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Resumo 
 

 

O progresso científico e tecnológico experimentado nas últimas décadas, estimulado pelo 

uso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), vem produzindo mudanças 

bastante significativas na forma como se acede, organiza, produz e, sobretudo, difunde o 

conhecimento científico. Este trabalho visa analisar como ocorrem as Práticas de 

Comunicação Científica de Doutorandos de Ciência da Informação no Espaço Ibérico e 

no Brasil. Especificamente, visa: fazer uma revisão de literatura com o intuito de traçar 

um panorama da comunicação de ciência, apontando-se sua evolução e estado da arte; 

identificar como se dá a incorporação das TIC e quais seus impactos nas práticas 

científicas desse público; mapear os processos de comunicação de ciência realizados pelo 

grupo bem como refletir sobre a Educação Doutoral dispensada a ele. A metodologia 

utilizada foi a de revisão de literatura, seguida por uma abordagem mista, isto é, 

qualitativa e quantitativa. O estudo caracteriza-se como exploratório-descritivo. Foi 

realizado um estudo de caso com doutorandos de seis Programas Doutorais em Ciência 

da Informação em Portugal, Espanha e Brasil, cuja recolha de dados ocorreu por meio de 

entrevistas semiestruturadas e de um inquérito eletrônico em que foram obtidas 174 

respostas. O estudo revelou que as TIC permeiam de forma pervasiva todas as fases da 

educação e produção doutoral e que, no que concerne à publicação de resultados, os 

respondentes evidenciam preferência por formatos tradicionais de comunicação e 

validação científica. Constatou-se que o grupo considera que a rápida evolução das TIC 

se constitui em um aspecto potencialmente negativo para a sua adoção e, ainda, que os 

Programas Doutorais poderiam fomentar mais o uso dessas ferramentas.   

 

Palavras-Chave: Comunicação de ciência. Ciência da Informação. Educação Doutoral. 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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Abstract 
 

 

The scientific and technological progress experienced in the last decades stimulated by 

the use of Information and Communication Technology (ICT), produced meaningful 

changes in the way scientific knowledge is accessed, organized, produced and, above all, 

disseminated. This work aims to analyze how Scholarly Communication Practices of 

Information Science PhD students in the Iberian Area and in Brazil occur. Specifically, it 

aims to: perform a literature review to produce a panorama of science communication, 

pointing out its evolution and state of the art; identify how the incorporation of ICT takes 

place and their impacts on the scientific practices of this epistemic group; to map science 

communication processes carried out by them as well as to reflect on their Doctoral 

Education. The methodology used was literature review followed by a qualitative and 

quantitative approach. The study is characterized as exploratory-descriptive. A case study 

was made with doctoral students from six PhD Programs in Information Science in 

Portugal, Spain and in Brazil. Data collection was done by means of semi-structured 

interviews and an electronic survey where 174 responses were obtained. The study 

revealed that ICT pervasively permeates all phases of doctoral education and scholarly 

production. Concerning the publication of results, respondents prefer traditional forms of 

scientific communication and validation. It was perceived that the group considers that 

the rapid evolution of ICT is a potentially negative aspect for ICT adoption and that the 

PhD programs could further promote the use of these tools. 

 

Keywords: Science communication. Information Science. Doctoral Education. 

Information and Communication Technology. 
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Introdução   
 

O progresso científico e tecnológico experimentado nas últimas décadas tem vindo 

a produzir mudanças significativas no modo de recolher, organizar, produzir e, sobretudo, 

difundir a informação e o conhecimento. A difusão da informação e do conhecimento 

ocorre por meio da comunicação de ciência1, a qual é a sua essência. Para Garvey (1979), 

é esta que permite que o conhecimento seja referendado, validado e reutilizado, gerando 

inovação e desenvolvimento.  

O fenômeno da comunicação e, em particular, o da comunicação de ciência (CC)2, 

tem sido muito discutido na literatura sob variados enfoques, com destaque para: Ziman 

(1981) e Menzel (1958), que debatem os diferentes conceitos que o fenômeno assume; 

Meadows (1999), Burke (2016), Chartier (1998), Fjällbrant (2012) e Findlen (2004), que 

apontam seus aspectos históricos; Garvey e Griffith (1972), que abordam a questão dos 

fluxos na comunicação de ciência desde os canais formais até os informais; Le Coadic 

(1996) e Mikhailov (1984), que caracterizam a comunicação de ciência como um sistema; 

Merton (1973), que aponta seus objetivos, métodos e ethos; e Popper (2005), que lida 

com os limites do que é considerado científico ou não, conjecturas e refutações possíveis 

da comunicação e conhecimento científico. Mais modernamente, a comunicação de 

ciência tem sido analisada sob o viés da inserção das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC) que têm permeado suas práticas. Nesse sentido, também são muitos 

os autores que se dedicam a refletir sobre esse assunto, tais como: Borgman (2007), Hurd 

(2004), Boyer (1990), Weller (2011), Nentwich (2003; 2012), Borges (2007) e Castells, 

& (2002), Castells (2009), que caracterizam esse fenômeno considerando o atual 

contexto, dentre outros autores que serão debatidos ao longo do trabalho. Esse debate se 

mostra necessário para se fazer avançar e entender esse importante fenômeno e sua 

complexidade. 

A Internet e a world wide web (WWW) criam um novo cenário e trazem consigo 

novas possibilidades, novas formas de socializar e divulgar o conhecimento entre pares e 

para a sociedade, impulsionando o surgimento de um novo paradigma centrado no 

aumento da capacidade ampliada do processamento e comunicação possível por meio da 

                                                           
1 Nesta investigação, os termos comunicação científica e comunicação de ciência são tomados como sinônimos. 
2 Neste trabalho, utilizaremos a sigla CC para designar Comunicação de Ciência. 
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revolução tecnológica (Castells, 2009). Nesse contexto, percebe-se que a comunicação de 

ciência tem sido progressivamente influenciada pela tecnologia digital (Hurd, 2004, 

McMurdo, 1995 e Lévy, 1998).   

A informação científica encontra-se hoje mediada por meio de diferentes 

plataformas digitais, frutos de uma cultura de convergência que integra consumidores e 

produtores de conteúdo num ciclo contínuo e benéfico (Jenkins, 2006). O conhecimento 

é expresso por meio de diferentes outputs3 de ciência, gerando uma enorme quantidade 

de dados e variados impactos. Todo esse cenário traz novos desafios à ciência, ao seu 

sistema e aos cientistas em particular. São necessários novos padrões de análise e mais 

reflexão sobre as mudanças em curso. 

Esse novo ambiente info-comunicacional torna premente a necessidade de estudos 

que busquem compreender como se dão hoje as práticas de comunicação de ciência. É 

diante da necessidade de reflexão desse tema que esta investigação se desenvolve. Nosso 

interesse em relação ao assunto está voltado para a comunicação de ciência entre os pares, 

privilegiando o ponto de vista do investigador e suas relações.  

Partimos da premissa de que se faz necessário investigar como as práticas de 

comunicação científica de determinado grupo evoluem e se desenvolvem na atualidade, 

levando em consideração essa realidade atual multifacetada e complexa. Pretende-se 

perceber o modo como os doutorandos são incitados a incorporar e/ou incorporam na sua 

prática de investigação métodos e ferramentas próprios dessa era digital. Percebe-se que, 

para esse público, a informação e a sua comunicação são ao mesmo tempo um objeto de 

estudo e um recurso de que precisam para atingir seus objetivos educacionais. Ademais, 

entendemos que esse público recebe um treinamento formal de como lidar com a 

informação e a sua comunicação em todos seus aspectos, portanto, torna-se importante 

observar como se comportam em relação às suas próprias práticas de difusão de 

informação e de conhecimento e como estas se traduzem na produção/utilização, 

organização e difusão dos resultados da investigação.  

Para tentar perceber como os novos métodos e as ferramentas estão a penetrar e a 

influir no modo de construir e comunicar a ciência, pretende-se apurar o modo como são 

                                                           
3 Não identificamos na literatura uma tradução adequada a para esta palavra. Em nosso entendimento s, os outputs de 

ciência se configuram em resultados científicos publicados em fontes informação, independentemente de seu suporte. 
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introduzidos, em contexto de investigação avançada, por parte dos alunos de programas 

de Doutoramento em Ciência da Informação no Espaço Ibérico e no Brasil.  

 

Contextualização do tema de Investigação 

 

Esta investigação4 situa-se conceitualmente na esfera do Processo de Comunicação 

Científica e, em específico, nas Práticas de Comunicação de Doutorandos em Ciência da 

Informação.  

Para melhor situar este problema, optou-se por discutir a Comunicação Científica, 

inicialmente no seu espectro mais amplo e em seguida na parte específica, empírica. O 

quadro teórico, portanto, encontra-se representado através de autores que exploram os 

assuntos supracitados e outros que se relacionam indiretamente com o tópico, que é 

elencado de modo a produzir uma visão panorâmica do tema bem como apontar o seu 

estado da arte.  

Enquadramento Teórico 

 

O tema das Práticas de Comunicação de Ciência é complexo e possui múltiplas 

facetas. Para levar em consideração seu amplo espectro, para além da pesquisa 

bibliográfica exaustiva, foi realizada uma análise conceitual5 a fim de se obter uma 

representação do tema. Essa análise desdobrou o tema em dois níveis, sendo um geral e 

outro composto por temas específicos. O quadro geral envolve os seguintes conceitos: 

  

 

 

Pelo fato de esta análise requerer a identificação de metodologias e ferramentas 

digitais, foram identificados os seguintes conceitos6: 

                                                           
4 Esclarecemos que a escrita deste trabalho seguiu a variante do Português do Brasil.  
5 Utilizamos os termos em Inglês como parte de nossa estratégia de busca, visando para ampliar os resultados e pelo 

motivo de que a literatura da área é majoritariamente escrita nessa língua.  
6 A sequência dos conceitos não obedece a uma ordem hierárquica de importância, e sim alfabética. 

Scholarly 
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Doctoral Education 
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Technology 
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A análise das facetas bem como o aprofundamento teórico nos permitiram propor 

as categorias de análise para esta investigação.  

Questão de Investigação e Objetivos 

 

A investigação proposta será guiada levando em consideração a seguinte indagação: 

 

 Como ocorrem as Práticas de Comunicação de Ciência de Doutorandos de 

Ciência da Informação no Espaço Ibérico e no Brasil na era digital? 

Na tentativa de se responder essa questão, a investigação se apoiará em um aporte 

teórico, conforme mencionado anteriormente, bem como na análise dos dados do estudo 

empírico. Entendemos que o cotejo entre o discurso representado pela literatura do 

assunto e os dados coletados poderá produzir um panorama de como se desenvolvem as 

práticas de comunicação desse grupo nas mencionadas áreas geográficas. 

Objetivos 

 

Esta investigação visa como objetivo geral: 

 Perceber como se dão as Práticas de Comunicação de Ciência de Doutorandos de 

Ciência da Informação no Espaço Ibérico e no Brasil.  

 

Como objetivos específicos, pretende-se: 

 Fazer uma revisão de literatura com vistas a traçar um panorama da comunicação 

de ciência, apontando-se sua evolução e estado da arte; 

 Identificar como se dá a incorporação das TIC e quais seus impactos nas práticas 

científicas desse público; 

Digital Scholarship  Digital Humanities Cyberscience 

E-science E-research 

 

 

Science 2.0 
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 Mapear os processos de comunicação de ciência realizados pelo grupo; 

 Refletir sobre Educação Doutoral dispensada a esse público. 

