu-se com o estudo de grafo, destacando a
visualização de densidade e da network

composta por 15 nós,

10 links e 10 clusters. Os 15 pesquisadores selecionados foram,
então, submetidos ao estudo de métricas alternativas, a fim de se
investigar possíveis aproximações entre o exame de dados
cientométricos e o estudo de dados altmétricos.
Por fim, observou-se que mensuradores altmétricos
como,

quantidade

de

menções

e

tais

compartilhamentos

aparentam guardar relações com estudos de citações obtidos a
partir de exames cientométricos.
Isto posto, considera-se que a análise de dados por
Altmetria possa contribuir para o deslindamento de tendências
relacionadas ao impacto de publicações científicas investigadas
tradicionalmente

por vias, exclusivamente, cientométricas. Não

obstante, conclui que as métricas alternativas constituem-se em
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preciosos indicadores capazes de complementar a eficiência das
metrias clássicas, há muito consolidadas no campo científico.
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ASPECTOS CONVERSACIONAIS
DO TWITTER COMO CONTEXTOS
PARA OS ESTUDOS ALTMÉTRICOS
Ronaldo Ferreira de Araújo58
Palavras-chave: altmetria; atenção online; comunidades de
atenção; redes de comunidade de atenção; twitter.
A altmetria se dedica ao estudo e compreensão da
circulação e impacto dos resultados de pesquisa na web social
no mapeamento de indicadores de atenção online que artigos
científicos recebem em fontes alternativas como blogs, mídias
sociais e gerenciadores online de referências. Assim como
qualquer outro campo dos estudos métricos, mais do que
analisar os aspectos quantitativos dos dados, a abordagem
altmétrica tem sido questionada quanto a necessidade do uso de
abordagens qualitativas na utilização de dados semânticos ricos
para investigação do público que interage com artigos científicos
e do contexto das interações, bem como de estudos que
qualificação

de

suas

fontes

na

caracterização

do

que

representam enquanto indicadores de atenção. Propomos para
essa tarefa a reflexão dos aspectos conversacionais do Twitter, a
saber, a análise das práticas de menções e retweets, e a partir
de comunidade de atenção" que
tais interações formam. O twitter tem sido considerado uma das
principais fontes de dados nos estudos altmétricos e seus
aspectos conversacionais nem sempre são contemplados nesses
estudos.
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estruturados com texto, link, hashtags e menções a terceiros. As
menções podem ser consideradas um endereçamento a outro
usuário na rede e indicar um certo grau de recomendação para
leitura do artigo. Os tweets originais podem ser compartilhados
por outros usuários por meio dos retweets e indicar certo
endosso ou aprovação da mensagem, expressando o grau de
reprodução. Ambas as práticas, de recomendação e reprodução,
evidenciam laços de interações, no primeiro caso entre o usuário
que menciona e o mencionado e no segundo entre o usuário do
tweet original e o que o pratica o retweet. Tais laços quando
rastreados e mapeados nos permitem a compreensão da rede de
comunidade de atenção e seu estudo na análise de quem são os
usuários

que:

compartilham

o

artigo;

mencionados

no

compartilhamento de artigos, e que; reproduzem o artigo,
contribuem para o entendimento do seu impacto social. A
pesquisa dialoga essa perspectiva aplicando-a em três artigos da
Coleção SciELO no diretório da Science Open com maior score
altmetric e escritos em português para compreender o grau de
exposição (soma dos followers), índices de recomendação
(mentions) e de reprodução (retweets), perfil dos usuários que
interagem

e

os

contextos

de

interação

por

meio

da

categorização das razões de menções (Araújo e Furnival, 2016) .
Trata(2017) e Mancini e Halpern (2012), com score altmetric de 161, 97
e 93 e grau de exposição de
respectivamente.
proveniente

dos

O

primeiro
alimentos

592,714, 460,388 e 264,912
estudo

avalia

ultraprocessados

o

consumo
e

fatores

relacionados em adolescentes, o segundo reflete sobre os
perigos do uso de sementes geneticamente modificadas e
agrotóxicos no Brasil e o terceiro, relata uma revisão sobre os
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critérios de avaliação de eficácia de tratamentos anti-obesidade.
Os dois primeiros tiveram baixo índice de recomendação com
apenas uma menção a outro usuário cada e o terceiro uma alta
recomendação

com

210

menções.

Quanto

ao

índice

de

reprodução os artigos obtiveram respectivamente 177, 140 e 495
retweets. A maior similaridade no desempenho altmétrico dos
artigos é o fato da maioria dos usuário que interagem com eles
no Twitter ser composta de membros do público geral (83%;
90%; 96%). As rações de menções aos artigos no Twitter com
maior incidência foram de teor explicativo (30,9%), seguido do
argumentativo (27,4%) e do

compartilhamento simples (24%).

Apenas o terceiro artigo obteve um alto desempenho de tweets
na

categoria

exortativo

(96%)

com

atribuição

de

forte

credibilidade ao estudo e seu uso para pleito de aprovação de
um projeto de lei com menções a usuários políticos brasileiros, e
sempre acompanhada pela hashtag #PL2431_11. A perspectiva
deste estudo dialogada nesses artigos pode ajudar a entender o
impacto social da altmetria e mais pesquisas são necessárias
para confirmar o potencial dos aspectos conversacionais do
Twitter para essa tarefa e compreender as redes de comunidade
de atenção.
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CONTAGEM DE LEITORES NO MENDELEY
COMO EVIDÊNCIA DE CITAÇÃO FUTURA
DE ARTIGOS BRASILEIROS EM CIÊNCIAS SOCIAIS
Andréa Gonçalves do Nascimento59
Palavras-chave: altmetria; mendeley; scopus; citações.
A

ferramenta

Mendeley,

um

híbrido

de

rede

social,

repositório e gestor de referências bibliográficas, é uma das
principais fontes de dados para a geração de métricas
alternativas de avaliação da produção acadêmica. Nos estudos
sobre altmetria utilizando o Mendeley, o indicador que tem sido
estudado com maior frequência é o número de usuários (ou
leitores) (HAUSTEIN et al., 2014; HAUSTEIN; LARIVIERE, 2014;
ZAHEDI; COSTAS; WOUTERS, 2017) que incluíram determinado
artigo em sua coleção de documentos. Estudos anteriores
indicam uma correlação positiva entre o número de leitores no
Mendeley e as citações recebidas posteriormente por um artigo
(LI; THELWALL, 2012; ZAHEDI; COSTAS; WOUTERS, 2014). Até o
momento, pouco se sabe sobre essa dinâmica aplicada à
produção

científica

brasileira.

Neste

estudo

exploratório,

comparamos as citações recebidas na base de dados Scopus por
artigos publicados em 84 periódicos brasileiros da área de
Ciências Sociais com a contagem de leitores no Mendeley, em
busca de uma possível correlação positiva entre as duas
variáveis. Para a realização do estudo, foram recuperados na
base de dados Scopus todos os artigos da área de Ciências
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Sociais publicados no ano de 2012, permitindo assim um lapso de
tempo

suficiente

para

a

ocorrência

de

citações

formais.

