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Área 1 – História do Pensamento Econômico e Metodologia 

 

Resumo: Esse artigo realiza uma comparação bibliométrica entre as revistas as duas principais 

revistas institucinalistas Journal of Economic Issues e a Journal of Institutional Economics. 

O objetivo é identificar o tipo de institucionalismo promovido por cada revista e compará-los. O 

método bibliométrico utilizado é o bag-of-words operacionalizado na interface biblioshiny do 

pacote bibliometrix. Os dados das revistas – os artigos por elas publicados – foram extraídos da 

base de dados Web of Science. A amostra compreende as edições publ icadas  entre 2009 e 

2021. O ponto de part ida da anál ise  compara tiva é  a  ver if icação da presença 

do Ins t i tuc ional ismo Original  nas publ icações das  revistas .  Foram realizadas 

duas análises descritivas e duas análises de agrupamento, levando-se em consideração termos e 

conexões que representassem o Institucionalismo Original. O resultado sugere uma 

especialização das revistas, Journal of Economic Issues p r o m o v e  o  

I n s t i t u c i o n a l i s m o  O r i g i n a l  e a Journal of Institutional Economics veicula estudos 

sobre a Nova Economia Institucional. 
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Abstract: This paper introduces a bibliometric analytical comparison between the two main 

institutionalist journals, the Journal of Economic Issues and the Journal of Institutional Economics. 

The goal of this paper is identifing the type of institutionalism promoted by each journal and 

compare them. This paper relies on the bibliometric method bag-of-words operationalized in the 

biblioshiny interface of the bibliometrix package. The journals data – the articles published by them 

– were extracted from the Web of Science database. The sample comprises the editions published 

between 2009 and 2021. The starting point of the comparative analysis is the verification of the 

presence of Original Institutionalism in the publications of the journals. Two descriptive analyzes 

and two grouping analyzes were carried out, taking into account terms and connections that 

represented the Original Institutionalism. The result suggests a specialization of the journals, the 

Journal of Economic Issues promotes Original Institutionalism and the Journal of Institutional 

Economics publishes studies on the New Institutional Economics. 
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1. Introdução 

É muito díficil estabelecer o marco inicial de uma abordagem econômica, por isso muita 

vezes convencionamos que uma determinada obra representa esse marco. No caso da Economia 
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Institucional Original (EIO) – também denominada Velha Economia Institucional ou 

Institucionalismo Americano – o marco inicial é comumente atribuído à obra seminal de 

Thorstein Veblen, The Theory of the Leisure Class (Veblen 1899). De acordo com Almeida 

(2015), “Thorstein Veblen‟s „The Theory of the Leisure Class‟ (1899) deals with the 

psychological, social, and economic issues of how institutions influence people‟s behavior from 

an evolutionary perspective”. De um forma geral, a EIO analisa o comportamento individual 

tomando como base as instituições por uma perspectiva evolucionária, utilizando neste processo 

contribuições de outras ciências humanas, como a biologia e a psicologia (Aguilar e Silva 2010). 

Além de Veblen, John R. Commons e  Wesley Mitchell são os autores mais associados à gênese 

da corrente teórica denominada EIO, a qual foi parte do mainstream econômico nos EUA até 

meados da década de 1930 (Hodgson 2004a e Rutherford 2011). 

Com a ascensão de um mainstream pautado na abordagem neoclassica, os 

institucionalistas originais foram marginalizados. Devido a sua marginalização, os 

institucionalistas fundaram a Association for Ecolutionary Economics (AFEE) em 1965. Em 

1967, a AFEE estabelece a sua revista o Journal of Economic Issues (JEI). O JEI é uma 

prestigiosa revista até os dias atuais. De acordo com as diretrizes de publicação do JEI, a revista 

busca promover a construção de uma ciência econômica que seja útil para a resolução de problemas 

reais, e se interessa por textos que expliquem fenômenos econômicos por meio de uma 

descrição e análise das regras formais e informais que regulam o uso dos recursos naturais e da 

tecnologia, definam a distribuição de poder econômico entre indivíduos e grupos, e delimitem os 

limites do poder da decisão humana. Assim, a revista abarca diversos tópicos          desde que o 

ambiente institucional se constitua como o principal objeto da pesquisa, em contraposição ao 

indívíduo maximizador de utilidade no qual se funda a microeconomia mainstream.    

Em 2005, outra revista institucionalista foi fundada, o Journal of Institutional 

Economics (JOIE), cujo editor, desde sua fundação, é o Geoffrey Hodgson. Hodgson foi autor 

de importantes obras contemporâneas a EIO – tais como Hodgson 1988, 2004a, 2006 . Hodgson 

contribuiu para a organização do pensamento institucional a partir de  definições e redefinições 

de conceitos importantes para a EIO (Hodgson 2000, 2003 e 2004b). As diretrizes da JOIE são: 

a revista é dedicada ao estudo da natureza, papel e evolução das instituições na economia, 

incluindo firmas, governos, mercados, dinheiro, lares e outras instituições e organizações. A 

existência dessas duas revistas despertou o objetivo desse artigo. A JEI e a JOIE não 

apresentam menção ao EIO nas suas diretrizes, mas possuem fortes relações com a EIO. A JEI 

foi fundada por institucionalistas originais estadunidenses e a JOIE pelo principal 

institucionalista britânico. Logo, algumas questões podem ser levantadas, tais como: a JEI e a 
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JOIE são, de fato, duas revistas em prol da EIO e se há convergência ou divergência sobre o 

tipo de institucionalismo que elas promovem.  

Além dessa introdução, esse artigo está organizado da seguinte forma: na próxima seção 

é apresentada uma breve uma breve história das revistas instituticionalistas que a nossa pesquisa 

analisa. O ponto central desse item é fornecer embaçamento histórico para a vindora análise. A 

seção 3 expõe como a nossa amostra foi estabelecida e apresenta os métodos bibliométicos que 

utilizamos em nosso texto. O item 4 corresponde a análise das métricas que foram 

biliometricamente criadas. Por fim, segurm as considerações finais. 