 

Sequência e Estrutura da Tese 

 

Este trabalho encontra-se estruturado em seis capítulos. O primeiro capítulo, 

intitulado Comunicação de ciência: conceitos, evolução e processos, visa situar 

conceitual e teoricamente o referido assunto. Inicialmente, são apontados os principais 

conceitos e funções da comunicação de ciência. Após isso, foi feita uma breve sinopse de 

fatos históricos relacionados ao assunto. Em seguida, destaca-se o papel dos periódicos 

científicos e do sistema de arbitragem científica na comunicação de ciência. São 

apontados como se dão os fluxos da comunicação de ciência e seus principais modelos, 

perpassando por uma discussão dos aspectos formais e informais desse tipo de 

comunicação. Para tanto, parte-se de uma análise que visa situar o contexto em que se 

encontra esse novo paradigma (tecnológico), identificando suas principais características 

e suscetibilidades, são discutidos os principais contributos das TIC e, por fim, apontados 

os diferentes modelos de comunicação de ciência. Esse capítulo visa compor o “pano de 

fundo” do assunto a ser debatido na tese. Em seguida, no segundo capítulo, são indicadas 

as Visões sobre a Comunicação Científica mediada pela Tecnologia da Informação 

e Comunicação: novos métodos e ferramentas? Esta seção visa apontar os diferentes 

conceitos operatórios e visões presentes na comunicação de ciência a partir da inserção 

das TIC ao processo. Dessa forma, debate-se a questão do Digital Scholarship, do E-

science e suas variantes e as Humanidades Digitais. São apontados os novos métodos, 

ferramentas que surgem no contexto da era digital. No terceiro capítulo, propomos uma 

reflexão a respeito dos Novos trilhos e novas possibilidades para a Informação 

Científica. Discute-se o que tem se apresentado na época presente em termos de 

alternativas para o debate, maturação e publicações de informações científicas. Desta 

feita, identifica-se como os acadêmicos têm utilizado Redes Sociais Gerais, nas Redes 

Sociais Acadêmicas para a CC. Ainda nesta seção, é apresentado e discutido o uso de 

outras ferramentas auxiliares nesses processos, tais como os Gestores de Referência. 

Analisamos ainda o papel dos Blogs e Microblogs, relacionando-os às práticas de 

comunicação de ciência.  Já o quarto capítulo é inteiramente dedicado à Metodologia, 

com a indicação dos tipos de estratégias metodológicas utilizadas para a consecução dos 
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objetivos bem como dos métodos que foram utilizados para a coleta e análise dos dados. 

Ainda neste capítulo, caracterizamos a nossa Amostra e descrevemos o lócus da pesquisa, 

ou seja, os Programas Doutorais. Como forma de situar as premissas do estudo empírico, 

no quinto capítulo dissertamos e refletimos a respeito da Educação Doutoral: objetivos 

e funções. Nesse sentido, buscamos caracterizar historicamente esse fenômeno bem como 

tecer comentários sobre as competências necessárias para ser doutor, abordando-se 

também assuntos ligados à identidade doutoral. No sexto capítulo, apontam-se os 

Resultados e Discussões provenientes da parte empírica da investigação. Nele, 

encontram-se expostos e representados graficamente os dados obtidos na investigação, 

assim como são feitas as inferências e apontados os contornos teóricos relacionados ao 

fenômeno pesquisado. Salientamos que o capítulo encontra-se desdobrado em duas 

partes. Inicialmente, são descritos os dados globais obtidos no estudo e, numa segunda 

parte, indicados os dados separados por país pesquisado. Após este capítulo, são feitas as 

Considerações Finais. São apontados os possíveis contributos desta investigação, bem 

como as limitações encontradas e, ainda, são feitas sugestões de trabalhos futuros.  Por 

fim, encontra-se a lista das Referências bibliográficas e não bibliográficas utilizadas 

neste trabalho doutoral. A Figura 1 a seguir traz a estrutura deste trabalho e suas 

subseções. 
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Figura 2-Estrutura da Tese 

Fonte: Autoria própria.
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1 Comunicação de Ciência: conceitos, evolução e processos 
 

A Ciência, como uma atividade humana e social, tem produzido contributos 

importantes que, quando aplicados, geram inovação e concorrem para a evolução do 

homem e da sociedade em que vive. O desenvolvimento científico, experimentado, 

sobretudo, nos dois últimos séculos, tem sido possível, entre outros aspectos, devido à 

circulação ampliada da informação, a produção e difusão de novas ideias e a descobertas 

que ocorrem mediante a comunicação de ciência. Este capítulo tem como objetivo discutir 

a comunicação de ciência. Para tanto, iremos nos deter em abordar esse fenômeno desde 

o seu aspecto conceitual, suas características, seu histórico7, até os principais modelos de 

comunicação existentes. Tal medida se faz necessária a fim de contextualizar o assunto, 

estabelecer as premissas conceituais e promover uma reflexão de natureza teórica a 

respeito da temática das práticas de comunicação de ciência.  

 

1.1 Conceitos e Funções  

 

 

O termo “comunicação científica” ou comunicação de ciência foi primeiramente 

utilizado pelo historiador e físico John Bernal (Christóvão & Braga, 1997). Em sua 

maioria, os autores conceituam a comunicação de ciência atrelada à determinada 

realidade, de acordo com situações e intenções de comunicação específicas e, ainda, com 

determinado contexto. De forma geral, considera-se que a comunicação de ciência é: 

 
O campo de estudo do espectro total de atividades informacionais que ocorrem entre os 

produtores da informação científica, desde o momento em que eles iniciam suas pesquisas 

até à publicação de seus resultados e sua aceitação e integração a um corpo de 

conhecimento científico (Garvey &  Griffith 1972, p.10).  

 

O conceito acima expõe importantes aspectos a serem considerados. Inicialmente, 

indica que o fenômeno da CC é amplo, realizado numa sequência lógica, com aplicação 

de métodos científicos validados e desencadeados por uma motivação intrínseca, voltada 

a um objetivo científico. O processo por si só é completado na medida em que se acessa 

                                                           
7 Essa sinopse visa apontar alguns dos elementos históricos importantes para caracterizar a evolução da comunicação 

de ciência, não sendo nosso propósito realizar uma revisão exaustiva de todos os fatos relacionados ao assunto.   
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a informação com fins de vertê-la em conhecimento. Este, por sua vez, servirá de insumo 

para um debate na comunidade científica e, ao final, será publicado e socializado. Nesse 

processo, o cientista revela-se como centro e ator principal. A esse respeito, Menzel 

(1958, p. 6) apresenta as funções da comunicação de ciência e do papel central do 

cientista, quais sejam:  

1) Fornecer perguntas para questões específicas; 

2) Ajudar o cientista a se manter atualizado em sua área de conhecimento; 

3) Auxiliá-lo a adquirir entendimento sobre um novo campo de pesquisa; 

4) Fornecer pistas acerca das tendências no seu campo de conhecimento e da 

importância de seu trabalho; 

5) Testar a confiabilidade de novos conhecimentos, diante da possibilidade de 

testemunhas e verificações; 

6) Redirecionar ou ampliar o rol de interesse dos cientistas; 

7) Fornecer feedback para aperfeiçoamento da produção do cientista. 

 

Apesar de o referido autor ter especificado as funções da comunicação de ciência 

nesse documento, em 1958, ainda hoje elas permanecem atuais. Nesse sentido, 

entendemos que a comunicação de ciência pode legitimar determinadas áreas 

epistêmicas, bem como promover o surgimento de outras novas áreas, alimentando um 

ciclo contínuo, profícuo e benéfico. Por meio da comunicação de ciência, é possível a 

criação de estoques de informação, que, por sua vez, são contributos para o arquivo da 

ciência. Todo o processo é parte de um sistema e de um processo. Por esse viés, Boyd & 

Crawford, K. (20128 2006, p.663)9 apontam que a comunicação de ciência é “[um] 

processo pelo qual os pesquisadores, professores e acadêmicos independentes criam, 

avaliam, editam, formatam, distribuem e organizam a informação/conhecimento para que 

se torne acessível ao público e depois possa ser arquivado, utilizado e transformado”. 

Nessa perspectiva, percebe-se que a comunicação científica se configura como um 

sistema que, para Mikhailov, Chernyi & Giliarevskii, (1984), é composto por partes que 

se inter-relacionam e são interdependentes, visando um objetivo em comum. Para os 

referidos autores:   

O sistema de comunicação é um mecanismo complexo – e em muitos aspectos 

não compreendido – constituído de uma variedade de canais que são intimamente 

ligados e que interagem uns com os outros. Portanto, o sistema deve ser estudado 

em sua totalidade. As diferentes partes que compõem o sistema de comunicação 

                                                           
8 Todas as traduções de citações  neste trabalho são de nossa responsabilidade, cujas fontes encontram-se listadas na 

lista de Referências no final do trabalho. 
9 Todas as traduções de citações  neste trabalho são de nossa responsabilidade, as fontes eencontram-se listadas na lista 

de Referências no final do Trabalho. 
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científica exercem várias funções e suportam cargas desiguais. Porém, todos eles 

são importantes para o funcionamento normal do sistema e a nenhuma parte deve 

ser dada preferência sobre as outras (Mikhailov et al., 1984, p.30). 
 

É interessante ressaltar o fato de que cada parte do sistema possui a sua importância 

e de que este não deve ser analisado em partes, mas sim como um todo. Hurd (2004) 

corrobora esse argumento quando aponta que a comunicação na ciência é suportada por 

um complexo e inter-relacionado sistema. Como parte integrante, há os seus participantes, 

cada um com uma importância fundamental para o seu bom funcionamento. Para Osburn 

(1989), o Sistema de Comunicação Científica10 (SCC) é composto por cinco grupos 

distintos: Pesquisadores, Gatekeepers, Editoras, Bibliotecas e Utilizadores, conforme 

exposto abaixo (Figura 2): 

 

 

Figura 2-Componentes do Sistema de Comunicação Científica. 

Adaptado de:  Osburn (1989) 

 

Como observamos acima, o SCC configura-se como um processo dinâmico, cíclico, 

em que cada subunidade do sistema é um elo que depende de outra subunidade. Para os 

referidos autores, os Pesquisadores são ao mesmo tempo os criadores e os principais 

consumidores de conhecimento científico. Já os chamados Editores Científicos são 

responsáveis por filtrar a informação em contextos variados, tanto em organizações, 

editoras e conferências quanto no processo de avaliação por pares. Quanto às Editoras, 

estas se responsabilizam por publicar os resultados de pesquisa em produtos de 

informação, como, por exemplo, periódicos e monografias. O seu pleno funcionamento 

                                                           
10 Grifo nosso. 
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depende de um sistema formal de revisão por pares e de processos editoriais. A publicação 

dos produtos é garantida mediante um sistema de promoção de serviços, tais como edição, 

layout, produção e distribuição, marketing e vendas. As Bibliotecas têm uma função 

fundamental nesse processo, uma vez que são responsáveis pela coleta, organização, 

gerenciamento, preservação e, sobretudo, pela difusão dos artefatos de comunicação 

científica em seus variados formatos. Essas organizações atuam também como um dos 

principais repositórios de conhecimento científico. Ainda presente no referido ciclo 

encontram-se os utilizadores que compõem a comunidade científica interessada nos 

produtos de informação. Como toda comunidade, há uma diversidade quanto à natureza 

dos seus membros, os quais podem ser pesquisadores, estudantes, profissionais, 

formuladores de políticas públicas ou o público em geral. 