Posteriormente, o resultado foi filtrado para mostrar somente
documentos com afiliação do Brasil, resultando em um total de
2917 artigos. Essa amostra foi submetida para consulta ao API do
Mendeley através da ferramenta Webometric Analyst, a fim de
obter a contagem do número de leitores que registraram cada
artigo no Mendeley. A correspondência exata entre os artigos da
base de dados Scopus com os registros recuperados no
Mendeley foi feita com base no DOI do artigo, quando possível,
ou por conferência manual dos dados de título, autor e ano de
publicação. Resultados preliminares indicam que, no caso dos
periódicos brasileiros da área de Ciências Sociais, existe uma
fraca correlação positiva entre o número de leitores no Mendeley
e a contagem de citações dos artigos na base de dados Scopus
erados todos os leitores, e ainda mais
Consideramos necessário desenvolver estudos adicionais a fim
de determinar se o número de leitores no Mendeley pode indicar
evidências de citação futura de artigos publicados em periódicos
brasileiros.
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BIBLIOMETRIA E CIENCIOMETRIA APLICADAS
À CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO: ANÁLISE
DO PERIÓDICO INFORMATION PROCESSING
& MANAGEMENT (2008-2016)
Carla Maria Martellote Viola60
Jéssica dos Santos Gonçalves61
Leandro da Conceição Borges62
Luciana Danielli de Araujo63
Palavras-chave: Comunicação científica; Periódicos científicos;
Bibliometria; Cienciometria; Tesauro Brasileiro de Ciência da
Informação.
A bibliometria e a cienciometria fornecem subsídios para o
desenvolvimento de políticas de fomento à pesquisa em ciência e
tecnologia (C&T). Através destas metrias, é possível constatar
quais temáticas estão em voga na pesquisa científica em dado
contexto temporal, utilizando, por exemplo, a análise de
elementos constantes na estrutura de periódicos científicos
palavras-chave, resumo etc.

e, a partir deste princípio, basear o

processo de tomada de decisões. Esta pesquisa realiza a análise
bibliométrica

e

cientométrica

dos

artigos

publicados

no

periódico Information Processing & Management durante o
período de janeiro de 2008 a junho de 2016. A partir do recorte
temporal de oito anos, foram investigadas as variáveis de
nacionalidade dos autores, termos constantes no Tesauro
Brasileiro de Ciência da Informação, bem como os conceitos do
60
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respectivo Plano Geral de Classificação (PGC), e as palavraschave

que

possuíam

maior

frequência.

A

fonte

dessa

investigação foram as palavras-chave e os resumos dos artigos
publicados no periódico, indexado no Portal de Periódicos da
Capes. Após a análise dos resultados, utilizando o programa de
visualização e construção de redes bibliométricas VOSviewer, o

-chave
information retrieval
consonância com a maior ocorrência de termo do Tesauro. A
nacionalidade dos autores mais publicados recaiu sobre os
Estados

Unidos.

Contudo,

observa-se

o

crescimento

da

publicação por autores de países asiáticos como China e Coreia
do Sul, tendo maior expressividade a China, que pode vir a
ultrapassar os Estados Unidos em quantidade de artigos
científicos publicados no periódico estudado. A pesquisa ainda
chama atenção para a obsolescência do Tesauro Brasileiro de
Ciência

da

Informação

sugerindo

que

o

mesmo

seja

disponibilizado online, oferecendo maiores recursos de manuseio
em tempo real e inclusão de novos termos.
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CONTAGEM DE LEITORES NO MENDELEY
O DESEMPENHO SOCIAL DAS REVISTAS MÉDICAS
THE NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
E THE LANCET SEGUNDO O ALTMETRIC
Carolina Medeiros64
Germana Barata65
Palavras-chave: divulgação científica; redes sociais; revistas
médicas
Os periódicos de medicina internacionais se destacam em
estratégias de divulgação de seus conteúdos em redes sociais,
dado

o reconhecimento

do

importante

papel

social

que

cumprem ao disseminar informações científicas relevantes para
públicos não especializados. Essa atuação resulta em boa
visibilidade em diferentes plataformas online como as redes
sociais, o que acaba gerando pontuação na altmetria. Na
tentativa de entender de que forma estas revistas divulgam seus
artigos em redes sociais, como acontecem as interações com o
público leitor, e qual o impacto gerado por elas, analisamos duas
revistas científicas da área médica centenárias, de prestígio
internacional e com importante atuação em divulgação científica
nas redes sociais:a estadunidense The New England Journal of
Medicine e a inglesa The Lancet. Analisamos, de maneira
qualitativa e quantitativa, as estratégias e os canais de
64
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comunicação utilizados por essas publicações. Nossa amostra foi
composta por artigos das duas publicações e que geraram dados
altmétricos entre os anos 2013-2016 extraídos a partir do API do
Altmetric.com. Os artigos que compuseram as listas Top-100 do
Altmetric também foram analisados.
Enquanto para a NEJM o Facebook é a rede social onde é
publicado a maioria do material de divulgação e as principais
interações com o público; já para a The Lancet o Twitter é a rede
com mais divulgação e interação com o público. Ambas as
publicações têm forte presença nas listas TOP-100 dos últimos
três anos, totalizando 18 artigos a NEJM, e 12 artigos a The
Lancet. A análise destes artigos nos forneceu informações sobre
as interações com o público, além de detalhes sobre o perfil do
público responsável pelas interações nas redes Twitter e
Mendeley. Para o Twitter, o perfil profissional e a nacionalidade
do público foram analisados. Para o Mendeley, analisamos o perfil
acadêmico e a área de atuação. Os artigos publicados na NEJM,
o público era formado principalmente por usuários do Twitter
geolocalizados nos Estados Unidos, e para a The Lancet eles
eram sobretudo do Reino Unido, sinalizando que as duas revistas
têm mais visibilidade em seus países de origem, o que é
condizente com o fato da maior parte dos artigos serem de
origem nacional em ambas as publicações. Outra análise apontou
elevação no número de postagens no Twitter das duas
publicações entre 2013 e 2016, fato que pode estar relacionado a
maior cobertura de dados do Altmetric ao longo dos anos, além
de maior atuação das revistas nas redes sociais. A The Lancet,
em particular, apresentou elevação relacionada à divulgação de
documentos oficiais, já para a NEJM o aumento ocorreu nas
interações no Facebook. O trabalho de divulgação realizado pela
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NEJM é voltado para um público que vai além de acadêmicos e
pares, já o da The Lancet é direcionado a tomadores de opinião,
médicos em formação e profissionais praticantes da medicina,
fato que é coerente com a missão de ambas, desde a sua criação
de influenciar a formação e atuação de médicos, bem como as
políticas de saúde pública mundial.
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MÉTRICAS DE DIVULGAÇÃO,
DESCOBERTA E AVALIAÇÃO
DE LIVROS ACADÊMICOS DIGITAIS
EM ACESSO ABERTO
Cláudio França66
Nanci Oddone67
Palavras-chave: Livros acadêmicos; Acesso aberto; Métricas
alternativas.
Nas