 

2. JEI e JOIE: Uma Breve História 

  Para melhor caracterizar o fenômeno aqui estudado, essa seção destaca as gêneses do JEI e 

do JOIE. O JEI é patrocinado pela AFEE, essa associação foi fundada em 1965, tornando-se como a 

primeira associação heterodoxa a romper com a American Economic Association. No momento da 

fundação da AFEE, a EIO estava perdendo espaço dentro do mainstream econômico, a abordagem 

neoclássica estava se tornando hegemônica. Nesse momento, a Economia Neoclássica abarrotava as 

universidades estadunidenses com seus séquitos, isolando assim os institucionalistas
1
. A criação da 

AFEE, portanto, foi uma tentativa de reação ao esvaziamento da EIO, abarcando, em um primeiro 

momento, várias frentes da heterodoxia em uma organização plural, a qual foi se consolidando como 

a principal associação heterodoxa estadunidense (Cavalieri e Almeida 2017).  

Dentre os fundadores da AFEE, houve uma miríade de tentativas em enquadrar seus 

participantes via taxonomias, o que revela dois aspectos importantes de seu ecletismo: em primeiro 

lugar, um corpo diverso de economistas insatisfeitos com o caminho tomado pelo novo mainstream 

econômico; em segundo lugar, a multidimensionalidade da tensão existente dentro da AFEE, ou seja, 

era necessário definir a intensidade do repúdio ao mainstream, os objetivos da associação e o 

posicionamento político (Cavalieri e Almeida 2017). Associado à AFEE, em 1967 foi criado o JEI, o 

qual se tornaria o principal veículo de divulgação dos estudos dos institucionalistas. Os primeiros 

anos de publicação do periódico foram conturbados, e somente foi estabilizado em 1971, quando 

Warren Samuels se tornou o editor da revista. Este, contudo, acreditava que a crítica contra a 

economia tradicional não deveria figurar nas páginas da JEI, e que uma abordagem complementar 

entre o institucionalismo e a economia neoclássica era necessária (Almeida 2016). Esta linha 

editorial da JEI desagradou a vários membros da AFEE, incluindo alguns de seus fundadores, o que 

gerou insatisfação e lançou a semente para a criação da Association for Institutional Thought (AFIT), 

em 1979.  

                                                      
1
 Rutherford (2015) enumera que durante o período entre guerras, a EIO manteve-se como um movimento coeso e 

coerente, alavancado por compromissos teóricos, metodológicos e ideológicos. Todavia, após 1940, sofreu diversos 

ataques do neoclassicismo, da econometria e de outras vertentes metodológicas oriundas do positivismo.  
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  O JOIE é uma revista patrocinada pela European Association for Evolutionary Political 

Economy (EAEPE). A associação foi fundada, em 1989, como principal objetivo de promover 

abordagens institucionalistas, evolucionárias, dinâmicas e realistas para a criação de teoria e política 

econômicas, em contraposição à excessivamente formalista economia ortodoxa
2
. Neste período, a 

economia mainstream diversificou seu escopo e passou a utilizar termos como “institucional” e 

“evolucionário”, sem, contudo, deixar de se envolver excessivamente por construtos matemáticos 

abstratos muitas vezes sem conexão imediata com a realidade. 

  Este cenário, o qual ocasionou o exílio de economistas de vários departamentos de 

economia, criou um clima de isolamento forçado, o que, de acordo com Hodgson (2014), é perigoso, 

uma vez que pode criar uma mentalidade de clã ou autocontida, de forma que é importante manter o 

diálogo com a teoria mainstream para influenciar jovens acadêmicos (Hodgson 2014: 7).  Quando da 

criação da JOIE, em 2002, Hodgson tornou-se editor chefe. De acordo com a proposta editorial de 

Hodgson, os artigos publicados as pesquisas publicadas deveriam abarcar tanto o EIO quanto a Nova 

Economia Institucional, uma vez que ambas as vertentes são, em sua opinião, amplas e possuem 

vários pontos de sobreposição uma com a outra. Hodgson também pregou que a publicação deveria 

ser definida em termos de objetos de análise, ou seja, organizações e instituições, ao invés de se 

pautar em termos de ortodoxia ou heterodoxia. Não obstante, as hipóteses deveriam ser realistas e os 

artigos publicados deveriam aprofundar o conhecimento acerca do passado e do presente de 

instituições socioeconômicas. Ou seja, a publicação deveria ser robusta em termos teóricos sem ser 

sobrepujada por excessivo formalismo matemático.  

  Em 2003, durante o encontro da EAEPE, o escopo do periódico foi debatido, de forma que 

se preteriu a abordagem focada na Economia Institucional Original em favor de um enfoque que 

abarcasse esta e também a Nova Economia Institucional
3
. Hodgson (2014) claramente se posicionou 

contra a caracterização da publicação como heterodoxa, apesar de não repudiar publicações teóricas 

voltadas à EIO. Sintomático da pluralidade não plural é o fato de que, dentre os escopos 

mencionados por Hodgson para o periódico, está descrito que “ a journal will not grow sufficiently in 

terms of stature if it provides space for each and every heterodox research programme, irrespective 

of its potential. It has to have some strategy and direction, while being pluratist, interdisciplinary and 

inclusive.” (Hodgson 2014: 14). 

 

3. Material e Métodos 

                                                      
2
 Outro motivo bastante razoável para a criação da associação foi o estabelecimento de um grupo ligado ao 

institucionalismo dentro da Europa, o que era inexistente até então. 
3
 Dois presidentes honorários da EAEPE, contudo, já sinalizavam que o escopo seria mais amplo: Douglass North e 

Richard Nelson.  
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Os dados foram extraídos da base de dados Clarivate Analytics Web of Science (WoS), 

por meio do Acesso CAFE (Comunidade Acadêmica Federada) no Portal de Periódicos da 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). Os dados da JOIE 

constam de 2009 a 2021, não obstante a sua primeira publicação datar de 2005. Logo, o recorte 

utilizado será condicionado aos dados disponíveis, entre 2009 e 2021. Especificamente no caso 

da JOIE, foram contabilizados 452 artigos, enquanto no caso da JEI, entre 2009 e 2021 foram 

encontrados 840 trabalhos. Foi verificado que entre 2005 a 2008, a JOIE publicou 56 artigos, 

de forma que a perda da informação decorrente da seleção a partir de 2009 é da ordem de 11%.  

