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A pesquisa tem como objetivo analisar a produção científica da Ciência da Informação no Brasil, no período de 2010 a 2020, publicados em periódicos 

indexados nas bases de dados Scopus e Web of Science. É uma pesquisa descritiva com abordagens quantitativas e qualitativas. A abordagem 

quantitativa utilizará técnicas bibliométricas e cientométricas para auxiliar na mensuração da produtividade dos pesquisadores, optou-se por identificar 

as palavras-chave e a relevância no período estudado. Para tal fim, utilizou-se a Taxonomia da Ciência da Informação de Hawkins et al (2003). Os 

procedimentos de análise dos dados inclui algumas categorias: Título do artigo, autor, origem institucional do autor, colaboração, ano de publicação. 

Para identificar as principais temáticas - como a busca para pesquisa e o retorno são muito diferentes nas duas bases, optou-se por descrever e 

analisar os resultados de cada uma das bases separadamente. Percebeu-se que a Scopus tem mais cobertura que a Web of Science. Ao fazer o 

levantamento da produção científica no período de 2010 a 2020 nas bases Scopus e Web of Science foram encontrados 3.000 artigos e revisões. 

Sendo que o levantamento da produção científica no período de 2010 a 2020 na base de dados Scopus  resultou em 2.206 artigos e revisões de 

literatura, sendo 2023 (92%) dos documentos indexados estão no formato de artigos e 183 (8%) são revisões de literatura. As publicações saltaram de 

99 publicações em 2010 para 348 em 2019 e registrou uma queda em 2020. Foram analisadas as doze temáticas da taxonomia com mais evidência nos 

artigos. São três as temáticas mais evidenciadas: Ciência da Informação, Biblioteca e Biblioteconomia. Foram encontrados base Scopus 6.886 autores 

que produziram 2.206 artigos e revisões no período de 2010 a 2020. Destacou-se na pesquisa os autores que produziram dez artigos ou mais no 

período. Verificou-se que 30 autores (20%) são responsáveis por 36,72% da produtividade, com uma média de 12 artigos publicados no período. Ao 

verificar a produção de artigos com coautoria existente na área da Ciência da Informação no período de 2010-2020 notou-se uma expressiva 

colaboração institucional no total da produção acadêmica. A colaboração institucional corresponde a 34% da produção acadêmica e a colaboração 

internacional com 22% dos artigos. A produção de artigos na base de dados Scopus foi disseminada em 70 periódicos. Destacam-se como os mais 

produtivos os periódicos Perspectivas em Ciência da Informação e Ciência da Informação. Estes dois periódicos publicaram juntos 752 artigos, ou 34% 

da produção total. Na base de dados Web of Science a produção científica no período de 2010 a 2020 foi de 796 artigos e revisões. A produção 

apresenta um crescimento de 43 para 125 artigos (65,6%) no período de 2010 a 2017 e um declínio nos anos de 2018 a 2020. Para a análise das 

principais temáticas optou-se pela análise das palavras-chave. As temáticas mais proeminentes são Ciência da Informação (20,52%), Competência 

informacional (10,26%) e Informação (6,99%). Em relação a classificação na tabela de Taxonomia de Hawkins et al (2003), o tema Bibliotecas e 

serviços bibliotecários foram os mais pesquisados. A produção por autor no período estudado na Base Web of Science mostra a produtividade de 1.093 

autores para 796 artigos. Verifica-se que 774 autores (70,81%) publicaram somente um artigo no período. A colaboração científica entre autores mostra 

que 113 (14,20%) artigos publicados foram publicados por autoria individual. A forma mais expressiva de colaboração é entre dois autores com 383 

artigos (48,12%). Os 796 artigos indexados na Base Web of Science estão distribuídos em 15 periódicos. Os três mais produtivos foram Informação 

Sociedade Estudos com 254 artigos (31,47%), Perspectiva em Ciência da Informação com 177 artigos (21,93%) e Transinformação com 116 artigos 

(14,37%). Para caracterizar os programas mais produtivos adotou-se as seguintes referências: ano de início dos programas, número de professores dos 

programas, áreas de concentração dos programas, as modalidades de pós-graduação stricto sensu de cada programa, a avaliação pela CAPES do 

mestrado e doutorado e a localização regional. Nota-se que há uma concentração dos programas na região Sudeste. Os resultados apontam uma 

produção significativa no período 2010-2020. A área da Ciência da Informação, ainda necessita de um processo mais amplo de maturação para se 

consolidar estudos. 
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