últimas

décadas,

as

atividades

de

comunicação

científica foram irreversivelmente alteradas pela introdução das
tecnologias eletrônicas na rotina de toda a cadeia de produção
do conhecimento, incorporando novas práticas e ferramentas
que facilitam o trabalho de autores, editores e profissionais da
informação. Com o advento dos formatos eletrônico e digital,
observaram-se transformações que vão da democratização do
acesso até a detalhada mensuração do impacto social das
publicações científicas internacionais. A rápida adaptação à
condição eletrônica possibilitou também o surgimento de novos
atores, envolvendo por exemplo agregadores de conteúdo como
repositórios,

diretórios

e

serviços

de

referência

que

potencializam o alcance da produção científica qualificada e
subsidiam a geração de métricas de atenção e indicadores de
citação.
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A

despeito

da

progressiva

ampliação

dos

recursos

disponíveis para registro e indexação dessa vasta produção em
bases bibliográficas e referenciais, o que se observa é a crescente
vulnerabilidade e dispersão dos produtos editorais, dificultando a
localização e recuperação de informação científica relevante e
empobrecendo a experiência dos leitores. Sobretudo no que
tange aos livros acadêmicos, as questões relativas à sua
disseminação e circulação vêm se tornando críticas, exigindo a
criação de diferentes mecanismos para superação da opacidade
e da fragmentação das obras monográficas e coletâneas.
Frente ao cenário de inconsistência no desenvolvimento de
estratégias de divulgação, descoberta e avaliação de livros
acadêmicos que garantam sua circulação, promovam seu
monitoramento

e

determinem

sua

contínua

avaliação,

especialmente por parte das plataformas cooperativas que
reúnem obras publicadas em acesso aberto, propõe-se explorar e
acompanhar a web para obter indicadores e métricas de atenção
e influência, particularmente em redes sociais como Twitter.
Seguindo o perfil no Twitter das bibliotecas de livros
acadêmicos

Scielo

Books,

OAPEN

Books,

DOABooks

e

OpenEdition Books, promoveu-se um estudo cujo objetivo foi
identificar as métricas geradas para esses perfis através de duas
ferramentas estatísticas independentes: o TweetReach e o
Foller.me. Esses aplicativos avaliam os tweets e as respostas,
menções e compartilhamentos que os mesmos obtiveram,
examinam termos, frases, Uniform Resource Locator (URL),
handles e hashtags citadas no Twitter, fornecendo um relatório
analítico que revela o engajamento, a influência e o alcance real e
potencial de cada perfil, entre outras informações.
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Os resultados obtidos demonstraram que, embora tenham
sido criados há bastante tempo, as práticas de exploração do
Twitter mantidas pelas quatro plataformas ainda são incipientes
e irregulares, não obtendo resultados expressivos em relação ao
potencial comunicativo dessa rede social. A OpenEdition Books e
a OAPEN Books postaram o maior número de tweets, enquanto a
OpenEdition Books e a Scielo Books apresentaram o maior
número de seguidores. Em termos de alcance e engajamento, a
plataforma que gerou melhores resultados foi a OpenEdition
Books.
No âmbito das métricas alternativas e dos indicadores de
atenção, as ferramentas TweetReach e Foller.me ofereceram
insights interessantes não apenas no que se refere à divulgação e
promoção das obras publicadas mas também na desafiadora
tarefa de construir cenários estruturantes para a avaliação dos
livros acadêmicos.
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IMPACTO ALTERNATIVO E TRADICIONAL
DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA
DE ACESSO ABERTO
Juliana Fachin68
Elisabete Werlang69
Úrsula Blattmann70
Ronaldo Ferreira de Araújo71
Palavras-chave: Métricas Alternativas. Métricas tradicionais.
Impacto na Publicação Científica. Acesso Aberto. Revista
Estudos Feministas.

O impacto tradicional da publicação científica representa o
uso do conhecimento científico pela ciência. Já o impacto
alternativo concebe a parametrização da visibilidade e acesso do
material

publicado,

dando-lhe

outros

indicadores

que

ultrapassam o modelo tradicional. As métricas de uso e
altmetrics permitem obter uma imagem mais ampla e completa
de comunicação científica, com destaque ao papel das mídias
sociais na promoção das pesquisas e suas implicações para
própria ciência (GLÄNZEL; GORRAIZ, 2015).
O fazer científico agregou funções que vão além da escrita,
publicação e citação. Com o amplo acesso ao conteúdo
científico, a sociedade pode ler, compartilhar, curtir e comentar
sobre o assunto. Possibilita ter visibilidade, impacto tradicional,
68
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alternativo e, a receber atenção online, nos vários canais de
comunicação.
O presente estudo de caráter exploratório e cunho descritivo
teve como objetivo analisar o impacto tradicional e alternativo
das publicações da Revista Estudos Feministas-REF, periódico
brasileiro de acesso aberto. Como metodologia, trabalhou-se
com uma amostra intencional. Os dados foram coletados no
Dimensions, SciELO Analytics, SCIMAGOJR, software livre Publish
or Perish, Facebook, Twitter e Mendeley, e da página da REF, sob
três perspectivas: visibilidade (visualizações), impacto (citações)
e atenção online (downloads e altmetrics).
Para a análise, aplicou-se o recorte temporal dos três últimos
anos de publicação do periódico: 2015, 2016 e 2017. Resultados,
foram analisados 247 textos, dos quais excluímos 14 (10 editoriais,
1 parecerista, 3 erratas). Ao todo ficaram 233 textos para análise.
Quanto a visibilidade: os dados da Analytics SciELO
apresentaram um total de 129,464 visualizações no período
analisado. A página da REF no Facebook conta com 1.641
seguidores e 1.627 curtidas. No Twitter não foi encontrado uma
página própria, mas constam 48 comentários, feitos entre 2009 a
2010.

O

Mendeley

apresenta 778

publicações,

destas

58

obtiveram citações, com números mínimos de 10 e máximo acima
de 100. Comparação: Consideramos em primeiro o SciELO, por
ser uma base científica de acesso aberto que promove conteúdos
científicos, tem parcerias com várias outras bases e bancos de
dados como a Web of Science, devido a tal influência deriva de
maior visibilidade. Em segundo lugar o Mendeley, devido aos
dados de visibilidade das publicações da REF, se mostrou eficaz,
já que todos os textos disponíveis ficaram entre 10-100
visualizações cada. Kramer e Bosman (2015) identificaram em
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seus estudos o potencial da plataforma para a visibilidade e
acesso para a comunidade científica. Em terceiro o Facebook, por
servir de multiplicador do conteúdo científico para a comunidade
em geral. Na rede, a REF atinge diretamente a 1.600 seguidores
que postam e repostam seus conteúdos propagando três vezes
mais o conhecimento científico para a massa. Quintanilha (2012)
diz que na propagação de conteúdo se aplica a "lei dos 90/9/1,
no qual, 1% do mercado é constituído por influenciadores, 9% são
os multiplicadores (os que editam, curtem, retwittan, comentam,
remixam o conteúdo) e 90% são consumidores passivos."
Impacto tradicional: no Google Acadêmico, a REF ao longo
dos anos obteve 36.831 citações. Seu índice h é 78, e o índice i10
é de 509. Na SCIMAGOJR, no período analisado, a REF manteve
o índice h em 11, Quartil 3 e SJR 0,21 na média ponderada de 2017.
Na base Dimensions, dos 233 textos analisados, apenas 39
(16,7%) receberam citações, desses, apenas 6 textos (2,57%)
apresentaram fator de impacto científico. A análise do Publish or
Perish, no período de 2015-2017 foram recuperados 308
documentos,

os

quais

obtiveram

juntos

412

citações,

representando o índice H 6, índice G 19, e o HI 5, com HI anual de
1,67. Comparação: Os canais de mensuração de impacto se
diferem de acordo com suas políticas, crenças e objetivos. Como
instrumento imparcial, consideramos o software Publish or Perish,
por apresentar diferentes indicadores de diferentes bases.
O desempenho alternativo aponta uma atenção online de 18
% em 2017, 16% em 2016 e 14% em 2015. O Analytics SciELO
indica que as 129,464 visualizações estão distribuídas por
formato do material: html: 52.373, pdf: 34.024, abstract:7.839,
epdf: 55 visualizações. A REF publicou em sua página que, os
dados de acesso em 2016 e 2017 chegaram a 1.496.304, e
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downloads com 494.606 ao todo. Os dados demonstram que a
visibilidade de uma publicação científica possibilita o acesso, a
leitura, e por consequência a citação. Comparação: Em primeiro o
Analytics SciELO, por apresentar uma melhor estrutura para a
comparar da atenção dada por tipo de material, indicando
tendências de acesso. Em segundo a Dimensions, analisa os usos
da informação científica pelos diferentes usuários, sejam das
redes sociais ou acadêmicas.
Araújo (2018) indica que as mídias proporcionaram o
surgimento de novos indicadores que avaliam a atenção dada
para as pesquisas científicas, ao mesmo tempo que promovem a
visibilidade no ambiente de uso social. Ressalta que, os vários
indicadores encontrados na amostra é reflexo da maneira com
que cada sistema de coleta organiza as informações para o
acesso.

