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Resumo 
O objetivo do estudo é analisar o perfil dos pesquisadores participantes do Núcleo de Pesquisa 
em Jornalismo da Intercom a partir de um estudo bibliométrico desenvolvido segundo dois 
critérios: (1) análise geral do Núcleo; e (2) análise das citações utilizadas pelos participantes.  
Quanto ao item 1 verificou-se que o grupo ainda se encontra em fase de consolidação, com 
maior concentração de autores oriundos da região Sudeste, a maioria dos trabalhos é de 
autoria individual e 58% dos trabalhos foram desenvolvidos enquanto os autores cursavam 
pós-graduação stricto sensu. Quanto ao item 2, o idioma das fontes utilizadas é 
predominantemente português, o livro ainda é a principal tipologia consultada, o índice de 
citações cruzadas dentro do núcleo é incipiente e 70% das fontes utilizadas são de datas 
anteriores ao ano 2000. 
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1 Introdução 

A produção científica, resultado de estudos desenvolvidos em unidades de ensino e 

pesquisa em todo o mundo e em todas as áreas do conhecimento, engloba diferentes tipos de 

documentos. Trabalhos apresentados em eventos, artigos científicos, capítulos de livros, 

livros, dissertações e teses são deles.  

Essa produção visa a disseminação do conhecimento, criando mecanismos de 

interferência na realidade cotidiana da sociedade, representando o capital intelectual de um 

país. Portanto, torná-la pública à sociedade, como forma de reverter melhorias, passa a ser 

uma prática e um dever constante da comunidade científica, especialmente quando utilizando 

recursos públicos para o desenvolvimento de suas pesquisas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no II Intercom Junior, evento paralelo ao XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
Brasília, 5 a 9 de setembro de 2006. 
2 Aluna do 3º ano do curso de Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo. Email: Lucianaarjona@hotmail.com 
3 Aluna do 4º ano do curso de Biblioteconomia e Documentação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São 
Paulo. Email: pati.candido@gmail.com 
4 Professora da ECA/USP, Doutora em Ciências da Comunicação pela ECA/USP, Diretora de Documentação da Intercom, 
Coordenadora da Portcom – Rede de informação em Ciências da Comunicação dos Países de Língua Portuguesa. Email: 
smferrei@usp.br 
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Para que ocorra a disseminação e, conseqüentemente, a mencionada interferência, é 

necessário que essa produção seja publicada, divulgada de alguma forma e, principalmente, 

utilizada, compartilhada e replicada pelos respectivos pares. 

 Ao se observar e mapear como estudos e estudiosos influenciam uma comunidade 

científica, ou entender a estrutura social, dos vários grupos que produzem e utilizam a 

literatura científica, avalia-se o impacto da produção no âmbito dessa comunidade. Uma das 

maneiras de avaliar esse impacto é por meio da bibliometria. 

Esse trabalho visa relatar o resultado de um estudo dessa natureza, feito a partir da 

análise de autores e seus respectivos trabalhos, apresentados no Núcleo de Pesquisa em 

Jornalismo da Intercom, durante os congressos brasileiros nos anos de 2001 a 2005. 

O objetivo desse estudo é traçar um perfil do referido Núcleo, a partir de: (1) análise 

geral do Núcleo em termos de caracterização demográfica dos participantes e determinação de 

suas assiduidades nos últimos cinco congressos brasileiros; e (2) análise das citações feitas 

pelos participantes mais assíduos no desenvolvimento de seus trabalhos.   

O Núcleo de Pesquisa em Jornalismo foi escolhido por ser um dos Núcleos que está 

entre aqueles que, anualmente, arrebanham o maior número de trabalhos submetidos e 

apresentados nos congressos brasileiros.  Isso nos levou a questionar se esse Núcleo, além de 

despertar crescente número de interessados, vem conseguindo manter um núcleo fixo e 

específico de pesquisadores, que estão participando ativa e assiduamente desses encontros, o 

que entendemos ser uma das mais marcantes formas de se verificar se o Núcleo efetivamente 

já se consolidou como um centro de pesquisa, troca de experiência e ponto de convergência 

entre os pares.  