De modo geral, o objetivo de todo esse processo é a comunicação da informação 

científica, que, por sua vez, pode ser definida como sendo o tipo de informação que resulta 

em pesquisas e descobertas científicas colocadas de forma sistematizada em um suporte 

de informação visando à sua socialização. A informação desse tipo varia conforme a área 

epistêmica, com os tipos de dados disponíveis, e ainda apresenta grandes variações em 

termos de formatos e suportes documentais. No entendimento de Dehmer (2011, p. 25), 

a informação científica pode ser classificada em três classes distintas, a saber:  

 

 

 Publicações, que trazem a descrição de ideias, métodos e resultados, que 

apresentam o ponto de vista de um autor em específico ou de um grupo 

de autores; 

 Conjuntos de dados que são obtidos através de experimentos ou 

observações; 

 Simulações de produção de dados ou agrupamento de métodos, tais 

como as pesquisas realizadas nas ciências sociais. 

  

 A tipologia da informação científica não é estática e sofre mutações de acordo 

com as variadas disciplinas e comunidades epistêmicas.  

Existem vários aspectos que motivam a escrita e a socialização das informações 

científicas, tais como “posse sob aquela ideia, reconhecimento social para o autor, 

reivindicação de prioridade para as descobertas, pertencimento a uma rede de autores e 

leitores, dentre outros aspectos” (Carley; Kaufer, 1993, p.33). Porém, o aspecto do 

reconhecimento é um dos mais importantes. Nessa perspectiva, os cientistas produzem a 
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ciência e visam reivindicar a autoria sobre aquele artefato científico e, acima de tudo, ser 

reconhecidos na comunidade científica.  

A informação pode ser socializada dentro da academia entre pares, mediante a 

comunidade científica11 ou para a sociedade em geral. Os cientistas são motivados pela 

curiosidade, animados pela descoberta, sendo a publicação das informações científicas 

um meio pelo qual os resultados de suas pesquisas e de suas iniciativas adentram a esfera 

pública (Cronin, 2003, p.1). No entanto, o debate, antes de alcançar a referida esfera, 

precisa firmar-se dentro da própria comunidade científica.  

Em geral, a comunidade científica é composta por cientistas que são agrupados de 

acordo com interesses e especialidades. Por esse viés, podem integrar uma sociedade 

científica um grupo de trabalho, uma determinada equipe de colaboração científica, 

dentre outras formas de organização. Atribui-se a Fleck (1935) a responsabilidade sobre 

o uso do termo. Para esse autor, a noção de comunidade dependia da união de indivíduos 

com interesses em comum, dentro de um pensamento coletivo, de uma cultura e de uma 

época específica12. No entanto, a expressão mais completa aparece primeiramente em um 

artigo de Polanyi, intitulado Self Government of Science, em 1951. Já Robert Merton 

(1973, p.142) conceitua comunidade científica como “uma instituição social regida por 

valores e normas como o universalismo, o ceticismo organizado, o desinteresse [...]”. Os 

autores citados parecem concordar que uma comunidade científica é uma organização de 

indivíduos que comungam de interesses relacionados a alguma área do saber, que se 

encontram circunscritos em um mesmo espaço social e temporal. Comunicam-se entre si 

para compartilhar crenças e descobertas com vistas à produção futura de conhecimento 

coletivo. A esse respeito, Borges (2007, p. 19) pondera que  

 

a comunicação está ligada a questões da produtividade e indiretamente ao sistema de 

recompensas, ou “teoria de troca” de Hagstrom, “os trabalhos científicos (a que nós 

chamamos “contribuições”) são dádivas (gifts) dos cientistas que a ciência retribui 

(rewards) com reconhecimento profissional.  

                                                           
11 Para aprofundar a discussão a respeito das comunidades científicas, ver Polaniy (1946, 1968), Kuhn (19631978), Le 

Coadic (19962004), Meadows (1999), Schwartzman (2001) e Fleck (2012). 
12 Fleck teria sido a inspiração para que Thomas Kuhn escrevesse o livro A estrutura das Revoluções Científicas. Jacobs, 

S. (1987). Scientific community: formulations and critique of a sociological motif. The British Journal of Sociology, v. 

38, n. 2, p. 266-276. 

 



 

31 
 

Além desses autores, Thomas Kuhn (1963) expõe que a comunidade é integrada 

por indivíduos que compartilham o mesmo paradigma e estariam comprometidos com a 

prática coletiva da ciência, não existindo, para esse autor, um modo solitário de se fazer 

ciência. Devemos entender que a geração, a produção e o consumo de ciência não são 

fatos isolados. Como vimos, os cientistas que integram as comunidades o fazem com 

propósitos definidos.  

Até agora se percebem os propósitos da comunicação de ciência. No entanto, 

ressaltamos que apenas difundir aleatoriamente um repertório de conhecimento 

acumulado não se configura em comunicação científica. A gênese da comunicação 

científica se dá a partir do momento em que existem aceitação, consenso, aplicação e uso 

da informação científica, conforme exposto por Le Coadic (1996, p. 28): 

As atividades científicas e técnicas são o manancial de onde surgem os conhecimentos 

científicos e técnicos que se transformarão, depois de registrados, em informações 

científicas e técnicas. Essas atividades só existem, só se concretizam, mediante essas 

informações que é o sangue da ciência. Sem informação, a ciência não pode se 

desenvolver e viver. Sem informação a pesquisa seria inútil e não existiria o 

conhecimento. Fluido precioso, continuamente produzido e renovado, a informação só 

interessa se circula, e, sobretudo, se circula livremente. 

 

O principal objetivo das atividades científicas é a livre difusão de conteúdos 

científicos. Para além dessa faceta, há ainda objetivo do reconhecimento e da recompensa 

sob a autoria do conhecimento medido pelo volume de citações. Nesse sentido, a ciência 

não pode dissociar-se da informação, sobretudo, de sua comunicação.  Para que haja a 

comunicação, torna-se necessária a criação de ambientes propícios, com infraestruturas 

adequadas em que existem vários elementos interdependentes que agem em conjunto para 

garantir a comunicação efetiva da ciência. 

  

A comunicação científica consiste em muitas atividades interligadas. Essas acontecem 

dentro de uma infraestrutura institucional, política, social e econômica. [...] Atores 

individuais veem a sua parte da infraestrutura [...] e, muitas vezes, não têm consciência 

de como as suas partes interagem com as outras até que um importante componente da 

infraestrutura se rompe ou uma mudança em outra parte afeta substancialmente as suas 

próprias preocupações. Muitos dos processos, estruturas e relações da comunicação 

científica são invisíveis na maioria das vezes (Borgman, 2007, p.55).   

 

Essa autora corrobora a ideia de que a comunicação de ciência é um processo, como 

vimos anteriormente, que possui métodos e metodologias próprias. Assim, como processo 
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ou sistema, existe a interdependência de outros elementos para que possa cumprir seu 

objetivo final13. 

1.2 Condicionantes e origens da Comunicação Científica 

A comunicação científica é, em sua essência, mutante, sendo um produto de um 

meio que evolui numa velocidade vertiginosa. Sua evolução se dá em épocas distintas, 

mas de forma perene. O desenvolvimento da comunicação de ciência segue momentos 

específicos. A esse respeito, Vickery (2000) divide a evolução da comunicação de ciência 

em grandes períodos distintos, a saber:  

Quadro 1-Evolução da Comunicação de Ciência 

Fonte: Adaptado de Vickery (2000). 

 

O Quadro 1 acima indica os importantes marcos que caracterizam a evolução da 

comunicação de ciência. Na literatura sobre o assunto, são muitos os relatos que detalham 

como esse processo ocorreu desde seu início (Fjällbrant, 2012, Ziman, 1979, Merton, 

1973, Price, 1973, Bernal, 1939, Garvey, 1979, dentre outros).  

No entanto, destaca-se um avanço muito significativo na Europa em meados do 

século XV com a invenção da “prensa” de tipos móveis por Johannes Gensfleish 

Gutenberg. Essa invenção foi responsável por revolucionar o modo de produzir e 

disseminar informações, agora em formato de livros impressos14. A informação não 

somente de forma geral, mas, sobretudo, a informação científica, passa a ter uma 

circulação mais alargada, causando impactos relevantes e provocando o fenômeno da 

“explosão informacional”. Esse excesso de informação colocado ao alcance das pessoas 

                                                           
13 Apesar da importância da comunicação científica desde seu início, estudos mais aprofundados e sistematizados 

surgem em meados dos anos 40 do século passado. 
14 No entanto, Chartier aponta que o rompimento entre o manuscrito e o livro impresso não foi brusco, existindo indícios 

de que tenha havido uso dos livros manuscritos até mesmo nos séculos XVIII e XIX. Chartier, R. (1998). A aventura 

do livro. Unesp. 

Civilizações antigas (cerca de 600 a.C.) 

Cultura clássica (600 a.C. até 500 d.C.) 

Época medieval (500-1450) 

Período da “revolução científica” (1450-1700) 

Época de maior desenvolvimento (1800-) 
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ajudou a promover a Revolução Científica15, período que vai de meados do século XVI 

até meados do século XVIII.  

Torna-se importante observar que a Revolução Científica ocorre apenas em meados 

do século XVII, embora no período anterior, ainda na Renascença, é que o debate sobre 

a ciência e a natureza do conhecimento científico em si tenha sido iniciado. Para Kuhn 

(1963), esse período intermediário, de hibernação, mostrou-se necessário para o 

desenvolvimento da ciência. De toda forma, esses avanços causaram um aumento 

considerável no número de publicações e na circulação de informação científica, uma vez 

que provocaram o barateamento dos livros e a consequente ampliação de seu acesso. 

Além disso, inaugura-se uma nova dinâmica no fazer editorial, que agora passa a ser 

também mais barato e ágil (Hurd, 2004). Os papéis no sistema de comunicação científica 

são mais definidos. As informações passam a ser publicadas de forma mais sistematizada 

e com mais regularidade, fazendo o processo tornar-se mais célere, conferindo maior 

controle no quesito autoridade, colocando a autoria em evidência.  

Nesse ínterim, a informação passa a ser organizada, sistematizada e representada 

em suportes mais fáceis de manusear e, sobretudo, de armazenar. Por outro lado, 

paralelamente, como consequência desses novos processos, inova-se nas técnicas de 

recuperação da informação expressas na melhoria do tratamento documental realizado, 

visando agora à difusão da informação no geral e, posteriormente, à informação de cunho 

científico.  

Um outro marco significativo é evidenciado com o surgimento das primeiras 

Academias Científicas. Desde que foram criadas, visavam, a priori, à discussão da 

informação em geral e, posteriormente, da informação científica. Debatiam entre pares a 

respeito de experimentos e métodos científicos aplicados a soluções de problemas, a fim 

de se buscar a confirmação de teorias científicas e reafirmar valores, tais como autoria 

sobre essas mesmas ideias. O conhecimento era discutido em encontros nas casas de 

eruditos e nobres. Nesses encontros, em forma de saraus e discussões, tratavam de 

assuntos variados, como, por exemplo, filosofia, medicina, matemática, astrologia, dentre 

outros (Findlen, 2004). As Academias das Ciências e/ou Sociedades Científicas se 

reafirmaram, sobretudo na Europa, a partir do século XVII. Para Autran (2015, p.12), os 

                                                           
15 A expressão “revolução científica” foi criada por Alexandre Koyré, em 1939, ver Ronan, Colin A. (1987). História 

Ilustrada da Ciência: Universidade de Cambridge. São Paulo: Círculo do Livro, 4 vol. vol. III - Da Renascença à 

Revolução Científica. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Koyr%C3%A9
http://pt.wikipedia.org/wiki/1939
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termos Academia e Sociedade são sinônimos, mas se distinguem pelo fato de que, 

possivelmente, “as Academias eram patrocinadas pelo Estado, sofrendo maior controle 

do governo. [...] enquanto o Reino Unido, os Estados Unidos e os Países Baixos utilizam 

a terminologia Sociedade, os demais países europeus adotam o termo Academia”. Essas 

Academias trouxeram importantes contribuições para a ciência, bem como um 

amadurecimento do sistema científico como um todo (Burke, 2012).  