REFERÊNCIAS
ARAUJO, Ronaldo Ferreira. Marketing científico digital e métricas
de mídias sociais: indicadores-chave de desempenho de
periódicos no Facebook. Informação & Sociedade, João Pessoa,
v. 28, p. 7-22, 2018.
GLÄNZEL, Wolfgang; GORRAIZ, Juan. Usage metrics versus
altmetrics: confusing terminology? Scientometrics, BudapestHungria,
n.102,
p.2161 2164,
2015.
Disponível
em:
https://doi.org/10.1007/s11192-014-1472-7
KRAMER, Bianca; BOSMAN, Jeroen. 101 Innovations in Scholarly
Communication
the Changing Research Workflow. Figshare.
2015.
Disponível
em:
<https://figshare.com/articles/101_Innovations_in_Scholarly_Com
munication_the_Changing_Research_Workflow/1286826/1>

127

QUINTANILHA, Pedro. Mídias Sociais. 28 mar. 2012. Disponível
em: <http://pedroquintanilha.com.br/midias-sociais/infograficofacebook-x-twitter-no-brasil/#comment-1388>

128

DA REDE SOCIAL AO ARTIGO CIENTÍFICO:
UM ESTUDO SOBRE UM PERIÓDICO
DE HISTÓRIA DA CIÊNCIA NA INTERNET
Marina Lemle72
Fabio Castro Gouveia73
Palavras-Chave: divulgação científica; comunicação científica;
altmetria; Facebook; blog.
História, Ciências, Saúde

Manguinhos (HCSM) foi um dos

primeiros periódicos científicos brasileiros a criar blogs e lançarse nas redes sociais, em junho de 2013. Com a iniciativa, a revista
da Fiocruz vislumbrava aumentar a visibilidade dos seus artigos
veiculados na base de dados SciELO, o que, supunha-se,
favoreceria a geração de citações e referências - parâmetros que
elevam

o

impacto

acadêmico

das

publicações

e

seu

posicionamento em rankings de periódicos. A expectativa era de
que as postagens atraíssem público para o blog e de lá para os
artigos (figura 1). Mais acessos levariam a mais citações. A
experiência prática, porém, sugere outros retornos valoráveis da
iniciativa.
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Figura 1. O Facebook de HCSM leva ao Blog, que leva ao
SciELO

Cerca de 98% dos acessos ao Blog de HCSM via redes vêm
do Facebook. O objetivo deste estudo de caso foi avaliar o uso
do Facebook pela revista para se comunicar com pesquisadores
e estudantes das áreas cobertas
também com o público em geral

os chamados pares - e
os leitores leigos, aqui

estudadas relações entre o engajamento no Facebook e os
acessos no blog e nos artigos no SciELO. A análise conjunta dos
dados do Netvizz (Facebook), Google Analytics (Blog) e SciELO
permitiu verificar caminhos trilhados pelo público, suscitando
reflexões sobre comunicação científica e divulgação científica em
tempos de redes sociais.
A pesquisa estudou 1247 posts publicados de 1º de janeiro
de 2014 a 31 de dezembro de 2017. O gráfico de acessos mensais
ao SciELO (gráfico 1) no período mostra um aumento médio sutil
após a criação do blog e das redes. Antes do lançamento, a soma
mensal dos acessos a artigos em arquivos html (linha azul)
oscilava entre 40 e 70 mil acessos. Depois, de 50 a 100 mil, tendo
atingido o pico máximo em maio de 2015.
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Gráfico 1 Total de acessos a HCSM no Scielo de jan/2012 a
jan/2018.

Fonte: Scielo.org
De 2014 a 2017, as curtidas na página de HCSM no
Facebook quadruplicaram. No período, ocorreram seis picos de
acesso no Blog, todos coincidentes com posts no Facebook
(gráfico 3).
Gráfico 3. Comparação de todas as sessões no Blog e aquelas
oriundas de redes sociais

Fonte: Google Analytics
O estudo observou que:
- Apesar de o Blog e o SciELO serem direta e indiretamente
impactados pelo tráfego do Facebook, não dependem dele para
exercerem seus papéis de comunicar ciência, graças ao intenso
tráfego orgânico vindo do Google e dos acessos diretos;
- As três mídias analisadas de HCSM
SciELO

Facebook, Blog e

funcionam em conjunto, mas cada uma, de forma
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dissociada, cumpre um papel próprio em sua dimensão, de
acordo com a sua natureza e propósito;
- Um recente aumento nas citações a artigos não pôde ser
atribuído às redes sociais, uma vez que uma série de esforços
editoriais foram feitos no mesmo período;
- Os posts têm impacto entre pesquisadores e também
entre o público leigo, o que fica claro no estudo dos grafos
(feitos em VosViewer) dos 10% de posts mais bem sucedidos no
Facebook (13 posts). O sucesso se deve ao compartilhamento
por páginas voltadas para pares (ex. Anpuh) ou para leigos (p.
ex. Ciência Hoje), o que sugere que, no Brasil, onde o uso do
Facebook

é

muito

forte,

o

modelo

se

adequa

tanto

à

comunicação científica quanto à divulgação científica.
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OS MEMES ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO
DAS HUMANIDADES DIGITAIS E CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
A PARTIR DAS BASES BRAPCI E LISA
Nathália Lima Romeiro74
Melina de Brito Santos75
Palavras-chave: meme; ciência da informação; humanidades
digitais; bibliometria.
Ao longo da história, a cultura humana esteve muito
conectada à imagem, desde o período conhecido como a préhistória, as pinturas eram uma importante forma de comunicação
entre pessoas. Na contemporaneidade, entendemos que essas
imagens ganharam outro corpus com o uso dos memes nas
mídias sociais (facebook, instagram, twitter, etc).
O meme é um fenômeno cultural popular de expressão no
ambiente digital e pode ser apresentado como uma fonte de
informação imagética. Smit (1989, p.100) expõe que "a descrição
de uma imagem nunca é completa". Nesse sentido consideramos
que o uso dos memes pode facilitar a dinâmica e exposição de
alguns

assuntos

(no

campo

da

política,

educação,

entretenimento), tornando-os mais sedutores para interagentes
digitais. Entretanto, consideramos que o uso do meme como
fonte primária de informação poderia reduzir a busca por outras
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fontes, restringindo o interesse de recorrer a outros recursos de
comunicação, ensino e aprendizagem.
Diante