Por outro lado, a análise da literatura utilizada por esse núcleo de participantes assíduos 

pode mostrar a tendência da área, quanto à utilização de diferentes autores voltados a 

diferentes orientações temáticas e quanto à tipologia dos materiais utilizados, entre outras 

tendências. Essas informações favorecem a determinação de um perfil do Núcleo, da estrutura 

de relacionamento entre os pares e da literatura que compartilham. 

Para desenvolvimento do trabalho, o estudo foi dividido em duas etapas. A primeira 

consistiu na caracterização demográfica e de assiduidade dos participantes, e tem como 

variáveis de estudos: 

  A assiduidade, dos autores, nos eventos promovidos pela Intercom entre os anos de 2001 e 

2005 inclusive; 
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 Formação dos autores, e em especial, observando-se a presença de alunos de mestrado e 

doutorado; 

  Procedência em termos de região dos pesquisadores autores, no sentido de suas instituições 

de origem; 

  Autoria individual e co-autoria no total de trabalhos apresentados nos anos de 2001 a 2005. 

   A segunda etapa referiu-se à análise das referências bibliográficas, encontradas nos 

trabalhos apresentados no NP de Jornalismo, por autores assíduos nos Congressos Brasileiros 

promovidos pela Intercom de 2001 a 2005.  Definimos para esse estudo que, são considerados 

autores assíduos aqueles que participaram de no mínimo 3, dentre os 5 eventos analisados 

(correspondendo a 60% do total de eventos), independentemente da participação ter ocorrido 

em anos consecutivos ou não. As variáveis de estudo foram: 

  Autores mais citados (colégio invisível); 

 Endogenia – identificação de citação cruzada entre os autores participantes do Núcleo; 

 Incidência de autocitação; 

 Tipologia do material utilizado para desenvolvimento dos trabalhos (livros, artigos de 

periódicos, teses ou outros); 

 Títulos mais citados divididos por tipologia do material; 

  Atualização - verificação da data de publicação das referências bibliográficas utilizadas; 

  Idioma das referências bibliográficas utilizadas. 

A identificação e seleção dos trabalhos incluídos nesse estudo foram feitas utilizando-se 

o repositório institucional da Intercom, implementado e mantido pela Portcom5, que se intitula 

Reposcom6, o qual compila, armazena, organiza, preserva e disponibiliza toda a produção 

científica da Intercom, sejam trabalhos apresentados nos diversos eventos promovidos pela 

entidade, como livros, revistas, material audiovisual e outros. 

 

2 Bibliometria - Fundamentação Teórica 

A partir do momento em que se estuda a estrutura e o comportamento de um 

determinado grupo, que produz e utiliza a literatura científica para o desenvolvimento do 

conhecimento, sustenta-se a análise por meio de métodos e técnicas, um desses métodos é a 

                                                 
5 Portcom -Rede de Informação em Comunicação dos Países de Língua Portuguesa, vinculada a Intercom. 
http://www.portcom.intercom.org.br 
 
6 Reposcom - Repositórios Institucionais em Ciências da Comunicação, coleção da produção científica produzida “por 
associações, núcleos de pesquisas e programas de pós-graduação em ciências da comunicação dos países de língua 
portuguesa”. Esta coleção é mantida pela Portcom - Rede de Informação em Comunicação dos Países de Língua Portuguesa. 
http://reposcom.portcom.intercom.org.br/ 
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bibliometria. Na literatura, encontram-se diversas metodologias para estudos dessa natureza, 

dentre eles a bibliometria, a cientometria, a informetria e a webometria. 

Braga (1973, p.9), define Bibliometria como “tratamento quantitativo da informação 

entre as pesquisas, ou seja, quantifica os processos da comunicação escrita”, para Santos 

(2003, p.29) bibliometria é a “utilização de métodos estatísticos para analisar um tipo de 

literatura para estudar seu desenvolvimento histórico, autorais, publicações e utilização”. 