Não obstante, a manutenção da linha editorial ao longo dos anos não cria margens para 

a interpretação de quaisquer rupturas temáticas nesta revista, de forma que a amostra 

selecionada é representativa dos temas abordados no períodico. A JEI publica quatro edições 

anualmente, variando entre entre 57 e 77 artigos entre 2009 e 2020, enquanto a JOIE publicou 

entre 3 e 6 edições anualmente, variando entre 14 e 54 artigos por ano entre 2009 e 2020. 

Foram selecionados somente os textos que se enquadram na categoria de artigos. As 

informações presentes na base e que foram utilizadas neste trabalho, para cada artigo, são as 

palavras-chave, os nomes dos autores, as citações (nomes dos autores citados e revista do artigo 

citado), o nome da revista, o ano de publicação e o país de publicação. 

Outras bases de dados disponíveis para análise dentro do pacote bibliometrix foram 

consultadas: a Scopus não possuía os dados referentes aos anos de 2007 a 2010 da JOIE, de 

forma que a análise teria que sofrer um recorte maior relativamente ao total das publicações 

analisadas; a base Dimensions não pôde ser consultada por meio do acesso CAFE; a base 

Lens.org somente conta com registros relativos à JEI; as bases PubMed e Cochrane possuem 

escopo diverso aos periódicos analisados neste trabalho. O software R, versão 4.0.4, foi utilizado 

para ajustar os modelos aos dados descritos. O pacote utilizado para a análise foi o bibliometrix 

(Aria e Cuccurullo 2017). Os gráficos foram obtidos por meio da interface biblioshiny, a qual 

faz parte do pacote bibliometrix e funciona como uma interface de usuário para o pacote.  

A análise bibliométrica consiste em realizar o agrupamento de dados textuais de forma a 

extrair as informações necessárias que permitam formar conclusões acerca do problema em 

questão. De acordo com Huang (2008), a clusterização de documentos de texto agrupa 

documentos similares de maneira que formem um cluster coerente enquanto documentos que 

são diferentes são separados em clusters distintos. Todavia, a definição de similaridade ou 

dissimilaridade entre documentos é variável, de forma que um agrupamento eficiente requer uma 

definição precisa da proximidade entre dois objetos, em termos de sua similaridade ou 

distância. 
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Em primeiro lugar, para realizar a análise bibliométrica baseada em palavras- chave e 

dos resumos dos artigos, é necessário verificar como ocorre a representação de um documento 

de texto por meio de um modelo. Huang (2008) assume a representação denominada bag-of-

words (ou bolsa-de-palavras), em que as palavras do documento são assumidas como 

independentes e a ordem em que elas aparecem é imaterial. As palavras são contadas em cada 

bolsa, em que cada uma delas corresponde a uma dimensão no espaço de dados resultante, e cada 

documento se torna um vetor com valores não-negativos em cada dimensão. A frequência de cada 

termo é o seu peso, o que significa que termos que aparecem com maior frequência são mais 

importantes e descritivos para aquele documento (HUANG, 2008). 

Se denotarmos   *       + como um conjunto de documentos,   

*       + conjunto de distintos termos que ocorrem em D, e o documento representado pelo vetor 

m-dimensional   , denotamos então   (   ) como a frequência do termo     no documento    . 

Então a representação vetorial de um documento d é dada por      ((    )     (    )). 

Conforme Huang (2008), os termos mais frequentes não necessariamente são aqueles mais 

informativos. Pelo contrário: termos que aparecem frequentemente em um número pequeno de 

documentos, mas raramente em outros documentos tendem a ser mais relevantes e específicos àquele 

cluster. Para capturar este aspecto, realizamos a transformação da equação acima do termo básico de 

frequências   (   ) no esquema de pesos tfidf (frequência do termo e frequência inversa do 

documento). Esta medida pesa a frequência de um termo t em um documento d com um fator que 

desconta a sua importância em relação à sua presença em toda a coleção de documentos, e é 

denotada por:       (   )    (   )      (| |  ( )) em que df(t) é o número de documentos em 

que o termo t aparece. Podemos generalizar denotando      para denotar o peso t no documento d. 

Huang (2008) aplicou várias transformações nos termos, aqui denotados por palavras. 

Em primeiro lugar, as chamadas stop-words foram removidas, ou seja, palavras que não 

descrevem o tópico do documento, como é o caso de artigos definidos e indefinidos. Em segundo 

lugar, pela utilização do algoritmo de Porter (1980), palavras com diferentes sufixos foram 

mapeadas como uma única palavra. Em terceiro, o efeito da inclusão de termos pouco frequentes 

na representação do documento e no desempenho da clusterização faz com que se prefiram 

descartar palavras abaixo de determinada frequência. Para definir o processo de clusterização, 

Huang (2008) realizou a comparação entre a similaridade ou dissimilaridade entre dois 

clusters ou entre um cluster e um objeto. Em algoritmos de clusterização particionados, um 

cluster é representado como um objeto centroide. No algoritmo K-means, o centroide de um 

cluster é a média de todos os objetos daquele cluster. Todavia, o algoritmo de clusterização 

usado para a criação das representações de mapas de cocitação e de coocorrência está baseado 

em uma função de passeio aleatório denominado Walktrap (Pons e Latapy 2006). A ideia 
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principal deste algoritmo é o fato de que passeios aleatórios em gráficos tendem a ficarem 

“presos” em partes densamente conectadas que correspondem aos clusters. Pons e Latapy 

(2006) determinaram uma medida da similaridade estrutural entre vértices e entre clusters, 

definindo assim uma distância. As vantagens desta abordagem em relação a similares incluem o 

fato de que captura bastante informação da estrutura da comunidade, é adequada para 

aproximações e pode ser utilizada como um algoritmo de clusterização hierárquico de forma 

eficiente. 

Com as definições acima, podemos passar à operacionalização da análise biblio- 

métrica e à enumeração de seus componentes. De acordo com Zupic e Cater (2015), uma análise 

bibliométrica consiste em cinco passos: o desenho do estudo, a coleta de dados, a análise dos 

dados, a visualização dos dados e sua interpretação. O desenho baseia-se no objetivo 

majoritário do trabalho, qual seja verificar se a JEI divergiu significativamente da JOIE no 

que tange à sua ligação com a EIO. De acordo com Aria e Cuccurullo (2017), no desenho do 

estudo, os pesquisadores definem a hipótese de pesquisa e escolhem o método bibliométrico 

mais apropriado para responder à pergunta da pesquisa.  