disso,

assumimos

como

objetivo

geral

deste

trabalho: Analisar a produção científica no campo da Ciência da
Informação e Humanidades digitais que contemplem o uso dos
memes enquanto objeto de estudo. Essa pesquisa se justifica
agem possui alto teor informativo, podendo ser
Enquanto fenômeno no universo digital, consideramos o uso dos
memes um importante objeto de estudos para as ciências sociais
aplicadas, como a Ciência da Informação (CI) e como objeto de
estudo das Humanidades Digitais (HD) enquanto um campo
híbrido que inclui questionamentos, estudos e soluções das
ciências humanas nos problemas de natureza essencialmente
digitais (PIMENTA, 2016).
A metodologia utilizada para atender o objetivo deste
estudo será de natureza quantitativa e qualitativa. Quantitativa
pois será feita a coleta de dados em bases de dados, e qualitativa
pois analisaremos o material coletado e a pertinência de sua
discussão para as HD e CI (VALENTIM, 2005). O universo da
pesquisa contemplará as bases BRAPCI (Base de dados de
Periódicos em Ciência da Informação) e LISA (Library and
Information Science Abstracts), e como método realizaremos as
buscas a partir das palavras-

d

resultados, esperamos que a análise bibliométrica da produção
científica deste tema ajude a compreender a interação social, e o
olhar científico desta forma de comunicação através dos memes.
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OS MEMES ENQUANTO OBJETO DE ESTUDO
DAS HUMANIDADES DIGITAIS E CIÊNCIA
DA INFORMAÇÃO: UM ESTUDO BIBLIOMÉTRICO
A PARTIR DAS BASES BRAPCI E LISA
Nathália Lima Romeiro76
Melina de Brito Santos77
Palavras-chave: Meme; Ciência da Informação; Humanidades
Digitais; Bibliometria.
Ao longo da história, a cultura humana esteve muito
conectada à imagem, desde o período conhecido como a préhistória, as pinturas eram uma importante forma de comunicação
entre pessoas. Na contemporaneidade, entendemos que essas
imagens ganharam outro corpus com o uso dos memes nas
mídias sociais (facebook, instagram, twitter, etc).
O meme é um fenômeno cultural popular de expressão no
ambiente digital e pode ser apresentado como uma fonte de
informação imagética. Smit (1989, p.100) expõe que "a descrição
de uma imagem nunca é completa". Nesse sentido consideramos
que o uso dos memes pode facilitar a dinâmica e exposição de
alguns

assuntos

(no

campo

da

política,

educação,

entretenimento), tornando-os mais sedutores para interagentes
digitais. Entretanto, consideramos que o uso do meme como
fonte primária de informação poderia reduzir a busca por outras
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fontes, restringindo o interesse de recorrer a outros recursos de
comunicação, ensino e aprendizagem.
Diante

disso,

assumimos

como

objetivo

geral

deste

trabalho: Analisar a produção científica no campo da Ciência da
Informação e Humanidades digitais que contemplem o uso dos
memes enquanto objeto de estudo. Essa pesquisa se justifica

Enquanto fenômeno no universo digital, consideramos o uso dos
memes um importante objeto de estudos para as ciências sociais
aplicadas, como a Ciência da Informação (CI) e como objeto de
estudo das Humanidades Digitais (HD) enquanto um campo
híbrido que inclui questionamentos, estudos e soluções das
ciências humanas nos problemas de natureza essencialmente
digitais (PIMENTA, 2016).
A metodologia utilizada para atender o objetivo deste
estudo será de natureza quantitativa e qualitativa. Quantitativa
pois será feita a coleta de dados em bases de dados, e qualitativa
pois analisaremos o material coletado e a pertinência de sua
discussão para as HD e CI (VALENTIM, 2005). O universo da
pesquisa contemplará as bases BRAPCI (Base de dados de
Periódicos em Ciência da Informação) e LISA (Library and
Information Science Abstracts), e como método realizaremos as
buscas a partir das palavrasresultados, esperamos que a análise bibliométrica da produção
científica deste tema ajude a compreender a interação social, e o
olhar científico desta forma de comunicação através dos memes.
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REVISÃO POR PARES (ABERTA):
PRESENÇA DE PARECERISTAS
LATINO-AMERICANOS NO PUBLONS
E CARACTERÍSTICAS DE SUAS REVISÕES
Patrícia Pedri78
Ronaldo Ferreira de Araújo79
Palavras-chave: revisão por pares; ciência Aberta; publons;
revisores latino-americanos.
O Publons é uma ferramenta de comunicação científica que
ao dar visibilidade ao revisor, pretende estimular a atividade de
revisão por pares. Além de importar, verificar e armazenar os
registros de todas as revisões feitas pelos pesquisadores
cadastrados,

oferece

ainda

mecanismos

de

avaliação

de

desempenho acadêmico e recompensa mediante distribuição de
prêmios em várias categorias (NASSI-CALO, 2017).
Fundado em 2012 por Andrew Preston e Daniel Johnston e
adquirido em 2017 pela Clarivate Analytics, o Publons já conta
com mais de 400.000 pesquisadores, 2 milhões de pareceres e
mais de 25.000 revistas cadastradas (PUBLONS, 2017). Em vista
da relevância do Publons no processo de revisão por pares, tão
importante na comunicação científica, a presente pesquisa tem o
objetivo de investigar a presença de revisores latino-americanos
nesta plataforma. Trata-se de um estudo exploratório de
abordagem quantitativa descritiva com consultas realizadas no
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Publons na primeira semana de julho de 2018 por perfis de
revisores latino-americanos (n=7.762).
A proposta constitui na análise do número e características
das revisões dos 20 principais pareceristas de países da América
Latina. Os resultados indicam um total de revisores (n=325)
aquém do previsto, devido a alguns países apresentarem menos
de 20 revisores na plataforma: Guatemala (19), Panamá (19),
Bolívia

(17),

Paraguai

(16),

Honduras

(10),

Nicarágua

(8),

República Dominicana (7), Haiti (6) e El Salvador (3). Os 325
pareceristas registraram um total de 16.728 revisões, das quais
97,3% são de revisões verificadas, 32,3% exibidas publicamente,
26% com conteúdo de revisões verificadas e 25,3% sem
verificação. Foi identificado ainda um total de 8,4% de revisões
abertas verificadas e 8,2% de revisões abertas sem verificação.
Ainda que a plataforma não apresente um grande impacto
quanto ao número de revisores que publicam as suas revisões
com conteúdo, o Publons pode ser considerado um instrumento
para a divulgação da revisão por pares em todas as suas
modalidades, inclusive para a revisão aberta (PEDRI; ARAÚJO,
2018).
Do número total de revisões encontradas, 4.433 (26,5%)
provêm de pesquisadores do Brasil, seguido pelos revisores do
México com 2.930 (17,5%), da Argentina com 1.987 (11,9%), do
Uruguai com 1.569 (9,4%) e da Colômbia com 1.496 (8,9%)
revisões. No tocante às áreas do conhecimento, podemos
verificar que as Ciências da Saúde e Biológicas possuem o maior
número de pareceristas (81 e 77), seguido das Ciências Exatas e
da Terra (56) e Engenharias (43).
Ainda há necessidade de mais pesquisas sobre revisão por
pares aberta, especialmente em termos de resultados desejáveis
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e não intencionais, com evidências adicionais de autores,
revisores e editores sobre a adesão à prática da revisão por
pares aberta nos vários campos de conhecimento (SCHMIDT et
al, 2018). As áreas que apresentam menor presença de revisores
são as Ciências Sociais (9), Multidisciplinar (4) e Linguística,
Letras e Artes (1).
Contudo, vale ressaltar que 18 revisores não registraram as
áreas de conhecimento das quais fazem parte, confirmando um
alheamento dos pesquisadores latino-americanos ao Publons. Em
vista das informações apresentadas, podemos afirmar que o
número de revisores e pareceres latino-americanos presentes no
Publons se mostra ainda limitado e que o número de revisões
abertas registrados por estes ainda é bastante tímido.
Iniciativas como Publons proporcionam maior transparência
ao sistema de publicação científica e parece ser condizente com
o que se espera de práticas de ciência aberta em uma atividade
tão importante e ao mesmo tempo pouco valorizada e
reconhecida, a de revisão. Iniciativas como a da plataforma
precisa ser considerada pela comunidade científica latinoamericana e a revisão por pares aberta estimulada.
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ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
ANÁLISE DA PRODUÇÃO ACADÊMICA
BRASILEIRA E LATINOAMERICANA
André Luís Faria Duarte80
Deborah Moraes Zouain81
Palavras-chave:
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bibliometria; scielo.
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gestão