 O termo cientometria é definido como “a totalidade dos métodos matemáticos 

aplicados a estudos científicos” (BRUSILOVISKI, apud LIMA, 1986, p. 128). A informetria 

é definida como a “ciência da aplicação de métodos matemáticos a fatos e situações no campo 

da ciência da informação, com objetivos de descrever e analisar seus fenômenos e 

propriedades e descobrir suas leis a fim de otimizar a tomada de decisão” (NACKE, 1983, 

apud LIMA, 1986, p. 128), esse termo, informetria, é considerado por Egghe (2005) citado 

por Pinheiro (2006) mais abrangente, englobando a Bibliometria, Cientometria e Webometria. 

Essa última surge mais recentemente, com a necessidade de se analisar o que é 

produzido e disponibilizado na Internet, e consiste nas métricas da Web e outras redes sociais 

e de colaboração (PINHEIRO et al., 2006, p. 133). 

Especificamente falando de Bibliometria, que é o foco desse trabalho, é necessário 

relatar a existência de algumas leis - Lei de Bradford, Lei de Lotka e as Leis de Zipf - que 

possibilitam e facilitam estudos dessa natureza, bem como o modelo quantitativo intitulado 

análise de citações.  

A Lei de Bradford torna possível estimar o grau de relevância de periódicos em dada 

área do conhecimento. Com o surgimento de um novo assunto e sua conseqüente publicação 

por determinados periódicos, ocorre a formação de um núcleo de periódicos que, para aquela 

área, apresenta uma maior qualidade ou relevância. Desta forma, 

“(...) na medida em que os primeiros artigos sobre um novo assunto são escritos, eles são 
submetidos a uma pequena seleção, por periódicos apropriados, e se aceitos, esses 
periódicos atraem mais e mais artigos, no decorrer do desenvolvimento da área de assunto. 
Ao mesmo tempo, outros periódicos publicam seus primeiros artigos sobre o assunto. Se o 
assunto continua a se desenvolver, emerge eventualmente um núcleo de periódicos, que 
corresponde aos periódicos mais produtivos em termos de artigos, sobre o tal assunto” 
(GUEDES e BORSCHIVER, 2005).  

 
A Lei de Lotka considera que alguns pesquisadores produzem muito e muitos 

pesquisadores, produzem pouco. Esta lei enuncia que a relação entre o número de autores e o 

número de artigos publicados por esses, em qualquer área científica, segue a Lei do Inverso 

do Quadrado 1/n2. Conforme explanam Guedes e Borschiver (2005), num determinado período 
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de tempo, ao analisar-se um número n de artigos, o número de cientistas que escrevem dois 

artigos seria igual a ¼ do número de cientistas que escreveram um, e assim sucessivamente.  

Esta lei pode ser utilizada para avaliar a produtividade de pesquisadores, identificar 

centros de pesquisa mais desenvolvidos em determinada área e reconhecer o que as autoras 

nomeiam por solidez de uma área científica, quanto maior a solidez, maior será a produção de 

artigos múltiplos pelos autores. 

As Leis de Zipf “permitem estimar as freqüências de ocorrência das palavras de um 

determinado texto científico e tecnológico e a região de concentração de termos de indexação, 

ou palavras-chave, que um pequeno grupo de palavras ocorre muitas vezes e um grande 

número de palavras é de pequena freqüência de ocorrência” (GUEDES e BORSCHIVER, 

2005).  

A análise de citações não chega a ser uma Lei Bibliométrica, mas é um princípio que 

gerou um impulso considerável na área, segundo Bufrem e Prates (2005, p.15) pode-se 

utilizar seus métodos para avaliar e determinar a influência de um único escritor, ou descrever 

o relacionamento entre dois ou mais escritores ou pesquisadores. 

Segundo Guedes e Borschiver (2005), a “análise de citações permite identificar a frente 

de Pesquisa, de uma determinada área científica, por meio de um conjunto de autores, que se 

citam na literatura recente, revelando um estreito padrão de relações múltiplas, na literatura 

sobre o assunto”. Já Lopes (2006, p.148) simplifica esta idéia, ao dizer que “o estudo das 

citações permite visualizar aquilo que um grupo compartilha, em termos do que constitui sua 

literatura específica”.  