A primeira Academia foi a de Compagnie du Gai Sçavoir, em Toulouse, na França, 

em 1323, destacando-se também a Accademia de Lincei, fundada em 1603, que contava 

com Galileu como membro, sendo esta a primeira considerada meramente científica. 

Em 1657, foi fundada em Florença, na Itália, a Accademia del Cimento, considerada 

a primeira sociedade científica a receber o aval da Igreja Católica. Os debates nela 

realizados eram fortemente ligados aos interesses e estavam sob a tutoria (inclusive 

financeira) de seu patrono, nesse caso, o Príncipe Leopoldo de Médici. Embora tenha sido 

extinta mais adiante pela própria Igreja em virtude das discordâncias com as novas ideias 

propostas, essa academia produziu importantes resultados, especialmente na área das 

ciências experimentais. A Itália, que em meados do século XVII havia assumido um papel 

preponderante no debate científico, passa a ceder lugar a outras nações, tais como a 

França e Inglaterra. Outras Academias de destaque foram as da Royal Society of London, 

em 1662, e a Académie Royale des Sciences de Paris, em 1699. Em relação a Royal 

Society of London, apesar de contar com membros ilustres e de trocar correspondências 

com renomados cientistas do mundo, não evoluiu para um Instituto de Ciências. Vale 

salientar que o conhecimento debatido não visava apenas à sua aplicação como um todo 

na academia, mas também gerava inovações para a indústria, a guerra, dentre outras áreas. 

A grande vantagem dessas sociedades científicas diz respeito justamente ao aspecto de 

que estas promoviam a reunião entre pares com interesses em comum, na medida em que 

os cientistas integravam o que se convencionou chamar de colégios invisíveis, 

conceituados como: 

Um colégio invisível é um grupo ou escola de cerca de dez a uma centena de 

cientistas trabalhando numa tradição de pesquisa. Os seus membros mantêm-se 

em contacto assíduo, usualmente verbal, e evitam os canais mais lentos de 

comunicação formal. O grupo pode ser um de muitos que aplicam um programa 

abrangente de pesquisa a diferentes classes de fenômenos e problemas, como na 

ciência normal Kuhniana. Ou pode ser uma das várias tradições que competem 

dentro de uma especialidade, como no caso dos grupos de Bohr, Rutherford e 
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Fermi na física nuclear. Ou poderá ser deliberadamente revolucionário, lançando 

uma nova tradição de pesquisa contra uma já estabelecida (Kneller, 1980, p.183).   

 

Esse tipo de agrupamento permanece até os dias atuais, tendo em vista que a ciência 

não pode avançar sem um debate entre pares, sem que o assunto possa ser maturado. A 

tendência da formação das academias manteve-se forte nesse século. Outras academias 

surgiram na Europa, como a Akademie der Wissenschaften, em Berlim, em 1700, e a Real 

Academia das Sciências de Lisboa, em 1779, atualmente Academia das Ciências de 

Lisboa (Autran, 2015).  

Nesses espaços, as discussões eram registradas em suportes variados, inicialmente 

através dos chamados anagramas, formados por frases que descreviam as descobertas 

científicas. Tais anagramas eram “depositados” com uma testemunha, formando uma 

espécie de patente informal de conhecimento. Outra fonte bastante utilizada diz respeito 

às cartas, as quais eram trocadas entre os cientistas. Nelas, registravam-se informações 

sobre experimentos em andamento ou novas descobertas, podendo ainda ser trocadas de 

forma individual ou entre os grupos de cientistas. Vale salientar que com essa prática 

surgem os primeiros indícios da figura do gatekeeper ou editor científico como aquele 

responsável por deter e socializar as informações. Além disso, outras formas importantes 

de socialização eram as reuniões e os encontros científicos, que perduram até os dias 

atuais, sendo o livro científico um dos suportes mais valorizados.  

O desenvolvimento experimentado nos séculos subsequentes, como nos séculos 

XVIII e XIX, foi muito rápido, especialmente na Inglaterra, Alemanha, França e Estados 

Unidos, devido a fatores como a crescente industrialização, com a substituição dos 

processos mecânicos pelos processos industrializados. O crescimento industrial também 

provocou ecos na academia, assim, na medida em que aumentava o interesse por 

publicações técnico-científicas, houve a contratação de cientistas pelas indústrias, já que 

as empresas passaram a financiar pesquisas, a exemplo da Bayer (Vickery, 2000). Nesse 

contexto, as principais universidades começaram a se beneficiar de recursos da indústria, 

impulsionando a pesquisa técnica. Nessa linha de raciocínio, vale salientar que as 

bibliotecas especializam-se ainda mais para atender esse novo público. Os resumos e as 
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referências bibliográficas, que anteriormente eram separados do documento (artigo), 

passam a ser incorporados neste (Meadows, 1999)16.  

De modo geral, como consequência desses avanços, houve o aumento da 

quantidade de patentes, com os Estados Unidos passando à frente da Inglaterra e da 

Alemanha pela primeira vez. Em relação ao alcance das publicações, a abertura de 

estradas e a melhoria nos correios vieram a facilitar a distribuição de livros e periódicos. 

Além dos transportes, a comunicação também se aprimora, fazendo com que tanto a 

informação no geral quanto a informação científica, em particular, circulassem mais 

rapidamente. Sem dúvidas, o periódico científico, sobretudo o artigo científico, atua como 

uma das formas mais reconhecidas, enquanto responsável por registrar as informações e 

permitir sua perpetuação. 

1.3 O papel dos periódicos científicos  

 

 O periódico científico é concebido como um dos veículos formais de comunicação 

científica. Essa fonte de informação possui a dupla função de comunicar informação entre 

os pares dentro dos limites da comunidade científica e para o público em geral. Até hoje 

o periódico é considerado uma das mais importantes fontes de informação do Arquivo da 

Ciência e da comunidade científica como um todo. Nessa perspectiva, Ziman (1980) 

aponta que o periódico científico cumpre funções que permitem a ascensão do cientista 

para efeito de promoção, reconhecimento e conquista de poder no meio acadêmico.  

Os primeiros periódicos foram frutos das academias mencionadas anteriormente, 

como, por exemplo, os da Royal Society of London e os da Académie Royale des Sciences. 

Ambas criaram periódicos, como os Philosophical Transactions (Phil. Trans, como é 

conhecido), organizado por Henry Oldenburg, e o Journal des Sçavans, por iniciativa de 

Denis de Sallo. Esses periódicos existiam como forma de registrar e sistematizar as 

discussões realizadas.  

No entanto, tanto o Journal de Sçavans quanto o Philosophical Transactions não 

eram apenas produtos das Academias e/ou sociedades, mas também tratavam de 

discussões independentes, denominados “learned journals” (Barnes, 1936). No Phil. 

                                                           
16 As conferências e os congressos nesse período tiveram grande aceitação dos cientistas, em que o conhecimento 

passou a ser mais amplamente debatido com maior valorização das atas de conferência, conforme aponta Fjällbrant 

(2012). 
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Trans, o pioneiro entre os periódicos científicos, havia uma quantidade maior de 

cientistas, sendo considerado um grupo coeso e com a produção científica mais 

expressiva. O grupo tinha ainda o poder de conferir autoridade e colocar “rótulos” no que 

era visto como científico ou não, constituindo “estrutura de autoridade que transforma a 

simples impressão do trabalho científico em sua publicação” (Zuckerman & Merton, 

1973, p.460). A esse periódico, são atribuídas a iniciativa de se agrupar informação em 

série e a criação de outros produtos documentários, tais como resenhas de livros, notícias 

gerais, observações sobre experimentos, até mesmo obituários (Brown, 1972). Já o 

Journal de Sçavans é considerado “o precursor do periódico moderno de humanidades” 

(Meadows, 1999, p.23). Seu objetivo era: 

 

[...] o catalogar e dar informações úteis sobre livros publicados na Europa e 

resumir seus conteúdos, divulgar experiências em física, química e anatomia que 

possam servir para explicar os fenômenos naturais, descrever invenções ou 

máquinas úteis e curiosas, registrar dados meteorológicos, citar as principais 

decisões das cortes civis e religiosas e censuras das universidades, e transmitir 

aos leitores todos os acontecimentos dignos da curiosidade dos homens 

(Houghton, 1975, p.13-14).  

 

 

Além desses dois notórios periódicos, podemos mencionar o Miscellanae curiosa 

medico-physica (1670-1706), cuja publicação era de responsabilidade do físico de origem 

alemã, Johann Laurentius Bausch17. Guédon (2001, p.5) menciona que “[...] os periódicos 

o Phil. Trans e o Journal de Sçavans influenciaram a formação de inúmeras outras 

publicações na Europa”.  

Desde seu início, esses veículos de comunicação representam um passo importante 

para a comunicação de ciência, uma vez que substituem a troca informal de informação 

por um registro formal (Manten, 1980). A ciência, que já se encontrava dividida em 

categorias muito globais na Idade Média, passa a se subdividir ainda mais a partir da 

                                                           
17 Em relação a outros periódicos: Na Itália, foram fundados o Giornale de letterati di Roma e o Saggi di naturali 

esperienze, publicado pela Academia Del Cimento. Conforme McKie (1979) naNa Alemanha, apareceu o Acta 

Eruditorum (Leipzig, 1682), o primeiro periódico alemão, que trazia também artigos sobre Medicina, Matemática, 

Direito e Teologia, tendo Otto Mencke como seu primeiro editor. Na Holanda, aparece o Nouvelles de la république 

des lettres, no estilo do Journal des Sçavans, publicado em Amsterdam de 1684 a 1687. A Academia de Paris publica, 

no estilo de Philosophical, a série Histoire et Mémoires. [...] No século XVIII ocorre a grande expansão das publicações 

em ciência. Na Europa, de 1725 a 1800, são criados setenta e quatro periódicos, sendo que apenas cinco desses são 

fundados antes de 1750. São eles: Raccolta d’opuscoli scientifici e Filologici (Veneza, 1728-1757) e continuado por 

Nuova raccolta..., Ferrara, de 1755 a 1787), Le Pour et Contre (Paris, 1733-1740), Bibliotheque Britannique ou 

Histoire des ouvrages des savans de la Grande Bretagne (La Haye, de 1750 a 1757), Göttingische Zeitung von 

Gelehrten Sachen (Göttingen, de 1739 a 1752, e continuado até 1801 em associação com a Göttingen Academy, com 

título modificado) e Hamburgisches Magazin (Hamburg e Leipzig, de 1767 a 1781)  conforme indica Guedón (2001). 
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denominada Ciência moderna, conforme Kronick (1985), em trivium (Gramática, 

Retórica e Lógica) e em quadrivium (Aritmética, Música, Geometria e Astronomia).  

Nesse ínterim, os tipos móveis anteriormente inventados por Gutenberg passam a 

ser fundidos, fazendo surgir o linotipo, no qual cada linha de caracteres tipográficos era 

agrupada em blocos, e o monotipo, totalmente mecânico, em que havia a conversão do 

texto, perfurado numa bobina de papel (Vickery, 2000). Essa tecnologia acelerou ainda 

mais a impressão de livros e dos periódicos científicos. Salientamos que essa época é 

também marcada pelo surgimento das Bibliotecas Especializadas, que faziam parte das 

Sociedades Científicas. As publicações se especializam e dedicam-se a nichos específicos 

do conhecimento. Paralelamente, desenvolvem-se as bibliografias especializadas, sendo 

a primeira atribuída ao médico suíço Conrad Gesner, ainda no século XVI. As 

bibliografias têm um papel fundamental na organização da informação, sobretudo, no seu 

acesso, configurando-se um importante instrumento de acesso à informação científica até 

o aparecimento de outros sistemas de informação (tais como os catálogos online e hoje 

com a Internet). Para Tanselle (1988), a Inglaterra destaca-se como o país com maior 

desenvolvimento de bibliografias científicas, liderada especialmente pela Bibliographical 

Society de Londres. Ressaltamos que a especialização do conhecimento também produziu 

inovações no modo de realizar o tratamento documental, aumentando a quantidade de 

publicações em forma de índices e resumos (a partir dos avanços na área de indexação), 

assim, surgem mais enciclopédias temáticas e obras de referência em resposta a novas 

formas de sistematizar o conhecimento produzido. São feitas importantes modificações 

na formatação do texto científico, com predomínio da categorização de referências 

bibliográficas e índices remissivos. Nesse contexto, o fenômeno do excesso de 

informação fica mais evidente, não sendo possível manter-se totalmente informado a 

respeito de uma área do saber. Essa tendência, como veremos mais adiante, agravou-se 

bastante nos séculos subsequentes. No entanto, os artigos de periódicos prevalecem como 

um recurso muito importante de comunicação de ciência, entendidos como artefatos. 