pública;

A área de estudos da Administração Pública (AP) surgiu
entre os séculos XIX e XX, com foco na preparação de servidores
para a administração pública moderna nos EUA (FARAH, 2011).
Na academia, as ideias sobre AP tiveram, inicialmente, forte
influência do conceito weberiano de burocracia (SOETERS;
TESSEMA, 2004) e era entendida como um saber científico livre
de valores, com o objetivo de contribuir para o funcionamento
eficiente e econômico da administração governamental (FARAH,
2011).
A área de AP, que engloba atividades de ensino, pesquisa e
atividade profissional, caracteriza-se, em termos kuhnianos, como
uma comunidade científica (KEINERT, 2014). Com base em tal
entendimento, é importante investigar o panorama atual de
desenvolvimento de pesquisas da área na academia brasileira,
comparando-a com a latinoamericana. Desta forma, o objetivo
do presente estudo, de caráter exploratório e descritivo, é
mapear a produção científica de AP no Brasil e na América
Latina.
80
81

Para

alcançar

tal

objetivo,

foi

realizado

amplo
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levantamento na base Scielo, a partir da seleção de artigos que
public

management

public

administration

-chave.

O

mapeamento foi realizado a partir da utilização de indicadores
bibliométricos.
Os resultados obtidos a partir de dados coletados na base
Scielo, realizada em julho de 2018, apontam que, do total de
produção acadêmica na América Latina sobre AP, que totaliza 811
publicações, 518, ou 63,9%, tem pelo menos um autor vinculado a
instituição

de

pesquisa

brasileira.

Os

outros

países

com

pesquisadores com produção em AP na América Latina são:
México com 86 publicações; Colômbia com 77; Chile com 63;
Argentina com 29; Venezuela com 23; Equador com dez; Cuba
com sete, Peru e Uruguai com quatro cada, Costa Rica com três
e Bolívia com uma publicação (Figura 1). Parece haver, também,
pouca integração de pesquisadores brasileiros com seus pares
latinoamericanos, já que do total de 518 artigos, apenas 3 contam
com

a

coautoria

de

pesquisador

vinculado

a

instituição

latinoamericana não brasileira.
Tabela 1. Países dos autores de artigos sobre administração
pública
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Fonte: Dados da pesquisa (2018)
Os 811 artigos foram publicados em 238 periódicos, o que
dá uma média de 3,4 artigos por periódico. Nesse ponto, chama
atenção a liderança da Revista de Administração Pública, editada
pela Fundação Getúlio Varga, com 128 artigos, o que representa
15,8% do total da produção pesquisada. O segundo periódico
com maior número de artigos também é editado pela Fundação
Getúlio Vargas, Cadernos EBAPE.BR, com 51 artigos, que
representam

6,3%

da

produção.

Do

total,

12

periódicos

concentram 40% da produção, sendo oito deles editados por
instituição do Brasil, dois do México, um da Venezuela e um da
Colômbia (Tabela 1).
Tabela 1. Periódicos que mais publicam em AP
Periódico

Instituição/País

Qtde.
artigo
s

%

%
acum
ul.

Revista de Administração Pública

FGV/Brasil

128

Cadernos EBAPE.BR
Organizações & Sociedade

FGV/Brasil
UFBA/Brasil
ABRASCO/Brasi
l
UAEMEX/Méxic
o

51
25

15,8
15,8%
%
6,3% 22,1%
3,1% 25,2%

20

2,5% 27,6%

18

2,2% 29,8%

Ciência & Saúde Coletiva
Convergencia
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Revista de Administração
Contemporânea
Saúde e Sociedade
Gestión y política pública
REAd. Revista Eletrônica de
Administração
Revista Venezolana de Gerencia
Estudios Socio-Jurídicos
Revista Direito GV
BAR - Brazilian Administration Review
Ensaio: Avaliação e Políticas Públicas em
Educação
Journal of Information Systems and
Technology Management
Revista de Administração de Empresas
Estudios Gerenciales
Innovar
Polis (Santiago)
RAM. Revista de Administração
Mackenzie
Región y sociedad
Revista de Administração (São Paulo)
Fonte: Dados da pesquisa (2018)

ANPAD/Brasil

16

2,0%

USP/Brasil
CIDE/México

16
12

2,0% 33,8%
1,5% 35,3%

UFRGS/Brasil

10

1,2%

36,5%

LUZ/Venezuela
Urosario/Colôm
bia
FGV/Brasil
ANPAD/Brasil
CESGRANRIO/B
rasil

10

1,2%

37,7%

9

1,1%

38,8%

9
8

1,1% 40,0%
1,0% 40,9%

8

1,0%

41,9%

USP/Brasil

8

1,0%

42,9%

FGV/Brasil
ICESI/Colômbia
UNAL/Colômbia
CEDER/Chile

8
7
7
7

1,0%
0,9%
0,9%
0,9%

43,9%
44,8%
45,6%
46,5%

Mackenzie/Brasil

7

0,9% 47,3%

7

0,9% 48,2%

7

0,9% 49,1%

COLSON/Méxic
o
USP/Brasil

31,8%

Outros resultados indicam que os autores mais citados
pelos pesquisadores latinoamericanos não brasileiros são, em
ordem decrescente de número de citações: Omar Guerrero,
Michel Crozier, B. Guy Peters, Enrique Cabrero e Michael
Barzelay. Já os mais citados pelos pesquisadores brasileiros,
também em ordem decrescente de número de citações, são: Luiz
Carlos Bresser-Pereira, Fernando Luiz Abrucio, Max Weber, Ana
Paula Paes de Paula e Alberto Guerreiro Ramos (Quadro 1).
Quadro 1. Autores mais citados
Citados por autores brasileiros
Qtde.
Autor
citações
Bresser-Pereira, Luiz Carlos
169
Abrucio, Fernando Luiz
73
Weber, Max
59
Paes de Paula, Ana Paula
58

Citados por autores não brasileiros
Qtde.
Autor
citações
Guerrero, Omar
42
Crozier, Michel
36
Peters, B. Guy
36
Cabrero, Enrique
35
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Guerreiro Ramos, Alberto
Fischer, Tania
Tenório, Fernando
Guilherme
Yin, Robert K.
Bardin, Laurence