Guedes e Borschiver (2005) dizem ainda que, através destas, é possível identificar o 

chamado Colégio Invisível, formado por algumas centenas de colaboradores, onde um 

reduzido número de autores exerce maior influência, sendo mais citados que outros. Essas 

outras citações são distribuídas com uma freqüência decrescente. Para as autoras a citação 

indica o uso do citado pelo citante e, através delas, pode-se contar artigos, periódicos, autores, 

departamentos acadêmicos, universidades, institutos de pesquisa, entre outros. Um artigo de 

periódico freqüentemente citado mostra a sua aceitação por parte da comunidade. 

Para Lopes (2006, p.147) o estudo das citações mostra qual a literatura específica que 

sustenta os estudos realizados por um grupo, mas deve-se lembrar que não há relação direta 

entre citação e qualidade, pois a prática da citação pode não estar relacionada à expansão do 

conhecimento na área, devido às chamadas citações perfunctórias (não essenciais) e as 

negativas (críticas). Esse fato mostra a necessidade de cautela. A validade ocorre pelo fato de 
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que na maioria dos casos as citações são utilizadas para fortalecer sua argumentação, citando 

aliados à posição adotada. 

 
3 A Intercom e os Núcleos de Pesquisa 

A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação - Intercom - é 

uma associação científica sem fins lucrativos, fundada em São Paulo, em 1977. Os Núcleos de 

Pesquisa (NPs) foram criados em 2000, como uma continuidade dos antigos GTs – Grupos de 

Trabalho, através de uma reestruturação. 

A finalidade dos NPs, inclusive o de Jornalismo, é “estabelecer o diálogo e fomentar a 

pesquisa contribuindo para troca efetiva de conhecimentos e para a evolução do conhecimento 

interdisciplinar em comunicação no Brasil” (INTERCOM). Os objetivos dos NPs, de acordo 

com a Intercom, são: estruturar o espaço para apresentação de atividades de pesquisa de um 

segmento, permitir maior plasticidade, agrupando especificidades e incluindo ou substituindo 

temáticas, de acordo com a demanda, fomentar programas de cooperação e permitir a 

divulgação da produção científica. 

Possuem Normas Regimentais definidas a priori e aprovadas pela Diretoria Executiva 

da Intercom e seu Conselho Curador. Algumas das regras de participação prescritas nessas 

Normas são: 

 Os NPs devem ser constituídos por pesquisadores associados à Intercom; 

 Cada participante integrará somente um NP, podendo ser expositor das sessões organizadas 

pelo NP em cada um dos eventos promovidos pela Intercom. 

 Cada participante deverá comparecer, obrigatoriamente, à sessão do NP no evento em que 

apresentar o trabalho; 

 Para a apresentação de trabalho, exige-se que o autor seja doutor ou mestre e/ou matriculado 

em programas de pós-graduação stricto sensu; 

 Não obstante as sessões dos NPs estejam abertas à participação de outros membros da 

comunidade acadêmica, os sócios da Intercom terão preferência na seleção final dos 

trabalhos incluídos no programa do evento; 

 
4 Análise dos Dados 
 
4.1 Estudo da categorização demográfica 
 
4.1.1 A assiduidade dos autores nos anos de 2001 a 2005 

A seguinte tabela e gráfico apresentam os totais de trabalhos e autores por ano de 

congresso:  
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 Gráfico 1: Quantidade de trabalhos   
publicados por autor 
Tabela 1: Quantidade de trabalhos    
publicados  em eventos 
 

Analisando o total de autores que publicaram entre os anos de 2001 e 2005 chegamos ao 

número de 221, considerando cada um deles, mesmo que a autoria de determinados trabalhos 

tenha sido coletiva. Desses 221 autores, são assíduos (participaram três vezes ou mais), 24 

autores, ou seja, 10,85% do total de 221 autores.  

Ainda, desses 24 autores considerados assíduos, 5 publicaram consecutivamente entre 

os anos de 2003 a 2005, tendo, portanto, participado dos três últimos eventos. Doravante, com 

exceção da análise de autoria e co-autoria, todos os demais estudos e resultados apontados 

nesse trabalho estão sendo feitos em relação a essa amostra de autores mais assíduos.  