De acordo com Aria e Cuccurullo (2017), há três tipos de perguntas que podem ser 

respondidas com a utilização de bibliometria para o mapeamento científico: (i) a identificação 

da base de conhecimentos de um tópico ou campo de pesquisa e sua estrutura intelectual; (ii) o 

exame de uma fronteira de pesquisa ou estrutura conceitual de um tópico ou campo de pesquisa 

e (iii) a produção de uma estrutura social de uma determinada comunidade científica. O intuito 

deste trabalho relaciona-se às perguntas (i) e (ii): relativamente à primeira questão, verificou-se 

se a base de conhecimentos do institucionalismo sofreu modificação expressiva após a ramificação 

de sua base intelectual entre as revistas. Em relação à segunda questão, a estrutura presente da 

base intelectual do institucionalismo indica se a teoria preponderante na definição das fronteiras 

de pesquisa será relacionada ao mainstream econômico ou seguirá a EIO. 

O método utilizado para chegar a tais conclusões diz respeito à criação de redes para o 

pareamento bibliográfico, cocitação, colaboração e análises de coocorrência. Dentro deste contexto, 

os atributos de determinado documento estão conectados por meio dos atributos dos documentos em 

si (como autor, palavras-chave, data de publicação, país ou periódico). Estas conexões de diferentes 

atributos podem ser representadas por matrizes Documentos X Atributos (Aria e Cuccurrullo 2017). 

De forma mais detalhada, com base em Van Eck e Waltman (2009), podemos denotar uma matriz de 

ocorrências O de ordem m x n, em que as colunas representam os atributos dos quais queremos 

analisar a coocorrência. Em geral, e neste trabalho, as linhas da matriz representam os documentos, e 

O é uma matriz binária. Se denotarmos     o elemento na k-ésima linha e i-ésima coluna de O, 

interpretamos que     é igual a 1 se o objeto i ocorre no documento que corresponde à k-ésima linha 
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de O e é igual a 0 caso contrário. Denominando C como a matriz de coocorrências dos objetos 

     , uma matriz simétrica e não negativa de ordem n x n, em que seus elementos     são os 

elementos na i-ésima linha e j-ésima coluna de C
4
. Para    ,     é igual ao número de coocorrências 

dos objetos i e j. Para    ,     é igual ao número de coocorrências do objeto i. Para todo i e j, temos 

que     ∑       
 
   . Assim, temos que      , em que    é a matriz transposta de O.  

A medida utilizada neste trabalho para realizar a normalização das distâncias é a Força de 

Associação. Esta, por sua vez, é uma medida de similaridade direta, o que indica que esta medida 

determina a similaridade entre dois objetos i e j tomando o número de coocorrências entre i e j e 

ajustando este número ao total de ocorrências e coocorrências de i e j e o número total de ocorrências 

e coocorrências de j. Ela é definida da seguinte forma:    ∑    
 
        ou        ∑    

 
   . A 

medida de similaridade utilizada neste artigo é a Força de Associação, definida como   (         )  

   

    
. Esta medida é proporcional à razão entre, por um lado, o número observado de coocorrências 

dos objetos i e j e , por outro lado, o número esperado de coocorrências dos objetos i e j sob a 

hipótese de que as ocorrências i e j são estatisticamente independentes. 

No caso de pareamento bibliográfico, podemos resumir que dois artigos possuem esta 

relação se pelo menos um dos artigos citados por eles em suas referências aparece na bibliografia ou 

lista de referência de ambos os artigos, e é dado pela forma           , em que A é uma matriz 

de referência (Documento X Referência Citada). Cada elemento     indica quantos pares 

bibliográficos existem entre os documentos i e j. A análise de cocitação é formulada tomando-se por 

base o fato de dois artigos serem citados em um terceiro artigo, e pode ser obtida pela fórmula 

            em que A é a matriz (Documento X Referência Citada). Porém, diferentemente do 

caso anterior, os elementos     indicam quantas cocitações existem entre os documentos i e j. 

Este trabalho também realiza a análise de coocorrência, em que o objetivo é extrair a 

estrutura conceitual de um modelo usando redes de coocorrência de palavras e termos 

agrupados extraídos de palavras-chave, títulos e resumos em um conjunto de documentos. Esta 

medida pode ser obtida pela fórmula          , em que D é uma matriz (Documentos X 

Palavras), e em que as palavras podem ser oriundas das palavras-chave dos artigos, de seus 

títulos ou resumos. Os elementos     indicam quantas coocorrências existem entre as palavras i 

e j. A visualização dos resultados foi realizada com a técnica de Waltman, Eck e Noyons 

(2010), com o mapeamento das co-citações e coocorrências visualizados simultaneamente. 

Os mapas temáticos foram gerados para a realização da análise de coocorrência de 

palavras. Assim, agrupamentos de palavras-chave são obtidos, e estes agrupamentos são 

                                                      
4
 Trocam-se os valores subscritos em relação à matriz O porque a quantidade de colunas varia entre C e O. 
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denominados “temas”. Cada tema obtido por este processo é caracterizado por dois parâmetros 

(densidade e centralidade), e tanto a média quanto a mediana dos valores de centralidade e 

densidade podem ser usados para classificar os temas em quatro categorias. Assim, podemos 

entender que um campo de pesquisa é um conjunto de temas de pesquisa, mapeados em um 

espaço bidimensional (Cobo at alli, 2011).  

Os temas no quadrante superior direito são bem desenvolvidos e importantes para a 

estruturação de um campo de pesquisa, e são conhecidos como temas motores, uma vez que 

possuem forte centralidade e densidade. A colocação destes temas neste quadrante implica que 

eles são externamente relacionados a conceitos aplicáveis a outros temas que são 

conceitualmente e proximamente relacionados. Os temas no quadrante superior esquerdo possuem 

ligações internas bem desenvolvidas, mas ligações externas sem importância, e, portanto, 

possuem relação marginal para o campo de pesquisa. Estes temas são de caráter especializado e 

periférico. Os temas no quadrante inferior esquerdo são mal desenvolvidos e marginais à análise, 

o que indica baixa densidade, baixa centralidade, e demonstra temas que estão surgindo ou 

desaparecendo no conjunto de documentos. Os temas no quadrante inferior direito são importantes 

para o campo de pesquisa, mas não tão bem desenvolvidos, o que indica a preponderãncia de temas 

básicos. 