Diante dessa perspectiva, Fjällbrant (2012, p.8) coloca: 

Para entender a escolha em relação ao artefato final, o artigo científico, devemos 

observar os vários grupos socioculturais preocupados com a difusão da 

informação científica e técnica, devemos examinar as necessidades e problemas 

destes vários grupos bem como as interações realizadas entre eles. A 

predominância de um artefato ou um grupo de artefatos com as mesmas funções 

encontra-se estabelecida num processo de seleção baseado nas necessidades dos 

vários grupos de pessoas interessados e preocupados com o uso dado aos vários 
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artefatos. No caso da comunicação de ciência as necessidades dos vários grupos 

diferem. Uma aceitação ocorre quando a maioria das necessidades pode ser 

atendida e envolve o mesmo artefato. 

Até a atualidade, o artigo científico é aceito como um importante mediador de 

comunicação de ciência para variados grupos sociais epistêmicos, pois, apesar de toda a 

evolução, a estabilidade desse artefato ainda é preponderante, havendo mudança apenas 

nos meios (do impresso para o digital) pelos quais se expressa a informação. No espaço 

de tempo acima mencionado, mostra-se relevante perceber que o periódico científico 

agora é considerado não apenas um transmissor de informações, mas também um 

importante repositório de conhecimento (Kronick, 1985). Um dos elementos que 

conferem crédito e preferência dos acadêmicos pelos periódicos refere-se ao aspecto em 

que este é aceito como uma forma de comunicação oficial formal. Outro fato é que é 

submetido a um sistema, engendrado desde o momento em que chega a informação em 

forma de input até a sua externalização  ou output como publicação. A formalidade das 

etapas e o sistema formal de editoração atribuem um status necessário para a comunicação 

de ciência, que perdura na contemporaneidade. As relações presentes nesse sistema são 

complexas e dependentes de fatores externos. Um desses fatores relaciona-se diretamente 

com a dimensão humana do processo, como a do processo de arbitragem científica.  

O conhecimento científico, para ser assim considerado, precisa antes ser aceito e 

aplicado, testado e/ou refutado. A esse respeito, Popper (2005) afirma que “a ciência 

evolui a partir de um processo de corroboração ou refutação de hipóteses e teorias, após 

análise criteriosa pela comunidade científica”. Portanto, essa aceitação será possibilitada 

por meio de um processo de revisão por pares (peer review), também denominada de 

arbitragem científica. O processo inicia-se quando os autores submetem seus trabalhos à 

análise de especialistas, para que possam ser revisados, aceitos ou refutados. De um modo 

geral, o objetivo desse processo é entender como “especialistas em determinado domínio 

avaliam a performance dos autores em termos de criatividade, ou qualidade do seu 

trabalho científico, dentre outros aspectos” (Lee et al. 2013, p.2). Ou seja, visa, acima de 

tudo, uma imparcialidade de julgamento do trabalho científico produzido. Esse processo 

pode ser realizado às cegas (single blind peer review), quando a identidade do especialista 

é anônima. Outra forma é o double blind review, sendo a identidade do autor 

desconhecida pelo especialista e vice-versa, isto é, essa estratégia busca suprimir qualquer 

tipo de julgamento de valor por parte do examinador. Esse processo tornou-se obrigatório 
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devido, por um lado, à grande quantidade de artigos científicos publicados e, por outro, à 

necessidade de se certificar e aceitar como oficial o conhecimento proposto.  

[...] o aumento da actividade científica em cada disciplina levou ao aumento de 

artigos científicos propostos para publicação. As revistas científicas viram-se 

assim na necessidade de impor um mecanismo (eliminando os artigos que não 

fossem interessantes, ou suficientemente inovadores ou contivessem erros de 

procedimento) que simultaneamente garantisse a qualidade do conhecimento 

tornado público, certificando-o, e permitisse uma seleção dos originais 

submetidos para publicação (Caraça, 2001, p.88).   

 

No entanto, Lawrence et al. (2011, p.17) sugerem que esse sistema de arbitragem 

não se limita apenas à revisão de artigos científicos, sendo relacionado também a outras 

atividades avaliativas de cunho científico, tais como: 

 

[...] observação das práticas educativas em sala de aula, práticas clínicas, 

avaliação para atribuição de bolsas, para agências de fomento, atribuição de nota 

para pôsteres, avaliação de livros para publicação, avaliação da aplicabilidade e 

capacidade de interpretação de conjuntos de dados, dentre outros elementos. 

 

Observa-se claramente que a avaliação de trabalhos científicos é apenas uma parte 

do espectro total de atividades desempenhadas pela avaliação científica feita por pares. 

Além dos fatores relacionados à manutenção da qualidade do trabalho científico, esse 

processo é responsável por manter o controle e a uniformização do discurso acadêmico 

praticado pelas instituições. Para Merton (1973), o processo de arbitragem científica 

configura-se como um “sistema de vigilância institucionalizada”, através do qual é 

possível que se atenda a critérios de qualidade predeterminados e que os outputs finais 

fiquem afinados com o discurso acadêmico vigente. A esse respeito, há um consenso entre  

Meadows (1999) e Ziman (1980) onde1968), os quais indicam que o processo de peer 

review essencialmente fundamenta quatro elementos que são significativos para a 

validação científica, como vemos no Quadro 2 abaixo. 
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Quadro 2-Elementos do processo de arbitragem científica 

Disseminação da informação e conhecimento atual 

Arquivamento dos produtos de conhecimento 

Atribuição de prioridade para autores  

Crédito para o trabalho dos autores 

Fonte: Adaptado de Meadows (1999). 

  

Existem muitas vantagens e algumas desvantagens ou limitações relacionadas a 

essa atividade. O uso de critérios sólidos para a avaliação de outputs de ciência poderá 

garantir uma maior qualidade do material publicado e promover o avanço da ciência. 

Além disso, pode conferir aos pesquisadores um “selo” de qualidade, uma possibilidade 

de melhor aceitação de seu trabalho, de concorrer para que este possa ser citado pelos 

seus pares e, ainda, de haver avanços na carreira, dentre outros aspectos.  

Entre as desvantagens ou limitações, destacamos que esse sistema é um processo 

elaborado, meticuloso e, acima de tudo, demorado, enquanto a ciência, a informação e o 

conhecimento científico surgem com uma rapidez muito grande. Fjällbrant (2012) faz 

menção a outras desvantagens, dentre elas, a morosidade18 do processo, uma vez que, 

para ser publicado, o artigo deve cumprir todas as etapas editoriais, ser submetido à 

revisão dos pares, muitas vezes mais de um. As informações, para serem divulgadas, 

comumente, dependem de financiamento externo ou de autorização de patentes. Além 

desses aspectos, há um jogo de interesses presente, na medida em que existe preferência 

por artigos de centros de investigação prestigiados, colocando em xeque a imparcialidade 

do processo de revisão por pares. Outra característica do processo diz respeito aos seus 

custos elevados, tendo em vista que fora do âmbito acadêmico a assinatura de periódicos 

é muito cara. Nesse contexto, o autor destaca a importância das bibliotecas como 

promotoras do acesso à informação científica.   

Como em toda atividade científica, esse processo passa por modificações ao longo 

do tempo. O processo de arbitragem científica não é recente e antecede até mesmo a 

criação dos próprios periódicos. A maioria dos autores já mencionados aponta que a 

origem do sistema de revisão por pares está no âmbito das já citadas Sociedades 

                                                           
18 Grifo nosso. 
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Científicas. Para Fitzpatrick, (2010), as primeiras ações em torno da revisão de pares 

surgem com a necessidade de seleção de manuscritos e a aplicação de regras de censura 

do que seria publicado. O aparecimento do que entendemos hoje por sistema de 

arbitragem científica dá-se, de início, de maneira informal. Como vimos, os estudiosos e 

especialistas trocavam correspondências entre si a fim de relatar suas recentes 

descobertas, ler e opinar a respeito dos trabalhos uns dos outros. O modus operandi desse 

sistema tem sido basicamente o mesmo, assim como na editoração, mudam-se a 

tecnologia e os meios, mas a essência do processo permanece a mesma.  

Diante desse contexto, começam a se debruçar em análises mais detalhadas na 

tentativa de isolar o fenômeno por meio de abordagens sistêmico-relacionais. A seguir, 

para se perceber melhor como a comunicação de ciência se divide, enfatizaremos seus 

fluxos e principais modelos.  

1.4 Fluxos da Comunicação de Ciência 

 

Existem diversas formas de se comunicar ciência, bem como vários tipos de 

suportes que apoiam esse processo. Porém, em geral, a comunicação de ciência se divide 

de acordo com os canais de comunicação, sejam formais, sejam informais.  

No tocante aos canais formais, estes são tradicionalmente manifestados em forma 

de produtos, como livros, periódicos, dentre outros. A recuperação da informação 

registrada é garantida através do acesso. A comunicação científica formal é material que 

já foi publicado, revisado por pares, editado e se encontra de alguma maneira recuperável 

por intermédio de variados sistemas de informação (Pikas, 2006, p.5). A comunicação 

científica formal inicialmente era concebida por meio dos modelos de comunicação.  

Embora a função do modelo seja a de descrever processos e sistemas, a sua adoção, 

por vezes, serve apenas para se observar a comunicação de forma estanque, algo 

questionável de se fazer, sobretudo nos dias atuais, devido à velocidade das mudanças. 

Desse modo, entendemos que nenhum modelo é capaz de esgotar todas as possibilidades, 

muito menos de abarcar a dinâmica dos processos de comunicação. Diante disso, Lopes 

(1994, p.56) esclarece:  

O modelo pode então ser considerado [...] como um simulacro construído que 

permite representar um conjunto de fenômenos. Por envolver representação, a 

construção de modelos na ciência se realiza na distância que separa a linguagem-
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objeto da metalinguagem. Por isso, de um lado, os modelos são sempre 

representações hipotéticas, suscetíveis de serem confirmadas, e, de outro, eles 

dependem de uma teoria a partir da qual são deduzidos e que controla sua 

homogeneidade (elementos de mesmos níveis e dimensões) e sua coerência 

(elementos solidamente vinculados e não contraditórios). A elaboração e 

utilização dos modelos acham-se assim comprimidas entre as exigências da teoria 

e a necessária adequação ao objeto de conhecimento. É essa dupla conformidade 

dos modelos que os caracteriza como uma construção metodológica e lhes dá um 

caráter hipotético-dedutivo. Pode-se então designar por modelo qualquer sistema 

de relações entre propriedades selecionadas, abstratas e simplificadas, construído 

conscientemente com fins de descrição, de explicação ou previsão e, por isso, 

perfeitamente manejável. 