 

4.1.2 Formação dos autores analisados 

Com relação à formação desses 24 autores assíduos do NP de Jornalismo, tem-se a seguinte 

distribuição:  
Tabela 2: Grau de instrução dos autores                                   Gráfico 2: Formação dos autores 
com trabalhos publicados assiduamente                  

 

Ano Trabalhos Autores 

2001 47 53 

2002 65 72 

2003 45 48 

2004 43 47 

2005 79 98 

Formação Quantidade 

Doutorando 12 
Mestrando 2 
Mestre e/ou 
Doutor 7 

Não identificado 3 
Total 24 

Formação dos Autores

50%

8%

29%

13%
Doutorando
Mestrando
Mestre ou Doutor
Não identificado

Trabalhos x Autores

47 45 43

79

53
72

48 47

98

62

2001 2002 2003 2004 2005

Trabalhos
Autores
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Verifica-se que 58% dos autores assíduos estavam em época de desenvolvimento de 

suas pesquisas de mestrado ou doutorado e, portanto, envolvidos em projetos de pesquisa na 

área.  

 

4.1.3 Região da filiação dos pesquisadores 
 

A análise da distribuição geográfica dos autores assíduos do NP de Jornalismo está 

representada nas tabelas e gráficos abaixo: 

 
a o 

R
M
R
P
S
N
B
E
P
P
S
S
T

 

 

 

 

Tabela 3: Autores por localização geográfic

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estado ou país Número de  
Autores 

% 

S 5 20,83 
G 4 16,67 
J 3 12,50 
ortugal 2 8,33 
C 2 8,33 
ão identificado 2 8,33 
A 1 4,17 
S 1 4,17 
E 1 4,17 
R 1 4,17 
E 1 4,17 
P 1 4,17 
otal 24 100,00 

Gráfico 3: Dispersão geográfica da procedênci

Produção por região

33%

38%

13%

8% 8%
Tabela 4: Autores por regiã
 

Regiões Qtd.  
Autores 

Sul 8 
Sudeste 9 
Nordeste 3 
Portugal 2 
Não identificado 2 

Total 24 

a dos autores por região 

Sul
Sudeste
Nordeste
Portugal
Não identificado
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Essa análise da produção por localização da filiação do autor evidencia que, o estado 

brasileiro com maior incidência de autores publicando no Núcleo de Jornalismo é o Rio 

Grande do Sul, porém, quando fazemos uma análise por região, o Sudeste se destaca como 

local de maior concentração de autores. 
 
4.1.4 Autoria e Co-autoria do total de publicações entre 2001 e 2005 
 

A análise de autoria e co-autoria desse total de trabalhos mostrou a não existência de 

uma constância ou estabilidade de percentual de produção de trabalhos que são desenvolvidos 

em processo de co-autoria, conforme pode ser observado no quadro abaixo. A partir dele, 

percebe-se ainda que no último ano analisado, 2005, foi a maior incidência de 

desenvolvimento de trabalhos realizados em colaboração. 

 

 

Ano Trabalho 
individual 

Co-
autoria 

Local do Evento Trabalhos Autores 

2001 88,67% 11,33% Campo Grande - MS 47 53 
2002 86,10% 13,90% Salvador - BA 62 72 
2003 93,75% 6,25% Belo Horizonte - MG 45 48 
2004 91,48% 8,52% Porto Alegre - RS 43 47 
2005 80,61% 19,39% Rio de Janeiro - RJ 79 98 

Total - - - 276 - 

Tabela 5: Quantidade de trabalhos individuais e co-autoria por evento e 
número total de estudos. 

 

 
Gráfico 4: Trabalhos individuais x co-autoria 

Trabalhos individuais x co-autoria

2001 2002 2003 2004 2005

Trabalho individual
Co-autoria

 

 

4.2 Análise de citação 

4.2.1 Autores mais citados 
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Abaixo, está disposto um ranking dos autores mais citados nos trabalhos dos 

pesquisadores assíduos. Vale observar que o primeiro autor, Nelson Rodrigues, fora bastante 

citado pelo fato de haver dois trabalhos que analisam e relacionam suas obras com textos 

jornalísticos, um contendo 8 e outro 15 referências do autor. 

 
Tabela 5: Ranking de citações de autores nos trabalhos dos autores 

assíduos de 2001 a 2005.  
 