Por fim, cabe destacar a descrição do algoritmo para a geração das Keyword-Plus, as 

quais são muitas vezes diferentes das Keywords tradicionais. Após a extração dos termos 

relevantes dos documentos, as citações condensadas para todas as referências citadas também 

são indicadas como palvaras-chave. A acurácia do resultado é então computada e o algoritmo 

verifica os títulos dos artigos citados pelo artigo base com vistas a gerar um conjunto de 

palavras, as quais são agrupadas por frequência. O algoritmo, neste ponto, identifica os termos 

mais relevantes, sendo que a fronteira mínima para a inclusão do termo são pelo menos duas 

ocorrências (Garfield 1990). 

Assim, para a consecução do trabalho, foram realizadas análises descritivas e de 

agrupamento com base nas informações supracitadas. As análises de agrupamento foram 

empreendidas com a função de passeio aleatório Walktrap (Pons e Latapy 2006) e se utilizaram 

das informações relativas a métricas de distância. A criação de mapas temáticos e de cocitação 

especificaram qual critério de normalização foi utilizado para calcular as distâncias geradas a 

partir das matrizes de termos e documentos – no caso o método de Força de Associação (Eck e 

Waltman 2009). A apresentação gráfica dos resultados segue o algoritmo de Fruchterman e 

Edward (1991).  

As métricas selecionadas dividem-se em dois grupos: as análises descritivas e as 

análises de agrupamento (clusters). As análises descritivas avaliam a frequência absoluta e 
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relativa de determinados termos nos dois grupos de documentos. A frequência destes termos, 

estabelecidos de acordo com as definições relacionadas à Economia Institucional Original, ao 

mainstream econômico ou à Nova Economia Institucional, podem evidenciar a inclinação de o 

periódico seguir determinada linha teórica. Os termos extraídos neste tipo de análise 

compreendem os nomes dos autores citados, as revistas citadas, termos presentes nas palavras-

chaves, títulos e resumos. 

Foram elaborados unigramas (frequências baseadas em um único termo) e bigramas 

(frequências baseadas em termos que aparecem consecutivamente) para o caso dos resumos. 

Especificamente para mensurar a presença da Economia Institucional Original nos dois 

periódicos, verificou-se a frequência total da presença de “Veblen” e “Commons” nas palavras-

chave e nos resumos das duas revistas. Outra análise descritiva empreendida foi a listagem dos 

10 artigos mais citados localmente em cada uma das publicações, de forma a analisar os perfis 

dos autores - se mais ligados ao mainstream atual ou à EIO. 

As análises de agrupamento, as quais se utilizaram das medidas de similaridade com o 

intuito de elaborar mapas temáticos e de cocitação, indicaram quais são os nós mais 

preponderantes dentro de cada uma das publicações e suas conexões principais. Unigramas 

foram utilizados para a identificação dos nódulos e conexões entre termos com a elaboração de 

mapas temáticos. Estes mapas também foram construídos com a finalidade de verificar os temas 

emergentes e em declínio dentro de cada publicação. A maior ou menor afinidade dos autores ou 

temas identificados à Economia Institucional Original permitiu a averiguação da maior ou 

menor ligação da revista a esta linha teórica. 

 

4. Resultados e Discussão 

Os resultados estão divididos em duas formas de análise, quais sejam a análise 

descritiva dos dados obtidos e a elaboração de uma análise de agrupamento (clusters) com  a 

elaboração de mapas de cocitação e temáticos. A primeira análise empreendida diz respeito às 

palavras mais frequentes citadas nas Palavras-chave dos autores (Author’s Keywords), nas 

palavras-chave geradas pelos títulos das referências citadas (Keyword Plus) (ZHANG et al., 

2016) e nos resumos dos artigos em termos de unigramas e bigramas. Com vistas à 

simplificação da análise, foi verificada a frequência das palavras-chaves relacionadas a 

Thorstein Veblen e John R. Commons, ligadas à EIO em termos gerais. Relativamente à análise 

empreendida nos resumos, foi verificada a aparição dos termos “veblen” e “commons” no caso 

dos unigramas e de “thorstein veblen” e “john commons” nos bigramas em termos absolutos em 

todo o período de análise. São listadas também aqui as cinco palavras mais frequentes em cada 

caso. Entre parênteses estarão indicadas as frequências absolutas dos termos. 
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Na JEI, foi verificado que as cinco palavras mais frequentes na análise das Keyword Plus 

dos textos são “economics” (69), “growth” (28), “institutions” (24), “policy” (22) e “market” 

(21). A palavra “veblen” aparece listada em 20 publicações. Somando-se a este valor outros 

termos que se relacionam com Veblen, são adicionadas quatro palavras-chave. Assim, temos que 

Veblen é mencionado nas palavras-chave geradas pelos títulos das referências citadas em 

aproximadamente 3% das publicações da JEI entre 2009 e 2021.  

Palavras relacionadas a Commons estão presentes em 17 ocorrências das Keyword-Plus. Em 

relação às palavras-chave indicadas pelos autores, as cinco mais indicadas são “institutions” (66), 

“b52” (65), “institutional economics” (44), “veblen” (40) e “inequality” (36). Foi verificado 

também que a palavra chave “thorstein veblen” é a décima oitava palavra mais utilizada nas 

palavras-chave indicadas pelos autores (15 aparições), e termos relacionados somam mais 4 

ocorrências, totalizando 59 casos com palavras chave relacionadas a Veblen. A palavra 

“commons” aparece em décimo terceiro lugar com 17 aparições, e outras palavras relacionadas ao 

autor somam 36 ocorrências. Assim, podemos verificar que, pela análise das palavras-chave 

indicadas pelos autores, em aproximadamente 7% dos artigos, Veblen foi posto em destaque, ao 

passo que a Commons aparece em aproximadamente 4% dos artigos. 

A análise da JEI no tocante aos resumos mostrou que a palavra Veblen e suas 

ramificações aparecem em 192 casos nos unigramas, enquanto termos relacionados a Commons 

aparecem 121 vezes. As cinco mais utilizadas são “economic” (628), “institutional” (474), 

“social” (435), “article” (343), e “economics” (341). Por sua vez, a análise dos bigramas revelou 

que “Thorstein Veblen” aparece como o oitavo bigrama mais comum da publicação, com 33 

aparições, e bigramas em que “veblen” está presente totalizam 213 ocorrências. Termos 

relacionados a Commons estão presentes em 111 ocorrências. Os bigramas mais frequentes são 

“institutional economics” (104), “economics development” (54), “financial crisis” (52), 

“institutional change” (52) e “economic growth” (51). Logo, verificamos que Veblen e 

Commons são autores muito utilizados tanto nas palavras-chave quanto nos resumos dentro da 

JEI: 

 

Tabela 1: Frequência dos termos “Veblen” e “Commons” na JEI. 