  

Nessa perspectiva, destacamos que a verdadeira função dos modelos é a de permitir 

a análise e a descrição dos fenômenos. Essa análise, no caso do objeto em estudo, é 

realizada a posteriori e relaciona elementos internos e externos presentes, de acordo com 

intenções e propósitos específicos. A seguir, enfatizaremos alguns dos modelos principais 

da comunicação de ciência. Eles são modelos clássicos que permitem que se observem 

quais os atores envolvidos no processo e, sobretudo, como o processo de comunicação de 

ciência flui e quais seus objetivos. 

Um dos modelos mais conhecidos foi proposto por Garvey & Giffith, publicado em 

meados de 1970. Foi aplicado inicialmente ao campo da psicologia, mas tem sido 

utilizado para explicar como se dão os fluxos de informação científica formal em diversas 

áreas do conhecimento.  
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Figura 3-Processo de Comunicação de Ciência 

Fonte: Garvey-Griffith (1979, p.135) 
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Os autores apresentam uma sequência lógica, a qual vai desde o elemento inicial, 

que é a pesquisa, até a sua publicação final. Conforme mencionado, a figura reforça que, 

para ser comunicado formalmente, o conhecimento (exemplificado pelo artigo) precisa 

ser revisado e referendado por pares. No entanto, não basta ser revisado, pois precisa ser 

colocado ao alcance das pessoas, da comunidade acadêmica. Para tanto, são idealizados 

produtos documentários (índices, anais, dentre outros) que visam representar unicamente 

o item com vistas à sua disseminação e recuperação. Outro modelo da mesma década foi 

o da United Nations International Scientific Information System (UNISIT), o qual, por 

sua vez, resultou de uma cooperação entre a Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Conselho Internacional de Uniões 

Científicas. Sua aplicação visava o campo técnico-científico. 
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Figura 4-Modelo de Comunicação UNISIST 

    Fonte: Sondergaard et al. (2003) 
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Ambos os modelos representados propõem uma sequência linear da comunicação 

científica, com etapas definidas. Contudo, como foram idealizados em meados dos anos 

1970, ainda não poderiam ter enfatizado o impacto causado pelas TIC. Já em meados de 

1990, Hurd (2004) revisita o modelo e o adapta levando em consideração a emergência 

da Internet, sobre o que teremos a oportunidade de discutir mais adiante. 

Para além dos canais formais, como mencionado anteriormente, outro tipo de 

comunicação científica pode ocorrer de maneira mais espontânea através de canais 

informais. Esse tipo de comunicação pode se materializar em lugares onde as pessoas 

comunicam-se entre si, trocando informações, como em um simpósio, uma sala de aula, 

uma conferência, de forma presencial ou remota. Embora informais, os canais de 

comunicação não podem ser considerados elementos de menor valor. Eles são muito 

importantes e também concorrem para a evolução e o sucesso da ciência, uma vez que os 

inputs de comunicação ocorridos serão aproveitados posteriormente por intermédio dos 

canais de comunicação formais. Targino (2000, p.19) define comunicação científica 

informal como aquela que “utiliza canais informais, em que a transferência da informação 

ocorre através de contactos interpessoais e de quaisquer recursos destituídos de 

formalismo, como reuniões científicas, participação em associações profissionais e 

colégios invisíveis”. Portanto, percebe-se que a comunicação científica informal se dá em 

ambientes variados, mas sem necessariamente ter seu registro realizado de maneira 

formal, oficial, e refere-se a trocas de informações entre cientistas. Apesar de o sistema 

tradicional reconhecer a comunicação publicada como a definitiva, muitos dos dados e 

das informações foram previamente comunicados através de sistemas informais de 

comunicação, como, por exemplo, os relatórios técnicos e os congressos, sendo somente 

depois maturados e publicados em produtos de informação convencionais (Pikas, 2006).  

Como os artigos e outros produtos comuns de informação científica sofrem de 

limitações de espaço, por vezes, para que a investigação possa ser esclarecida, torna-se 

necessário haver contacto informal entre produtor e pesquisador. Existem também outras 

diferenças importantes entre esse tipo de comunicação e as que ocorrem em ambientes 

formais. As informações repassadas não são tidas como oficiais, pois não sofreram uma 

curadoria por pares, apenas aceitas como dados relacionados à pesquisa. Nesse ambiente, 

não se verifica formalmente a revisão por pares. No entanto, o conhecimento produzido 

e debatido não é menos importante. Trata-se de uma etapa necessária e concorre para a 

formalização final de um corpus de saber solidificado, posteriormente aceito como 
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oficial. Percebe-se que os canais informais são utilizados para se maturar e debater ideias 

que depois serão repassadas em fluxos formais e expressos em produtos de informação 

formalmente aceitas pela academia. De modo geral, compreende-se que os dois tipos de 

canais compõem um sistema cuja ecologia atualmente é dinâmica e fluida.  

Para Le Coadic (1996), p.34), as diferenças existentes entre os dois canais são 

principalmente referentes à sua “audiência, armazenamento, atualidade, orientação, 

redundância e interatividade”. Nesse sentido, as diferenças estão relacionadas à natureza 

do artefato bem como à intenção da comunicação. Por esse viés, Pikas (2006) enfatiza 

que os canais formais e informais de comunicação científica se complementam. Na 

realidade hoje, além de se complementar, há uma convergência entre eles.  

De forma mais geral, os fluxos são parte integrante do que consideramos o processo 

de comunicação científica, o qual pode ser definido como sendo uma sequência lógica 

de etapas necessárias para a publicação e a monitoração de resultados científicos que 

preveem etapas, tais como acesso à informação, à sua análise, ao seu processamento, à 

sua publicação, dentre outros aspectos. Além disso, compreende a inclusão e a avaliação 

dessa informação, vertida em conhecimento no repertório científico. Todas as etapas são 

necessárias para a compleição do ciclo e o cumprimento dos objetivos científicos, de 

modo que o que se altera são os condicionantes ligados ao tempo e ao contexto vigente.  

1.5 O Contributo das Tecnologias de Informação e Comunicação  

 

A crescente integração e o uso das TIC19 têm modificado a forma como os cientistas 

lidam com a informação e produzem conhecimento. As mudanças são graduais, 

realizando-se, a partir de meados do século XX, a um ritmo cada vez mais intenso. 

Um maior progresso da tecnologia coincide com o aumento do interesse e do debate 

acerca da comunicação de ciência. No século supracitado, ressaltamos o desenvolvimento 

expressivo das fontes de informação e literatura científica como um todo, impondo, por 

outro lado, a necessidade de novas estratégias para se tratar a informação científica20. 

                                                           
19 Borgman (2007) enfatiza que a tecnologia tem avançado mais rapidamente do que o nosso entendimento sobre o seu 

potencial. 
20 É relevante mencionar a importância de Paul Otlet e Henri La Fontaine, uma vez que suas teorias, ainda no século 

XIX, foram ideias embrionárias para a elaboração, mais à frente, de sistemas de informação automatizados. Para eles, 

a informação deveria ser padronizada dentro dos diversos sistemas de informação e comunicação em bibliotecas, 

arquivos e museus. Otlet foi pioneiro na utilização experimental de tecnologias, tais como rádio, cinema e microfilme 

aplicados na busca, reestruturação e uso da informação. Muitas de suas ideias serviram para a criação de futuros 

artefatos de comunicação mediados pela tecnologia.  
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Houve um interesse conjunto por parte de empresas e universidades para desenvolver 

tecnologias voltadas para a melhoria do tratamento documental e difusão da informação, 

impulsionadas também pela Segunda Guerra Mundial21 e pela ascensão dos Estados 

Unidos da América em relação ao poderio econômico e militar.  

Os estudos sobre a comunicação de ciência atingem seu auge, fazendo evoluir esse 

campo do conhecimento, doravante conhecido como Documentação Científica 

(Buckland, 1996)22.  

Em meados dos anos 1960, a UNESCO cria grupos de trabalho que tratam de temas 

específicos ligados ao universo da comunicação de ciência. Uma das conclusões de 

relatórios produzidos por esses grupos dizia respeito ao fato de que nessa época o 

periódico era visto como um método de comunicação inadequado (Kronick, 1985). Para 

o autor, os periódicos impressos eram caros e os utilizadores com frequência faziam uso 

apenas de um ou de outro artigo. Desse modo, havia a necessidade da melhoria no acesso 

às informações científicas. De toda forma, a evolução da comunicação de ciência seguia 

com uma velocidade célere. A comunicação passou a ser mais discutida e analisada, agora 

de maneira mais sistemática, assumindo um cariz mais científico. 

A aplicação das TIC na ciência, como em outras áreas, ocorreu paulatinamente e 

teve um maior avanço a partir da década de 1970. A sua inserção no processo de 

comunicação de ciência pode ser observada inicialmente tanto na informatização dos 

catálogos das bibliotecas como no surgimento das bases de dados científicas. As TIC 

permitiram avanços na organização e no tratamento dos dados, agora em formato digital, 

melhorando as formas de se acessar a informação bem como o seu processamento, 

conferindo assim maior eficiência ao processo. Aumentou também a quantidade de 

cientistas e foram desenvolvidas novas especializações. Nesse contexto, uma maior 

quantidade de dados passou a ser manipulada com mais eficiência e, com o surgimento 

das bases de dados, houve o incremento da faceta do armazenamento e da recuperação da 

                                                           
21 Em 1945, o cientista americano Vannevar Bush escreveu o artigo “As we may think”, que chamava a atenção para o 

fato de que nesse período havia uma grande quantidade de artigos, produzindo certa dispersão da informação. Para 

solucionar tal problema, propôs a construção do Memex, que seria uma máquina capaz de armazenar grandes 

quantidades de informação. Posteriormente, esse sistema serviu de inspiração para a criação do hipertexto, hoje 

utilizado em larga escala na WWW. 
22 No espaço de tempo mencionado acima, destaca-se uma presença relevante do microfilme nas bibliotecas e centros 

de documentação. O microfilme foi uma tecnologia importante para a comunicação de ciência, pois permitia o 

armazenamento de grandes quantidades de informação em pouco espaço, auxiliando inicialmente no atendimento às 

necessidades de informação técnica por parte de empresas e governo no geral. 
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informação. A mecanização no tratamento da informação por meio das TIC foi muito 

rápida, trazendo diversos avanços em um curto espaço de tempo. Alguns teóricos, como 

Lancaster (1978), até previam que, no futuro, se o progresso com as TIC mantivesse a 

mesma velocidade, iríamos ter um sistema de comunicação científica sem papéis. Essa 

previsão não se consagrou, mas outras do mesmo autor, como a possibilidade de cientistas 

se comunicarem de forma remota, fazendo uso de sistemas semelhantes ao correio 

eletrônico, e o fato de que no futuro a maioria das publicações será eletrônica, tornaram-

se realidade na sociedade atual.  

Ainda no início dos anos 1990, outro fenômeno chamou a atenção, qual seja, a crise 

dos periódicos23, que ocorreu, sobretudo, nas bibliotecas universitárias no mundo afora. 

