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O estudo tem como objetivo geral analisar a produção científica sobre
políticas públicas no Brasil, para compreender o desenvolvimento dessa
produção, além de verificar a contribuição do estado de Minas Gerais no
período de 1980 a 2018. Para o estudo dos 38 anos de publicações de
artigos,  foram escolhidas as conceituadas bases Scientific  Electronic
Library Online (SciELO),  coleção Brasil  e Base Scopus.  O referencial
teórico  para  a  pesquisa  abordou a  Ciência  da  Informação,  produção
científica, comunicação científica e periódico científico, bibliometria e as
políticas  públicas.  Trata-se  de pesquisa  bibliométrica  descritiva  com
abordagem quantitativa. Os instrumentos para a coleta de dados foram a
base SciELO, Base Scopus e Microsoft Office Excel. Para a extração dos
dados da SciELO, utilizou-se a ferramenta Scraper em R, conhecido como
Rscielo, e para os da Scopus utilizou-se a exportação para o formato CVS
Excel.  Os  dados  de  interesse  na  recuperação  da  produção  científica
corresponderam  aos  títulos  de  revistas  científicas  brasileiras  que
publicaram sobre políticas públicas,  os títulos dos artigos científicos,
nomes dos autores e instituições afiliadas e as temáticas. Para o estudo
bibliométrico,  foram  analisadas  as  seguintes  categorias:  periódico
científico; autor; coautor; instituição; colaboração; ano e temática, sendo
adotada  a  análise  de  conteúdo  dos  resumos  dos  artigos  para  a
identificação das contribuições mineiras para a produção científica das
políticas públicas. O estudo da produção científica sobre políticas públicas
no Brasil mostrou um total de 1.371 artigos no SciELO e 2.543 no Scopus,
perfazendo um total de 156 títulos de periódicos na primeira e 259 na
segunda. Destacou-se o título Ciência e Saúde Coletiva, com 102 artigos
publicados  no  SciELO  e  241  artigos  no  Scopus.  Mesmo  com  a
identificação do número dos principais autores com maior número de
artigos publicados, não foi possível aplicar a Lei de Lotka da Bibliometria.
A  maioria  dos  artigos  analisados  foi  publicada  em  autoria  múltipla,
apontando  a  tendência  da  colaboração  científica.  Os  assuntos  em
destaque,  nas  duas  bases  pertencem às  áreas  de  Ciências  Humanas,
Multidisciplinar  e  Ciências  Sociais  Aplicadas.  Sobre  a  contribuição
mineira, destacam-se os autores vinculados à Universidade Federal de
Minas Gerais, configurando-a como a instituição mais produtiva acerca da
temática. O Programa Bolsa Família foi a política pública mais estudada
pelos pesquisadores de Minas Gerais, tanto no SciELO quanto no Scopus.
Cabe ressaltar  que o  ciclo  de  crescimento  da  produção científica  da
temática políticas públicas, em revistas científicas brasileiras, iniciou-se
em 2005, sobressaindo o ano 2018 como o mais produtivo nas duas bases.
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