 Author‟s Keyword Keyword Plus Resumo - Unigrama Resumo - Bigrama 

Veblen 59 24 192 213 

Commons 36 17 121 111 

 

Por outro lado, na JOIE verificou-se que a presença de Veblen é nula no que diz 

respeito às palavras-chave indicadas pelos autores e às Keywords-Plus. Em relação ao primeiro 

caso, os termos que mais aparecem são “institutions” (24), “property rights” (8), “economic 
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freedom” (6), “state capacity” (5) e “china” (4), e o termo “commons” aparece somente uma vez 

(0,2% dos artigos). Em relação ao segundo caso, o termo “commons” aparece sete vezes (1,5% 

dos artigos), e as palavras com mais aparições são “institutions” (57), “growth” (53), “economics” 

(48), “law” (33) e “governance” (27). A análise dos unigramas e bigramas na JOIE revelou que 

termos relacionados a Veblen aparecem escassamente: nos unigramas, termos relacionados a 

Veblen foram utilizados 7 vezes, enquanto palavras relacionadas a Commons se mostraram 

presentes em 27 ocorrências. Bigramas relacionados a Veblen estão presentes em 7 ocorrências, 

enquanto aqueles relacionados a Commons estão em 22 casos. Os cinco termos mais presentes 

nos unigramas são “institutions” (481), “economic” (374), “institutional” (350), “paper” (255) e 

“social” (284), enquanto nos bigramas são “property rights” (96), “economic development” 

(57), “economic freedom” (49), “economic growth” (46) e “institutional economics” (44). 

Assim, podemos perceber que, não obstante uma aparição razoável de Commons nos resumos, há 

poucas referências a autores da tradição Institutionalista Original na JOIE: 

 

Tabela 2: Frequência dos Termos “Veblen” e “Commons” na JOIE. 

 Author‟s Keyword Keyword Plus Resumo - Unigrama Resumo - Bigrama 

Veblen 0 0 7 7 

Commons 1 7 27 22 

 

Outra análise passível de ser realizada é a verificação dos 10 artigos mais citados nas 

duas publicações e suas conexões com determinados grupos ligados ao mainstream ou à 

Economia Institucional Original. Assim, autores como Thorstein Veblen, John R. Commons e 

Wesley Mitchell são mais ligados à tradição da Economia Institucional Original, enquanto Douglass 

North, Oliver Williamson e Daron Acemoglu estão mais alinhados ao mainstream atual da 

ciência econômica. A Tabela 3 elucida para o caso da JEI os 10 artigos mais citados entre 2009 

e 2021, trazendo o(a) autor(a), o ano de publicação, o título do trabalho, o formato do 

trabalho e o total de publicações. 

   Tabela 3: Trabalhos mais citados na JEI. 

Autor Ano Título Formato Total 

Bush, P.D. 1987 The Theory of Institutional Change Artigo 52 

Commons, J. 1924 Legal Foundations of Capitalism Livro 50 

North, D.C. 1990 Inst, Inst. Change and Econ. Perf. Livro 48 

Keynes, J.M. 1936 The Gen. Theory of I, E. and M Livro 40 

Veblen, T. 1899 The Theory of the Leisure Class Livro 39 

Polanyi, K. 1944 The Great Transformation Livro 38 

Commons, J.R. 1934 Inst. Econ.: Its Place in Polit. Economy Livro 37 

Hodgson, G.M. 2006 What Are Institutions? Artigo 36 

Veblen, T. 1898 Why is Econ. not an Evol. Science Artigo 36 

Veblen, T. 1904 The Theory of Business Enterprise Livro 35 
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Pela análise da Tabela 3, verificou-se que os autores mais citados na JEI são 

majoritariamente ligados à EIO. Os autores que mais aparecem nesta ordenação são Thorstein 

Veblen e John R. Commons, totalizando 110 citações em relação ao primeiro autor e 87 em 

relação ao segundo. O autor mais citado, Paul Dale Bush, é um autor de tradição Ayresiana, a 

qual é derivada dos trabalhos originais de Thorstein Veblen. A ocorrência de Douglass North, 

autor ligado à Nova Economia Institucional como a terceira obra mais citada, não reduz o peso 

dos resultados, uma vez que a obra presente na lista é uma referência da Nova Economia 

Institucional, referenciada para criticar seus pontos principais e também como ponto de apoio 

para os autores que se apoiam neste instrumental associado ao mainstream econômico. Prova 

deste argumento consta na Tabela  4, a qual ilustra os trabalhos mais citados na JOIE. 

   

 Tabela 4: Trabalhos mais citados na JOIE. 

Autor Ano Título Formato Total 

North, D.C. 1990 Inst, Inst. Change and Econ. Perf. Livro 114 

North, D.C. 2009 Violence and Social Orders Livro 51 

Ostrom, E. 1990 Governing the Commons Livro 51 

Acemoglu, D. 2001 A Theory of Political Transitions Artigo 48 

Hodgson, G.M. 2006 What are Institutions? Artigo 43 

Coase, R.H. 1937 The Nature of the Firm Artigo 42 

North, D.C. 2005 Princ Econ Hist W Wo P1 Livro 42 

Coase, R.H. 1960 The Problem of Social Cost Artigo 36 

North, D.C. 1989 Institutions and Economic Growth Livro 36 

Ostrom, E. 2005 Understanding Inst. Diversity, P1 Livro 35 

 

A análise da Tabela 4 evidencia não somente a preponderância de autores ligados à Nova 

Economia Institucional como a ausência de autores ligados à EIO. Douglass North aparece 

preponderantemente neste ranqueamento, com quatro obras citadas totalizando 243 ocorrências, 

enquanto Acemoglu aparece com uma obra sendo citada 48 vezes. O livro de North que esteve 

presente no ranqueamento da JEI assoma como a obra mais citada na JOIE entre 2009 e 2021. A 

autora Elinor Ostrom, também associada à Nova Economia Institucional, possui duas obras 

citadas nesta lista, totalizando 87 ocorrências. Logo, a presença massiva de autores ligados à 

Nova Economia Institucional e a ausência de Veblen e Commons fornecem mais um argumento 

a favor da aproximação da JOIE ao mainstream econômico. 