57
47

Barzelay, Michael
Villanueva, Luiz F. Aguilar

34
28

40

Osborne, David

28

39
38

26
26

Bourdieu, Pierre

37

Arellano, David
Cunill Grau, Nuria
García de Enterría,
Eduardo

24

Fonte: Dados da pesquisa (2018)
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UM ESTUDO ALTMÉTRICO DAS TESES
E DISSERTAÇÕES DA UFMG
Belkiz Inez Rezende Costa82
Marlene de Oliveira83
Ronaldo F. Araújo84
Palavras-chaves: acesso aberto; altmetria; literatura cinzenta;
biblioteca digital de teses e dissertações.
Entre os benefícios do acesso aberto à informação científica
estão a maior visibilidade das pesquisas e a sua utilização por
qualquer cidadão, o que promove, em última instância, a
retroalimentação e o desenvolvimento da ciência. Desde o início,
o movimento de acesso aberto à informação, ou Open Access,
criou iniciativas globais para fortalecimento ao acesso Universal à
Informação. (IBICT 2016)85. As instituições de pesquisas, como
produtoras e consumidoras de informações científicas, aderiram
as essas iniciativas contribuindo com o movimento ao acesso
aberto à comunicação científica.
Resultante

desse

movimento,

surgiram

as

Bibliotecas

Digitais de Teses e Dissertações (BDTD) como facilitadoras ao
acesso às teses e dissertações, (LEITE, 2009). Ainda que alguns
estudos desenvolvidos evidenciam os benefícios do movimento
82

Mestranda Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do
Conhecimento
Escola de Ciência da Informação UFMG Brasil, e-mail:
belkizcosta@gmail.com
83
Professora Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do
Conhecimento
Escola de Ciência da Informação UFMG Brasil, e-mail:
marleneotmelo@gmail.com
84
Prof. Colaborador Programa de Pós-Graduação em Gestão e Organização do
Conhecimento Escola de Ciência da Informação UFMG Brasil, e-mail:
ronaldfa@gmail.com
85
http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/portalbrasileiro-de-acesso-aberto-a-informacao-cientifica-oasisbr

149

ao

acesso

aberto,

nota-se

a

necessidade

de

trabalhos

mensurando o impacto
disponibilizadas em acesso aberto e a repercussão do seu uso.
Desta forma, procura-se evidenciar a importância do acesso
aberto na visibilidade e uso do conhecimento oriundo de teses e
dissertações para a Ciência aberta. Diante desse cenário surgiu a
seguinte pergunta: Qual o desempenho altmetrico das teses e
dissertações defendidas na UFMG e disponibilizadas em sua
BDTD?.

Assim, criou-se esta pesquisa com o objetivo de

investigar o impacto das teses e dissertações defendidas nos
Programas de Pós-graduação (PPG) em Ciência da Informação e
em Ciência da Computação da UFMG. Trata-se se uma pesquisa
descritiva com abordagem qualitativa. Utilizando-se dos estudos
métricos da informação online pretende-se identificar as teses e
dissertações dos referidos programas, presentes no banco de
dados do Google Scholar (GS); quantificar as citações recebidas
pelas mesmas e identificar no gerenciador de referência e rede
social acadêmica Mendeley os usuários desses documentos.
O método utilizado para atingir aos objetivos propostos foi
a coleta e identificação das teses e dissertações dos PPG,
defendidas entre 2010 e 2016, disponibilizadas na BDTD da
UFMG. Em seguida foram identificadas as citações recebidas por
estes documentos no GS e posteriormente, elaborada uma
planilha para o registro e coleta dos dados e contagem de
citações.

Para

identificar

os

usuários

do

Mendeley

que

armazenaram essas teses e dissertações, serão realizadas
requisições utilizando a API (Application Program Interface) do
próprio Mendeley. Na análise dos dados será apontado o
percentual de teses e dissertações presentes no banco de dados
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do GS e a quantidade de citações recebidas pelas mesmas, até o
momento da coleta.
Apesar do estudo estar em fase de elaboração, percebe-se
que os resultados são semelhantes a outras pesquisas que
tiveram o mesmo objetivo. O acesso aberto permitiu que as teses
e dissertações tornassem mais acessíveis, embora, nota-se ainda,
um baixo índice de citação para teses e dissertações. Entendese, que teses e dissertações tenham sido preteridos em razão da
disponibilidade e quantidade de outros tipos de publicação
(artigos de periódicos e eventos, livros, etc.) que já têm o acesso
online mais consolidado. Os dados relacionados aos usuários do
Mendeley estão em fase de coleta. Nota-se que a visibilidade das
teses e dissertações defendidas na UFMG ainda não atingiram os
níveis ideais. Percebe-se que há um número relevante desses
documentos cadastrados incorretamente no banco de dados do
Mendeley. Talvez, pelo fato do próprio usuário ser o responsável
pelo preenchimento dos metadados. A falta de padronização de
metadados e atributos afetam bastante a recuperação dos
documentos corretamente
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PENSARES EM REVISTA:
IMPACTOS EXTERNOS NA DISSEMINAÇÃO
DO CONHECIMENTO EM LETRAS
Brígida Gabriela Vieira Carvalho86
Mariane Ferrari Macabu87
Palavras-chave: Conhecimento; Disseminação; Acessibilidade;
Externo; Letras.
Este trabalho tem por objetivo apresentar os impactos
sociais na disseminação do conhecimento científico em Letras,
com base na trajetória de experiências positivas e de âmbito
externo do periódico eletrônico Pensares em Revista, ativo no
Portal de Publicações Eletrônicas da UERJ, desde 2012. A revista
é da Faculdade de Formação de Professores, da UERJ, Campus
São Gonçalo, e em 2014 passou a ser vinculada ao Programa de
Mestrado Profissional em Letras, o PROFLETRAS. Atualmente, foi
avaliada pela Qualis Capes em B1, na área de Ensino. A
apresentação terá como foco principal reunir experiências
externas em que a Pensares em Revista funciona como veículo
de divulgação de trabalhos acadêmicos, voltando-se para temas
de Ensino, Literatura e Linguística.
O periódico conta com três editoras adjuntas, duas alunas
bolsistas e três alunas voluntárias que atuam como editorasassistentes, auxiliando as editoras adjuntas nas atividades
rotineiras de editoração. Artigos, resenhas e entrevistas online
86
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são disponibilizados pela revista por meio de livre e gratuito
acesso, e tal eficácia nas questões de acessibilidade aos
trabalhos