Autor Qtdd de 
Citações 

RODRIGUES, Nelson 23 
FOUCAULT, Michel 21 
PALACIOS, Marcos 21 
HABERMAS, Jurgen 19 
MIELNICZUK, Luciana  16 
TRAQUINA, Nelson 16 
MAIA, Rousiley 13 
LEVY, Pierre 12 
BARBOSA, Marialva 11 
MORIN, Edgar 11 
PAVLIK, John 10 
POLLACK, Michael 10 
CABRAL, Muniz Sodré de Araújo 10 
WOLF, Mauro  10 

 

 

4.2.2 Endogenia dos autores assíduos – citação cruzada entre os autores participantes do 

Núcleo 

Foram consideradas citações endógenas aquelas que representaram o cruzamento de 

citações, ou seja, quando um autor assíduo cita outro autor pertencente ao núcleo de 

jornalismo em suas referências bibliográficas.  

O total de referências bibliográficas contidas nos trabalhos dos autores assíduos é de 

910, dentre estas a citação cruzada apresentou-se em 56 casos, isto é, 56 das 910 referências 

são de pesquisadores autores pertencentes ao NP de Jornalismo. Esse resultado mostra que de 

todas as fontes utilizadas para o desenvolvimento dos trabalhos dos autores assíduos, 6,15% 

são de trabalhos de autores do próprio núcleo. 
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Tabela 6: Percentual de citações endógenas do Núcleo de 
Jornalismo  

Quant. Total de referências 910 

Quant. Referências  endógenas 56 

Percentual endogenia 6,15% 

 

4.2.3 Incidência de autocitação 

 
Os autores, assíduos e não assíduos, do núcleo de jornalismo foram citados 143 vezes, 

dentro do universo pesquisado. Os autores assíduos foram citados 74 vezes, dentro das 143 

citações. Porém, desse universo de 74 citações, 42 são autocitações e 32 são citações de 

terceiros.  

 
Tabela 7: Percentual de citações endógenas do Núcleo de Jornalismo  

Citações Quantidade 
Assíduos e não 
assíduos 

143 

Assíduos 74 
Autocitações dos 
assíduos 

42 

Auto-citação dentro do grupo de assíduos

64%

36% Total somente dos
assíduos
Auto-citações dos
assíduos

 

 

4.2.4 Tipologia do material 

Com relação à tipologia das fontes mais utilizadas, verifica-se que o livro ainda é a 

principal fonte de dados de consulta para elaboração dos trabalhos pelos autores assíduos. A 

análise completa, das 910 referências bibliográficas e suas tipologias está detalhada abaixo: 
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633 
141

53 
37 

32 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

Livro 
Artigo 

website 
tese 

Anais 
Relatório 

Conferências 
Msg pessoal 

Palestra 
Entrevista 

texto 

 
 

 

4.2.5 Títulos mais citados por tipologia do material 

Os títulos mais utilizados, como fonte de informação, para o desenvolvimento dos 

trabalhos dos autores assíduos no Núcleo de Jornalismo, foram dispostos em um ranking.O 

ranking foi feito por tipologia de material, sem uma definição de valores mínimos e máximos 

que funcionassem como padrão para todos os tipos de materiais, devido às características 

divergentes entre eles. 

 

Autor 

TRAQUINA, Nelson (o
WOLF, Mauro. 
LÉVY, Pierre 

MOUILLAUD, Maurice
BERGER, Peter L.; 
LUCKMAN, Thomas.  
KUNCIZIK, Michael 
Gans, Herbert J.  
BAKHTIN, Mikhail.  
CABRAL, Muniz Sodré
Araújo 
CASTELLS, Manuel 
LÉVY, Pierre 
PAVLIK, John Vernin 
TRAQUINA, Nelson 
TRAQUINA, Nelson (o
Tabela 8:  Livros mais citados
Título Qtde. 
Citações

rg.) Jornalismo: Questões, teorias e estórias 18 
Teorias da comunicação 9 
As Tecnologias da Inteligência: o futuro do 
pensamento na era a informática 