Como aumentava a quantidade de publicações e de leitores, as bibliotecas não 

conseguiam manter suas coleções atualizadas como gostariam. Os serviços de 

empréstimo inter-bibliotecário e outros do gênero já não eram capazes de atender a 

demanda crescente. Somando-se a esse cenário, havia o aumento da inflação e dos custos 

de manutenção desses acervos. Tenopir & King (1988) declaram que as estratégias que 

levaram a essa crise das assinaturas das revistas científicas resultaram em lucros menores 

para os editores e em custos maiores para os indivíduos, bibliotecas e mantenedores de 

bibliotecas e seus usuários. Uma solução começa a emergir com a ascensão dos periódicos 

eletrônicos no final dos anos 1980. Bertin (2012, p.19-20) indica que o primeiro periódico 

eletrônico foi o New Horizons in Adult Education, publicado pela Universidade de 

Syracuse nos Estados Unidos, a partir de 1987, o qual possuía um sistema formal de 

arbitragem científica e dedicava-se à área da Educação e assuntos correlatos. O segundo 

foi o Newsletter on Serials Pricing Issues, da American Library Association, em 1989, e, 

em seguida, o Postmodern Culture, publicado pela Universidade John Hopkins, também 

nos Estados Unidos. No entanto, os periódicos eletrônicos não eram tal como os 

conhecemos atualmente. Nesse entendimento, a referida autora traz que  

na fase inicial de desenvolvimento os periódicos eletrônicos eram inovadores, 

eram caracterizados pela ausência da versão impressa, eram distribuídos por e-

mail, FTP, Gopher. No início dos anos 1990 havia as primeiras criações dos 

repositórios da web para a publicação de versões preliminares de literatura 

cinzenta (os preprints) bem como as primeiras iniciativas de auto arquivamento, 

os arquivos de e-prints.  

                                                           
23 Grifo nosso. 
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A aceitação dos periódicos eletrônicos por parte dos acadêmicos, entretanto, não 

foi automática nem ocorreu com a mesma velocidade. A maioria dos pesquisadores 

preferia a versão impressa, na medida em que, para eles, a versão eletrônica não era 

oficial, sendo percebida como algo de menor qualidade (Kling; Covi, 1995). 

Nesse contexto, foram várias as transformações, estas iniciadas com a crescente 

transposição do impresso para o eletrônico. Para Hurd (2004, p.22), “a migração do 

impresso para o eletrônico transformou os papéis de todos os participantes no sistema de 

comunicação científica”. Nesse processo, encontram-se envolvidos os cientistas, os 

produtores de conhecimento, os bibliotecários, que atuam como intermediadores, os 

editores, os revisores, o público consumidor de informação, dentre outros. Anteriormente, 

os atores nesse processo tinham seu espaço demarcado e cada um possuía uma função 

que culminava com a comunicação de ciência. Ainda segundo essa autora, no início, as 

mudanças favoreciam o processo, uma vez que o uso da tecnologia conferia mais 

agilidade. Não havia ambiguidade dos papéis representados, cada um tinha sua função 

definida e eram interdependentes. No entanto, as demarcações que indicam onde acaba o 

papel de um e inicia o papel de outro se dissipam na atualidade. Por exemplo, os 

consumidores de informação não têm mais um papel tão passivo no processo. Com a 

difusão crescente da informação científica em plataformas digitais variadas, eles, ao 

mesmo tempo, recebem e dão retorno através de inputs e trocas de informação com os 

autores e são concomitantemente consumidores e coprodutores, os chamados 

prosumers24.  

Essas mudanças trazidas pela tecnologia demandaram novas formas de se lidar com 

a comunicação científica, de modo que novas competências foram necessárias para 

sobreviver no mercado. Nesse sentido, a indústria da informação se altera, assim como 

todos os envolvidos direta ou indiretamente nela. A academia, consequentemente, sofre 

transformações significativas. Inicialmente, a aplicação das TIC se deu nos processos 

presentes no modelo tradicional existente, não alterando ainda o seu fluxo e as suas 

etapas. As TIC foram inicialmente empregadas como ferramentas que conferiam maior 

                                                           
24 Este termo foi inicialmente utilizado por Alvin Toffler em seu livro A Terceira Onda. Para ele o termo, exprime a 

junção entre produtor e consumidor. Segundo o autor, o consumidor é um fenômeno típico da era industrial. Com a 

evolução natural trazida pela era pós-industrial, estes foram substituídos por prosumers, que são pessoas que produzem 

seus próprios bens e serviços. No entanto, o termo tem sido apropriado pelos estudiosos da comunicação para identificar 

o tipo de interatividade presente no consumo de informação possibilitado pelas plataformas digitais em seus diferentes 

formatos. A esse respeito, ver: Toffler, Alvin (1980). A Terceira Onda. São Paulo: Record, 491p. e Jenkins, H. (2006). 

Cultura da convergência. São Paulo: Aleph. 
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agilidade ao processo, mas seu impacto maior ainda estava por vir. O primeiro deles 

ocorreu na área da publicação, aplicada ao processo de editoração, que vem a se tornar 

mais eficaz e ágil, e ao processo de difusão da informação, que desde então pode ser 

disseminada em outros tipos de suportes além do convencional. De forma geral, um 

grande diferencial começou a ser percebido a partir da Internet e da WWW. Por um lado, 

essas facilidades emergem, em parte, como resposta para um anseio de se agilizar o 

processo de comunicação acadêmica com a partilha de ideias e, por outro, como uma 

tendência natural da evolução da tecnologia da informação experimentada nessa época. 

As transformações advindas da web provocaram impactos não somente na 

comunicação de ciência, mas também na sociedade em geral. Na compreensão de Castells 

(2000), tais alterações materializam-se, sobretudo, no modo como a informação pode ser 

produzida, armazenada e difundida, que difere totalmente em relação ao paradigma 

anterior. A esse respeito, podemos ressaltar que se instala um ciclo vicioso benéfico. 

Nesse cenário, a maior agilidade na produção de informação gera a ampliação de seu 

acesso e isso causa impactos positivos à academia, produzindo saltos evolutivos 

importantes, inaugurando uma nova era da sociedade.  

Outra barreira importante rompida foi a geográfica, na medida em que se tornou 

possível acessar a informação em qualquer lugar, mesmo que remotamente. A faceta da 

colaboração entre pares foi altamente beneficiada. Outro aspecto sobre o qual podemos 

chamar a atenção diz respeito ao fato de que as ciências passaram a ser capazes de 

“conversar” entre si com mais facilidade, fundamentando melhor a transdisciplinaridade.  

O fluxo de informação no paradigma anterior, previamente interdependente, pode, 

a partir desse momento, ser realizado sem restrições importantes, tais como tempo e 

espaço físico. Para Kuhn & Hawkins (1963, p.321), as realizações científicas 

reconhecidas por certa parcela da comunidade, aplicadas em determinado contexto social, 

como forma de buscar soluções para demandas específicas, inauguram o que se 

convencionou chamar de paradigma. Nessa perspectiva, o cerne da questão está no fato 

de que essas novas teorias advindas de um consenso científico acabam por inaugurar outra 

realidade, trazendo evolução, novos conceitos, teorias e crenças: “a transição sucessiva 

de um paradigma a outro, por meio de uma revolução, é o padrão usual de 

desenvolvimento da ciência amadurecida” (Kuhn, 1963, p.321).  
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No cerne de toda essa evolução, está a informação, que, para Castells (1999, p.78), 

é o elemento e recurso principal. Porém, para ser “digerida”, precisa ser processada e, 

nesse sentido, a tecnologia da informação configura-se uma ferramenta nesse processo, 

atuando como aliada na sua organização e processamento. No entendimento de Castells 

(1999), Sociedade da Informação é “uma forma específica de organização social em que 

a geração, o processamento e a transmissão da informação tornam-se as fontes 

fundamentais de produtividade e poder devido às novas condições tecnológicas surgidas 

nesse período histórico”.  

O autor avança nesse assunto quando propõe caracterizar a aplicação intensiva da 

tecnologia da informação na sociedade. Para tanto, elenca algumas características desse 

processo, indicando inicialmente que “são tecnologias para agir sobre a informação, não 

apenas informação para agir sobre a tecnologia”. Com base no entendimento do autor, 

apresenta-se uma segunda caraterística, “penetrabilidade dos efeitos das novas 

tecnologias”, destacando-se o aspecto de que a tecnologia hoje é onipresente na vida 

humana. Além disso, aponta a “lógica de redes” para designar que toda interação social 

é essencialmente feita em blocos ou por meio de ligações existentes em “rede”, de forma 

dinâmica e cíclica. Outra caraterística diz respeito ao fato de que os “sistemas de redes 

são, por natureza, flexíveis”, ajustando-se e acomodando-se segundo as novas 

necessidades impostas pela sociedade. A última característica refere-se a uma crescente 

“convergência de tecnologias específicas para um sistema altamente integrado”. Portanto, 

a crescente dinâmica, a convergência dos meios e a flexibilidade destas acabam por 

provocar alterações em toda a tessitura social. Conforme mencionado, pode-se perceber 

que a tecnologia assume um papel central, passando a inaugurar um novo paradigma que, 

na perspectiva de Castells (1999), é denominado de informacionalismo25, conceituado 

como sendo um 

princípio organizador da sociedade em rede possibilitado pelas TIC ou princípio 

de estruturação de um mundo completamente diferente daquele que herdamos a 

partir das revoluções industriais e francesas [...] Informacionalismo - paradigma 

tecnológico que constitui a base material do início das sociedades do século XXI, 

absorve o industrialismo que por sua vez é associado à revolução industrial 

(Castells, 1999, p.56). 

 

                                                           
25 Grifo nosso. 
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A partir dessa compreensão, nota-se claramente a inauguração de uma nova era 

social, na qual se verificaram a absorção do paradigma industrial anterior e a crescente 

inserção da tecnologia, tornando o processo mais complexo.  Essa sociedade complexa 

atual trouxe alterações em todo o ciclo de produção e aceitação e do conhecimento. O 

processo passa a ser não linear, não havendo mais a necessidade de tempo de espera entre 

a compleição de uma etapa para depois se iniciar a outra. Os papéis de todos os atores no 

processo se alteram, desde os produtores (cientistas, acadêmicos), os intermediadores 

(bibliotecários, stakeholders) até os consumidores.  

Além dos aspectos mencionados acima, outro fato que concorreu para modificar 

completamente a estrutura e o contexto das TIC foi a evolução de web até então mais 

estática para uma web mais dinâmica, a chamada web 2.0.  

Esse termo foi cunhado por Tim O’Reilly em 2004 numa conferência na qual se 

discutia o estado da arte da web no contexto pós “bolha.com” em meados de 2001, quando 

muitos dos modelos de negócios que haviam surgido repentinamente no início da web 

estavam em crise. Nesse sentido, o autor aponta: 

A web 2.0 é a mudança para uma Internet como plataforma, e um entendimento 

das regras para obter sucesso nesta nova plataforma. Entre outras, a regra mais 

importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se 

tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a 

inteligência coletiva (O’Reilly, T, 2007, p.17). 

 

Para O’Reilly, esse novo constructo baseava-se especialmente nas vantagens do 

trabalho em rede bem como fornecia mais alternativas para as pessoas consumirem e 

produzirem informação. Como se pode perceber, essas mudanças marcaram uma nova 

fase para a web, mas a transição entre os dois tipos de web não é suave. Ainda segundo o 

autor, não houve um rompimento brusco entre a web tradicional e a web 2.0, tendo em 

vista que a demarcação de fronteiras entre uma e outra é muito difícil de precisar 

(O’Reilly, 2007). Até hoje ainda existem certas críticas e dificuldades de aceitação dessa 

nova nomenclatura. De modo geral, a web 2.0 é mais dinâmica, uma vez que a 

participação dos utilizadores é mais estimulada. Nesse contexto, os utilizadores não mais 

recebiam as informações de forma estática, mas participavam do processo, pois também 

produziam conteúdos. Surgem novos tipos de aplicações e novas ferramentas, tais como 

os blogs, wikis, sites de social bookmarking, dentre outros (como veremos mais adiante).   



 

55 
 

A comunicação de ciência foi fortemente impactada por todas essas mudanças 

mencionadas. As alterações permearam todo o seu processo e possibilitaram o surgimento 

de novas ferramentas mais dinâmicas e interativas. Diante dessa realidade, o consumidor 

final tem um papel mais ativo no processo, na medida em que o feedback sobre a 

informação percebida pode ser feito durante o processo de construção do conhecimento. 