A análise de agrupamento (clusterização) foi realizada para os dois periódicos em relação à 

cocitação e aos temas. O mapa com as cocitações e os clusters presentes na JEI estão expostos 

na Figura 1. 
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Figura 1: Mapa de cocitações na JEI. 

 

 

Analisando os clusters formados pelos processos descritos na metodologia, constata- se a 

formação de quatro clusters bem delineados na JEI: o primeiro cluster gira em torno da análise 

de Paul Dale Bush, um institucionalista radical, e agrega autores como Thorstein Veblen, 

Geoffrey Hodgson e John R. Commons. Este cluster, em função das características dos autores, 

pode ser interpretado como um agregativo de autores que se embasam na análise Vebleniana e a 

usam para criticar autores da Nova Economia Institucional (como Douglass North, que é um nó 

no cluster). Portanto, a presença massiva de autores que seguem a linha vebleniana neste grupo 

é prova de sua característica - Veblen está presente em três dos nódulos no cluster. 

O segundo cluster é predominantemente associado a John R. Commons, o qual está presente em 

três nódulos centrais, ainda que Veblen apareça em nódulos mais distantes e menos 

representativos. Autores que discutem custos de transação como Oliver Williamson e Ronald 

Coase estão associados a este cluster, uma vez que a teoria de Commons abarca elementos que 

permitem uma análise mais próxima à existência de instituições como elementos que podem 

aumentar os custos de transação. 

O terceiro cluster é formado por autores ligados à macroeconomia Keynesiana, como o 

prório John Maynard Keynes, Hyman Mynski, Karl Polanyi e, relativamente à economia da 

desigualdade, Thomas Piketty. Estes autores estão relacionados ao pós- Keynesianismo, uma 

vertente teórica cujos fundamentos metodológicos aproximam-se da Economia Institucional 

Original, de forma que a existência deste cluster evidencia a importância da conjunção entre as 

duas vertentes. Por fim, há um quarto cluster formado por dois autores, Amartya Sen e Karl 
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Polanyi, a respeito do qual não é possível extrair uma interpretação válida acerca de seu 

alinhamento teórico. A Figura 2 expõe o mapa de cocitações da JOIE. 

 

Figura 2: Mapa de cocitações na JOIE. 

 

 

A figura 2 evidencia que há três grupos de citações entre autores na JOIE. Em primeiro 

lugar, o grupo central é formado por autores que se inspiram na teoria de Douglass North, uma vez 

que este autor, além de possuir relevância e centralidade no cluster, é responsável por mais 

cinco artigos que são nós (aparecem como pontos no mapa). Alinhado e com bastante 

proximidade, encontram-se autores associados à Nova Economia Institucional como Oliver 

Williamson e Elinor Ostrom, e o editor da revista Geoffrey Hodgson. 

O segundo cluster corresponde à perspectiva mainstream de desenvolvimento 

econômico de Daron Acemoglu, o qual é resposável por três nós em seu grupo. Por fim, um 

último nó que engloba autores como Ronald Coase e Oliver Williamson evidencia um 

agrupamento preocupado com questões ligadas a custos de transação em uma economia de 

mercado. Logo, podemos perceber que Veblen ou Commons não aparecem em nenhum nó de 

qualquer cluster, o que indica que são pouco citados. Em contrapartida, autores alinhados à 

interpretação da Nova Economia Institucional aparecem repetidamente como preponderantes na 

publicação. 

A última análise empreendida diz respeito aos mapas temáticos das duas publica- ções, 

elaborados a partir do mecanismo de agrupamento de unigramas das Keywords-Plus. O número 

de palavras usadas foi 250, a frequência mínima de clusterização a cada 1000 palavras foi de 

cinco e o número de rótulos para cada cluster foi três. O mapa exibido neste trabalho diz 
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respeito aos temas emergentes ou declinantes. Todavia, este mapa foi elaborado a partir do 

mesmo mecanismo de agrupamento do mapa de cocitações. No eixo horizontal, verifica-se o 

grau de centralidade do tema - Relevance degree (Centrality). No eixo vertical, analisa-se o grau 

de desenvolvimento dos temas - Development Degree (Density). No primeiro caso, há a 

indicação do quão relevante é o tema para a publicação, enquanto que no segundo, verifica-se o 

quanto se está publicando daquele tema específico. Verificamos na Figura 3 o Mapa Temático 

referente aos temas da JEI: 

 

Figura 3: Mapa temático da JEI. 

 

 

No quarto quadrante, onde estão os temas básicos do periódico, podemos verificar que o 

maior cluster é formado pelos temas formados por “veblen“, “economics” (a ciência econômica) 

e “evolution” (evolução), o que não surpreende uma vez que a JEI aborda a economia 

evolucionária e, como visto nas análises anteriores, utiliza Veblen como sua principal 

referência. Neste mesmo quadrante, há um cluster menor que diz respeito a crises do sistema 

financeiro, uma vez que engloba os termos “crisis” (crise), “risk” (risco) e “debt” (dívida). No 

primeiro quadrante, há temas muito utilizados na revista (chamados de temas “motores“) e 

concernem ao crescimento, instituições e desigualdade (provenientes do cluster com os termos 

“growth“, “institutions”e “inequality“), e se relacionam ao cluster que contêm temas 

importantes para o crescimento econômico, como “model” (modelo), “employment” (emprego) 

e “impact” (impacto). 

Podemos verificar também que no segundo quadrante há um cluster menor formado por 

temas relacionados à economia estadunidense, como “united-states” (Estados Unidos), “income” 

(renda) e “law” (lei), assim como um cluster formado por temas relativos a mudanças 

institucionais, com as palavras “innovation” (inovação), “economy” (Economia) e “ayres” (autor 

institucionalista). Em função do quadrante do tema, podemos classificar estes clusters como 

específicos de determinado grupo de artigos dentro da JEI. Por fim, o terceiro quadrante diz 
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respeito a temas em emergência ou declinantes, como é o caso do cluster pequeno formado por 

“market” (mercado), “power” (poder) e “credit” (crédito) e pelo cluster com maior relevância e 

centralidade formado por “policy” (política), “money” (dinheiro) e “capitalism” (capitalismo). 