7 

  O Jornal da Forma ao Sentido 7 
A construção social da realidade 5 

Conceitos de jornalismo 5 
Deciding What´s News 5 
Marxismo e Filosofia da Linguagem 5 

 de Reinventando a Cultura – a Comunicação e 
Seus Produtos 

5 

A sociedade em rede 5 
Cibercultura 5 
Journalism and new media 5 
O estudo do jornalismo no século XX 5 

rg.) O poder do jornalismo. Análise da teoria do 
agendamento 

5 
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 Tabela 9: Artigos de Periódicos mais citados

Autor Título Qtde. 
Citaçõe

s 

Periódico 

POLLACK, Michael Memória, Esquecimento, Silêncio. 6 Estudos Históricos
MAIA, Rousiley A mídia e o novo espaço público: a 

reabilitação da sociabilidade e a 
formação discursiva da opinião 

4 Revista 
Comunicação e 

Política 
POLLACK, Michael Memória e identidade social  4 Estudos Históricos
HABERMAS, Jurgen Três modelos normativos de 

democracia 
4 Revista de Cultura 

e Política 
IANZITO, Christina. New Media:Is It Journalism? 3 Columbia 

Journalism Review
 

 Tabela 10: Periódicos mais citados

Título do Periódico Qtde. de Citações 
Journalism Quarterly 13 
Estudos Históricos 10 

Revista Comunicação e Política 6 
Columbia Journalism Review 5 

Jornal Zero Hora 5 
Newspaper Research Journal 5 

Revista Imprensa 5 
 

 

 Tabela 11: Trabalhos acadêmicos de pós graduação (Teses e/ou Dissertações) mais citados

Autor Título Citações

RIBEIRO, Ana Paula Goulart Imprensa e História do Rio de Janeiro dos anos 50 5 

BARBOSA, Marialva Imprensa, poder e público 5 

SILVA JR., José Afonso Jornalismo 1.2: características e usos da hipermídia no 
jornalismo, com estudo de caso do Grupo Estado de São Paulo.

4 

MIELNICKZUK, Luciana Jornalismo na Web: uma contribuição para o estudo do formato 
da notícia na escrita hipertextual 

3 
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Autor 

BARDOEL, Jo; DEUZE, 
Mark 
PALACIOS, Marcos. 

MCADAMS, Melinda 
McADAMS, Melinda 
SCHULTZ, Tanjev 
LAPHAM, Christine 
PRYOR, Larry.  
 

Autor 

PALACIOS, Marcos 

CANAVILHAS, João Messi

PALACIOS, Marcos; MIELN
Luciana 

PALACIOS, Marcos; MIELN
Luciana; BARBOSA, Suzana
RIBAS, Beatriz; NARITA, S

 

 

4.2.6 Datas de publicação d

As datas, de publicaçã

analisadas e, dos 910 docu

anterior a 2000, 29% são de

possuíam dados onde pudéss

 

 

 

 

 

Tabela 12: Textos on-line mais citados
Título 
Qtde. 

Citaçõe
s 

Network Journalism: converging competences of old 
and new media professionals 

4 

Hipertexto, fechamento e o uso do conceito de não-
linearidade discursiva, 

2 

Inventing Online newspaper 2 
Hypertext Breakdown: an Overview 2 
Interactive Options in Online Journalism 2 
The evolution of the newspaper of the future 2 
The third wave of online journalism 2 

  

s 
 Tabela 13: Trabalhos de Congresso mais citado
Título Qtde. 
Citações

Jornalismo online, informação e memória: 
apontamentos para debate 

4 

as Webjornalismo. Considerações gerais sobre 
jornalismo na Web 

4 

ICZUK, Narrativa Jornalística e Escrita Hipertextual: 
considerações para um estudo sobre o 
formato da notícia na Web 

3 

ICZUK, 
; 
andra 

Um mapeamento de características e 
tendências no jornalismo online brasileiro e 
português.  

3 

as referências bibliográficas utilizadas 

o dos documentos utilizados para realização de trabalhos, foram 

mentos utilizados, 70% são fontes, cujo ano de publicação é 

 documentos publicados de 2000 (inclusive) em diante e 1% não 

emos identificar qual seu ano de publicação.  
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Tabela 14: Quantidade de documentos consultados 

por ano de publicação. 

Data do documento Qtde. 
Citações 

2000 em diante 262 
Anterior a 2000 638 
Não identificado 10 
Total 910 

 
Fonte: Trabalhos apresentados no Intercom de 2001 a 

2005 pelos autores considerados assíduos.      