de

doutores

e

contribuintes

internacionais

tem

proporcionado uma experiência enriquecedora ao público não
somente interno da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
mas também ao público externo. Além disso, impactos no meio
digital fazem parte da realidade do periódico, uma vez que este
conhecimento globalizado e as trocas construtivas têm ocorrido
de maneira constante, possibilitando, assim, parcerias cujo
enfoque principal é disseminar o conhecimento científico em
Linguística, Literatura e Ensino e expandi-lo para além dos muros
acadêmicos.
Uma grande evolução foi percebida na quantidade de
acessos ao site. Segundo dados que foram coletados no sistema
Open Journal Systems, no ano de 2014 o número de acesso aos
textos era de 2.076; em setembro de 2018, o quantitativo foi de
13.368. Também foram coletados dados do Google Analytics e,
através dessa fonte, foi noticiado um aumento significativo no
número de visualizações e de usuários. Em 2016, o número de
visualizações foi 29.647; em setembro de 2018 atingiu 77.078. O
mesmo ocorreu com o número de usuários, que de 2016 para
setembro de 2018 passou de 4.139 para 9.604. Os acessos já são
feitos por 10 países. Através das informações capturadas pela
ferramenta digital Gyazo, em setembro de 2018 pôde ser
identificada a porcentagem de usuários por país, gerando os
seguintes resultados: 92% no Brasil; 1,31% no Reino Unido; 1,31%
nos Estados Unidos; 0,85% em Portugal; 0,48% na Índia; 0,43%
no Peru; 0,43% no Senegal; 0,29% na Itália; 0,29% na Alemanha e
0,20% na Argentina.
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DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E PRODUÇÃO
DE INSUMOS PARA SAÚDE PÚBLICA:
UMA ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
BRASILEIRA DE 2003 A 2016
Carlos Eduardo de Andrade Lima da Rocha88
Vitor Hugo da Silva Martins89
Ana Margarida Ribeiro do Amaral90
Palavras-chave: Estudos bibliométricos; Produção científica;
Saúde pública.
De acordo com Gadelha, (2006, p. 15) a literatura contemporânea
sobre desenvolvimento mostra que a área de saúde constitui
uma frente importante para as atividades de ciência e tecnologia
(C&T), de inovação, de geração de emprego e renda e, portanto,
de

desenvolvimento

Industrial

da

Saúde

econômico.
(CEIS)

O

envolve

Complexo
atividades

Econômico
com

alta

intensidade de inovação e assim, constitui-se como uma das
áreas de maior dinamismo e importância econômica. Esse
complexo é responsável por uma base produtiva de bens e
serviços relevante para a economia brasileira e segundo Gadelha
(2003, p. 5), se associa as dimensões econômica e social,
definindo o processo de desenvolvimento nacional. Segundo
Morel (2004, p. 401), deve-se ter em mente que saúde, ciência e
tecnologia são requisitos para o desenvolvimento econômico e
social de um país. O campo da saúde propicia condições
88
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bastante singulares para o dinamismo econômico da sociedade
brasileira, ao mesmo tempo em que esta, de forma biunívoca,
amplia o valor da saúde como um bem e finalidade social
inalienável. Assim, saúde e desenvolvimento são indissociáveis e
assim merecem ser tratados (BRASIL, 2009, p. 15). Assim, o
presente trabalho explora temática relacionada à economia da
saúde, considerando uma análise da produção científica brasileira
no período de 2003 a 2016.

Para tal, a metodologia adotada

contemplou um estudo bibliométrico com a utilização do Portal
CAPES e da ferramenta de mineração de dados VantagePoint,
bem como a construção de estratégias de buscas com palavraschave vinculadas ao campo do Desenvolvimento Tecnológico e
Produção de Insumos para Saúde Pública. O estudo concentra-se
na definição das queries, extração, tratamento, apresentação e
análise dos dados obtidos nas seguintes bases de dados:
Aerospace, DOAJ, Medline, PubMed, Proquest, Scopus, Science
Direct e WoS. Considerando as queries Health Economics;
Strategic

Supplies;

Technological

Development

foram

identificadas 672 instituições com publicações para o período
estudado. A partir da amostragem geral foi realizado o
levantamento das 15 principais instituições brasileiras que atuam
nessas temáticas. Assim, em um universo de 269 revistas
identificadas para as publicações nas temáticas health economics
+ strategic supplies + technological development no período de
2003 a 2016, foram analisadas as 15 principais instituições por
número de publicações. Desta forma, foi possível contatar que
as três revistas que mais se destacam são: Cadernos de Saúde
Pública com 34 publicações (FI 1,133); Ciência & Saúde Coletiva
com 13 artigos e que não possui FI pela Journal Citation Reports
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(JCR) e a Revista Panamericana de Salud Pública que possui
nove publicações (FI 0,539).
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REVISTAS CIENTÍFICAS NO FACEBOOK:
RELAÇÕES ENTRE DIVULGAÇÃO,
VISIBILIDADE E IMPACTO
Rubens da Costa Silva Filho91
Samile Andrea de Souza Vanz92
Palavras-chave: altmetrics; bibliometria; facebook; periódicos
científicos.
A popularização e estabelecimento das mídias sociais como
fontes

de

dados,

meios

de

produção,

divulgação

e

compartilhamento de pesquisas por pesquisadores, ampliaram a
capacidade de análise da visibilidade e impacto das produções
científicas. Os índices tradicionais de medição de impacto
apresentam como uma de suas desvantagens a impossibilidade
de medir em tempo real a visibilidade e o uso de um produto
informacional científico. Com isso, a adoção de ferramentas
métricas baseadas em dados coletados em mídias sociais podem
fornecer uma análise mais rápida do impacto dessas produções.
A utilização de ferramentas altimétricas como Plum Analytics,
Altmetric e ImpactStory pelas principais editoras e bases de
dados, como EBSCO, Elsevier e Clarivate Analytics; demonstra a
relevância das métricas que vão além do número de citações
recebidas por uma pesquisa. O estudo analisa o impacto
bibliométrico e altimétrico da divulgação dos artigos publicados,
em 2015, pela revista científica Texto & Contexto Enfermagem
91
92
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em sua página no Facebook. Analisa as correlações entre
divulgação

no

Facebook

(curtidas,

compartilhamentos

e

comentários), e citações recebidas em outros artigos. Os dados
da pesquisa foram coletados junto à base SCOPUS, motivada
pela relevância da base para a área da Enfermagem, sendo o
corpus da pesquisa os artigos originais da revista. A coleta de
dados foi realizada em maio de 2018 e contempla os artigos
publicados na revista e divulgados na página do Facebook do
periódico no ano de 2015. Foi utilizada para a coleta de dados a
ferramenta Plum Analytics. Os dados considerados para análise
são os gerados até 04 de maio de 2018. A opção pelo corte
cronológico, deve-se ao início da atividade de divulgação dos
artigos publicados pela revista no Facebook. Foi calculado neste
estudo o Coeficiente de Correlação de Pearson (r), tendo por
objetivo identificar se existe uma correlação de influência entre
as duas variáveis analisadas neste estudo, quais sejam relações
entre citações (métrica tradicional), downloads de textos
completos e menções em mídias sociais (métrica alternativa ou
altmetrics). Para os cálculos estatísticos e de correlação foi
utilizado o software SPSS versão 18.0.0. Foram analisados 155
artigos originais publicados pela Texto & Contexto Enfermagem
em 2015, 106 (68,38%) foram citados, totalizando 343 citações e
média de 2,21 citações por artigo. O volume total de downloads
dos artigos em texto completo 575.157 downloads , média
3.710,69 downloads/artigo. Foram divulgados na mídia social 62
(40%) artigos. Do total de artigos divulgados, 43 (69,35%)
receberam citações, totalizando 135 citações (39,35% sobre o
total de citações) e 100% foram usados com 199.943 downloads
(34,76% do total de downloads). Quanto aos dados coletados no
Facebook sobre os artigos publicados (n = 62), houveram 280
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curtidas, 53 compartilhamentos e 7 comentários. A análise de
correlações apresentou baixa relação entre divulgação no
Facebook e downloads dos artigos (r = + 0,154), relação quase
nula entre divulgação e citações (r = + 0,069), e relação baixa
entre downloads e citações (r = + 0,163). Os dados analisados
nesta pesquisa indicaram que há indícios sobre a falta de relação
entre a promoção/divulgação de artigos feita pelas revistas
científicas na mídia social Facebook e seu impacto na usabilidade
(downloads) e citações dos artigos.
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