O mapa temático da JOIE encontra-se na Figura 4: 

 

          Figura 4: Mapa temático da JOIE. 

 

 

Verificamos que no primeiro quadrante, onde se encontram os termos motores da 

publicação, encontram-se “economics” (a ciência econômica), “governance” (governança) e 

“evolution” (evolução). O tema da governança é muito utilizado pela Nova Economia 

Institucional, enquanto que o termo “evolução” diz respeito à perspectiva evolucionária da 

análise institucional em geral. No segundo quadrante, concernente a temas específicos da 

revista, encontramos os termos “enforcement” (aplicação/imposição), “commons” (autor 

institucionalista) e “management” (gerenciamento). Estes termos mostram como um dos elos 

apontados anteriormente da JOIE com a Economia Institucional Original, na figura de 

Commons, é isolada tematicamente do núcleo da publicação. 

No terceiro quadrante, onde se encontram temas declinantes ou em emergência, temos 

“impact” (impacto), “policy” (aplicação de políticas), “politics” (política), o que claramente 

indica um grupo correspondente a política públicas dentro da revista. Encon- tramos também um 

cluster  que se divide entre o terceiro e o quarto quadrante, podendo ser classificado como um 

tema emergente e básico, com os termos “performance” (desem- penho), “property-rights” 

(direitos de propriedade) e “determinants” (determinantes), de forma que podemos verificar que 

este núcleo diz respeito ao estudo do desempenho e dos determinantes dos direitos de 

propriedade, ou seja, seu estudo. Por fim, há um grupo bastante preponderante que também se 

encontra entre o primeiro e o quarto quadrante que engloba os termos “institutions” 

(instituições), “growth” (crescimento) e “law” (lei). A relação entre esses termos subentende a 

geração de instituições e de leis que possibilitem o crescimento econômico, uma visão 
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parcialmente alinhada com a tradição de John R. Commons, mas totalmente conciliável à Nova 

Economia Institucional. 

Logo, podemos verificar que, em termos temáticos com base nas Keyword-Plus, a JEI 

tem como temas preponderantes aqueles relacionados à Economia Institucional Original, 

enquanto a JOIE tem seus temas mais relacionados à Nova Economia Institucional. Assim, 

podemos concluir que a JEI segue o institucionalismo original em contraposição à JOIE, 

tomando por base as quatro análises empreendidas: em primeiro lugar, os termos “„veblen” e 

“commons” foram mais preponderantes na JEI em relação à JOIE, o que indica uma maior 

aproximação da primeira publicação com a economia institucional original em relação à 

segunda. Em segundo lugar, os trabalhos mais citados na JEI são provenientes de autores 

ligados à economia institucional original, o que não ocorre co a JOIE, onde os autores mais 

citados pertencem à Nova Economia Institucional, ligada ao mainstream econômico. Em 

terceiro lugar, os mapas de cocitações da JEI mostram centralidade nos trabalhos dos 

economistas institucionais originais, o que não ocorre na JOIE. Por fim, os temas motores e 

básicos na JEI são ligados a Veblen, à desigualdade e à economia evolucionária, o que não 

ocorre na JOIE, onde questões de governança, leis e crescimento econômico são mais 

preponderantes. 

 

5. Considerações Finais 

Este trabalho verificou se o tipo de institucionalismo promovido pelo Journal of 

Economic Issues (JEI) e Journal of Institutional Economics (JOIE). Como estes são os maiores 

periódicos na área de Economia Institucional, a divergência entre as revistas sugere uma cisão 

dentro desta vertente teórica: quanto mais alinhados à perspetiva mainstream da economia, mais 

afastada a revista se encontra das raizes metodológicas estabelecidas pelos precursores da EIO. Foi 

realizada uma análise bibliométrica dos artigos dos periódicos entre os anos 2009 e 2021, com o 

uso de técnicas estatísticas e computacionais para a formação de agrupamentos que indicassem 

similaridade entre temas ou autores, assim como uma análise descritiva por meio da utilização 

de termos presentes nas palavras-chave e nos resumos. 

A análise descritiva das palavras mais presentes nos resumos e nas palavras-chave dos 

artigos revelou que a JEI não se afastou da EIO, uma vez que os termos associados aos seus 

autores principais - Veblen e Commons - apresentaram preponderância. O mesmo não pode ser 

dito a respeito do resultado concernente à JOIE, em que Veblen e Commons figuraram (ou 

deixaram de figurar) pifiamente nas palavras-chave ou nos resumos. Outra análise descritiva 

realizada concerniu ao ranqueamento dos 10 trabalhos mais citados em cada periódico. 

Novamente, a preponderância de Veblen e Commons emergiu na JEI, e sua ausência na JOIE se 
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fez sentir. No caso desta última publicação, autores ligados ao mainstream da economia, a qual 

é conectada à Nova Economia Institucional, foram amplamente citados, como Douglass North, 

Elinor Ostrom e Daron Acemoglu. 

A análise de agrupamentos para as cocitações revelou que a JEI possui grupos que se 

relacionam a Veblen, a Commons e a conexões com outras linhas de pensamento heterodoxas. 

A JOIE, por sua vez, possui clusters que se alinham à perspectiva da Nova Economia 

Institucional, afastando-se do pensamento institucionalista original. Da mesma forma, os temas 

da JEI, verificados por meio de mapas temáticos, mostraram que a revista segue tendo como 

fatores preponderantes as análises de Veblen e Commons para interpretar as instituições. No 

caso da JOIE, problemas relacionados a governança e à lei são aqueles com maior destaque, 

mostrando como o entrave institucional ao mercado, alinhado à Nova Economia Institucional, 

domina a pauta do periódico. 

Logo, conclui-se que há uma cisão dentro da Economia Institucional, uma vez que um de 

seus maiores expoentes atuais (Geoffrey Hodgson) aproximou-se do mainstream da economia, 

tornando-se editor de uma revista que se afasta da EIO ao se utilizar pouco de autores que 

ajudaram a fundar a vertente teórica.  A análise revelou também que a JEI segue como o bastião da 

Economia Institucional Original, enquanto a JOIE segue temas alinhados à Nova Economia 

Institucional. 
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