 

4.2.7 Idioma das referências bibliográficas utilizadas. 
 

Para desenvolvimento de seus trabalhos, os autores considerados utilizam diversas 

fontes. De acordo com levantamento de dados efetuado obteve-se como resultado que, das 

910 fontes bibliográficas utilizadas, 64,9% estão no idioma Português; 24 % em Inglês, 9% 

em Espanhol, 2% em Francês e 0,1% no idioma Italiano.   

Idiomas das fontes

586

218

20

3 83 português
inglês
francês
italiano
espanhol

 

5 Considerações Finais 
 

O Núcleo de Pesquisa de Jornalismo é um núcleo que ainda não pode ser considerado 

consolidado, pois tem um baixo índice de assiduidade, sendo que 10,85% dos autores 

participaram três vezes ou mais, este índice é ainda menor quando consideramos participações 

consecutivas nos último três anos, neste caso apenas 2,26% dos autores. Além deste fato, o 

NP de Jornalismo é fortemente constituído por alunos de pós-graduação (58%), o que deixa 

entrever que pode ocorrer interrupção nas participações após a conclusão desta pós-

graduação. Tal fato poderá vir a ser conferido em novo estudo no futuro. 
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Considerando-se a participação dos autores assíduos, por região geográfica do Brasil 

percebe-se uma baixa incidência de participação da Região Nordeste, e nenhuma participação 

da Região Norte. Este fato pode ocorrer pela própria questão da distância e da obrigatoriedade 

de participar do evento, pois só assim o trabalho é publicado. Assim, participantes das 

Regiões Norte e Nordeste podem não encaminhar trabalhos por terem dificuldade de 

deslocamento para regiões distantes dentro do país. 

O Núcleo de Pesquisa de Jornalismo apresenta um perfil de autoria individual, apesar de 

o ano de 2005 apresentar o maior índice de co-autoria do período, não há uma estimativa de 

crescimento, pois as co-autorias apresentam oscilações durante os cinco anos de congresso 

analisados. Pode-se ainda considerar o fato de que, muitos dos trabalhos ocorrem durante a 

pós-graduação, devendo estar sendo desenvolvidos com seus orientadores, a não incidência de 

co-autoria nestes casos pode representar uma prática na área de não se publicar em 

cooperação com o orientador. 

Na análise das citações, verifica-se que entre autores mais citados, 28,57% fazem parte 

do Núcleo de Pesquisa em Jornalismo. Das referências citadas pelos autores assíduos, 6,15% 

são cruzadas, o que mostra que poucos autores do núcleo são citados muitas vezes. Os autores 

do NP foram citados 143 vezes, as citações feitas aos autores assíduos correspondem a 

51,74% deste total. Estes 51,74% representam autocitações e citações por terceiros, sendo 

que, deste percentual, 64% correspondem a autocitações. Estes dados mostram que ocorre 

uma maior quantidade de autocitações do que de citações por terceiros. 

O livro é a principal fonte de dados de consulta para elaboração dos trabalhos pelos 

autores assíduos. Os tipos de materiais mais citados são os livros (69,56%), seguidos por 

artigos (15,49%), websites (5,82%), teses (4,06%) e anais de congresso (3,51%). Os livros 

mais utilizados estão na área de jornalismo e comunicação em geral. O artigo mais utilizado é 

encontrado no periódico Estudos Históricos; porém o periódico que contempla maior 

quantidade de artigos citados é o Journalism Quarterly, seguido de Estudos Históricos. As 

teses mais citadas são de autores do núcleo. 85,71% dos websites mais citados estão no 

idioma Inglês. Os anais de congresso mais citados são os da própria Intercom. 

As preferências são pelo idioma Português, presente em 64,9% dos casos, seguido por 

24 % em Inglês, 9% em Espanhol, 2% em Francês e 0,1% no idioma Italiano. Apesar serem 

exigidos idiomas adicionais para a pós-graduação, essa incidência não se aplica este estudo, 

exceto pelo idioma Inglês. Percebe-se que, como segundo idioma, o Inglês é o de maior 

utilização nessa comunidade. 
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