Nessa perspectiva, existe uma urgência por compreender os novos modelos de 

comunicação de ciência para se perceber quais os reais impactos produzidos pela inserção 

das TIC nesse processo. 

1.5.1 Modelos de comunicação de ciência pós TIC 

Como apontamos anteriormente, o modelo clássico de comunicação de ciência 

idealizado por Garvey & Griffith (1972) sofre alterações significativas com a inserção da 

tecnologia em seus processos. Na tentativa de incluir os novos elementos próprios da era 

digital na atualidade, Hurd & Weller (1996) propõe que esse modelo seja revisitado e 

explicitado, conforme a Figura 5 abaixo:  

 

 

Figura 5-Modelo de Comunicação de Ciência modernizado 

Fonte: Hurd & Weller (1996). 

 

Podemos perceber que as grandes diferenças são apontadas, sobretudo, em relação 

à inserção da tecnologia da informação aplicada aos processos de comunicação científica. 

Para a autora, a tecnologia possibilitou maior colaboração durante o processo, 

independentemente da localização geográfica e das limitações financeiras, bem como 

maior agilidade ao processo de revisão por pares e validação do conhecimento. Outro 

aspecto a ser destacado diz respeito à crescente digitalização do manuscrito. Observamos 
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também que as fases anteriores a publicações sofrem intervenções pelos pares, bem como 

um tratamento documental com vistas a sua indexação antes mesmo de sua publicação. 

Nos moldes anteriores, a indexação era realizada após a publicação. Outra diferença é 

que o “manuscrito” é inserido numa base de dados eletrônica. A autora revisita o modelo 

acima mencionado e propõe um novo no artigo The Transformation of Scientific 

Communication: A Model for 2020, no qual ela sugere a renovação do modelo que se 

encontra na figura seguinte:  

 

Figura 6-Modelo de Comunicação de Ciência para 2020 

Fonte: Hurd (2000). 

 

O modelo acima exposto na Figura 6 seria uma projeção para a comunicação de 

ciência do futuro para o ano de 2020. A autora aponta que os processos editoriais 

permanecem quase os mesmos, pois são valorizados pela comunidade científica, sendo 

então a grande diferença a tecnologia da informação, que serve como uma ferramenta 

auxiliar a esses processos. Nessa perspectiva, segundo o seu entendimento, o sistema de 

arbitragem científica possui o mesmo peso no processo. Ela revela que os colégios 

invisíveis continuam a existir, contudo agora fazem uso de estações de trabalho 

mecanizadas e podem se comunicar mais rapidamente entre si, formando o que denomina 

de “colégios invisíveis virtuais”. Como explicitado, nem tudo é aceito de forma pacífica, 

uma vez que a resistência ao novo se faz presente. As mudanças ocorrem em alta 

velocidade, mas a aceitação das alterações provocadas não tem uma velocidade 

correspondente. Para Arms & Larsen (2007, p.237): 
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Infelizmente, a comunidade acadêmica tem um histórico de resistência a novas 

formas de comunicação científica. […] é fácil ver o conteúdo digital como nada 

mais do que uma nova representação de formas familiares de livros e revistas […] 

limitados por visões convencionais de revisão por pares e de direitos autorais. O 

desafio é elevar os modos alternativos de comunicação para o mesmo nível de 

prestígio das formas tradicionais […]. O sistema atual possui apoiadores 

vigorosos, muitos dos quais se beneficiam a partir de suas idiossincrasias.  

De acordo com o trecho acima, os autores salientam que a mecanização pode ser 

apenas um simulacro dos processos convencionais de se comunicar a ciência. O grande 

desafio atual ainda é aceitar esses modos alternativos de se produzir e avaliar a ciência.  

A “nova” comunicação científica não pode ser estudada apenas em seu aspecto 

técnico. McMurdo (1995, p.121) afirma que “a comunicação científica eletrônica lida 

essencialmente com transmissão de informações científicas utilizando, para isto, os meios 

eletrônicos”. Assim, a tecnologia não deve ser vista como um fim em si mesma, e sim 

como um elemento intermediário no processo, de modo que não se pode cair na armadilha 

do determinismo tecnológico. Todavia, desejamos ressaltar que a comunicação científica 

realizada com o auxílio da tecnologia não se dá por meio de uma simples transposição 

desse processo para um ambiente digital. São feitas adaptações do processo, que se torna 

mais complexo e amplo, havendo a incorporação de modelos prévios.  

Há uma reconfiguração do relacionamento tradicional entre todos os envolvidos, 

sobretudo em face da ascensão da Web 2.0. Nesse contexto, Calvi & Cassella (2013, 

p.113) expõem: “O potencial completo e inovador dos modelos de comunicação 

oferecidos pela tecnologia, particularmente a partir da combinação presente no paradigma 

do Acesso Aberto/Dados Abertos com as ferramentas mais avançadas da Web 2.0 estão 

reconfigurando o relacionamento tradicional entre ciência e sociedade […]”. É necessário 

levar em consideração que esses impactos causaram uma verdadeira reviravolta e 

modificaram a forma como a informação é processada, desencadeando a necessidade 

ubíqua de se repensar como a ciência pode ser mais bem comunicada. A esse respeito, 

Borges ressalta (2007, p.6):  

Os processos de criação, produção, tratamento e entrega da informação estão a 

sofrer alterações provocadas pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação que eliminam tempo e a distância. Analisar as consequências de 

uma mutação em pleno processo significa contribuir para o desenho de sistemas 

de informação cuja concretização ao mais alto nível será digital. 

Como afirma a autora, estamos em pleno processo de mutação em que tudo se 

altera, trazendo uma nova “paisagem” em relação à ciência na sociedade atual. São novas 
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possibilidades, novas alternativas que se apresentam. Segundo o relatório The National 

Academies, “a revolução digital está oferecendo alternativas tanto para a condução das 

etapas no processo da comunicação científica como para quem as executa”. Sem dúvida, 

essas alterações são importantes e estão continuamente moldando essa paisagem da 

comunicação científica. Para Nentwich (2012, p.12), os cientistas estão sendo 

confrontados constantemente com novos desafios que subvertem a forma tradicional de 

se produzir conhecimento, de se fazer ciência e investigação. Ainda segundo o referido 

autor, as atividades acadêmicas podem ser divididas nesta sequência: 

 

a) Produção do Conhecimento – refere-se ao processo criativo por trás da produção de 

novos conhecimentos. Diz respeito à coleta de dados, informação e seu processamento, 

além de sua análise e gestão. Outra faceta presente nesta fase é a Representação da 

informação, que se relaciona à forma como os resultados de pesquisa serão apresentados. 

b) Comunicação – reporta-se ao conhecimento produzido em laboratórios nas variadas 

áreas científicas. Além disso, relaciona-se a trocas e à produção colaborativa de 

conteúdos bem como a debates realizados em seminários científicos.  

c) Distribuição – ocorre após a produção e a avaliação do material publicado, que em 

seguida será utilizado e implementado (por meio de políticas públicas, por exemplo).  

 

 

Conforme exposto, a produção do conhecimento passa por fases distintas e inter-

relaciona-se com os elementos presentes em seu meio, compondo uma ecologia fluída e 

dinâmica atrelada a um contexto instrucional. No entanto, cada etapa da produção do 

conhecimento exige o uso de determinadas competências para o cumprimento do objetivo 

final, que é o de socializar a informação. Como podemos perceber acima, trata-se de uma 

sequência lógica importante. As alterações e mudanças no cenário devido à inserção das 

TIC podem ser verificadas em todas as fases das atividades acadêmicas.  

A figura abaixo ilustra bem esses elementos, demonstrando os variados tipos de 

condicionantes presentes nessa sequência, especialmente os três eixos temáticos: 1) 

Produção do Conhecimento, 2) Comunicação de Ciência e 3) Distribuição do 

Conhecimento, assim como todos os elementos externos que influenciam essas ações. 

Outro elemento de destaque nesse ciclo é o ambiente Institucional ou o lócus onde se 

desenvolvem essas atividades. 
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Figura 7-Tipos de atividades acadêmicas e infraestruturas 

Fonte: Nentwich, (2012, p.13). 

 

 

Portanto, para que cada etapa funcione de forma efetiva, faz-se necessário haver 

um bom equilíbrio entre as partes.  

Diante de tudo o que foi explicitado, podemos afirmar que novos tempos exigem 

novas habilidades e literacias em relação à multiplicidade de possibilidades e plataformas 

existentes. Além de novos modelos de comunicação digital, temos assistido a uma nova 

ambiência no que concerne ao fazer científico como um todo. Todos os aspectos do fazer 

científico são afetados e inauguram novas realidades, marcadamente após a emergência 

dessa nova complexidade digital. Essa nova realidade que se relaciona com as 

transformações que as instituições acadêmicas e os acadêmicos (docentes, discentes) vêm 

experimentando com a crescente adoção de tecnologia da informação em suas práticas de 

comunicação científica tem sido denominada de formas variadas na literatura. Nesse 

sentido, podemos afirmar que não existe ainda um consenso terminológico que abarque 

o assunto em todas as suas nuances e suscetibilidades. São novos conceitos e múltiplas 

visões que vêm à tona, o que de modo geral tem sido mais aberto e favorável à difusão 

da ciência.  
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2 Visões sobre a Comunicação Científica mediada pelas 

Tecnologias de Informação e da Comunicação: novos métodos 

e ferramentas? 
 

“We live, as everyone knows, at a time of endings” (Giddens, 1994) 

 

O uso e a aplicação das TIC na comunicação de ciência têm sido representados e 

expressos na literatura por meio de uma variedade de termos que visam, em comum, à 

descrição do que está a ocorrer e dos impactos resultantes desse novo cenário. Não existe 

ainda na literatura um consenso real ou um conceito amplo o suficiente que abarque todas 

as nuances desses processos em curso. Com base nesse entendimento é possível constatar 

que existem múltiplas visões ou conceitos sobre o assunto.  

Neste capítulo, objetivamos destacar alguns desses conceitos26 presentes na 

literatura, por entendermos que são conceitos importantes e operatórios para esta 

investigação. Outra finalidade é perceber por meio dessa discussão conceitual os 

contornos teóricos, as coincidências e as limitações que aproximam ou distanciam os 

diferentes conceitos.  

Dessa forma, dentre os conceitos, podemos mencionar o Digital Scholarship27 

(Borgman, 2007; Bailey, 2005; Boyd, D., & Lee, (2009); Boyer (1990) e E-Research 

Jankowski (2010), Ciência 2.0 (Waldrop, 2008), E-Science Hey & Trefethen (2005); 

Barjak et al. (2013) e Ciberciência e Ciberciência 2.0 Nentwich (2003; 2011), 

Humanidades Digitais Warwick (2015), Burdick et al., (2012); Fitzpatrick (2012); 

Kirschenbaum (2012), dentre outros. 

Tal efervescência e agitação conceitual são indicativas de que a comunicação de 

ciência está sendo profusamente debatida pela comunidade científica que tem se dedicado 

a perceber sua evolução e importância. Iniciaremos nossa discussão em torno do Digital 

Scholarship. 

  

                                                           
26 Evidentemente não é possível, nem o foco deste trabalho, esgotar todos os conceitos neste âmbito. 
27 Neste trabalho, optamos por manter alguns conceitos no seu original, no inglês. Não traduzimos por entendermos 

que alguns termos, tais como o Digital Scholarship, Scholarship, E-Research, E-Science, E-researcher e, não 

apresentam na língua portuguesa, a nosso ver, um termo apropriado e definitivo para expressar seu significado. 
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2.1 Digital Scholarship28 

 

 O termo Digital Scholarship (DS) foi inicialmente utilizado por Charles W. Bailey 

Jr, em 2005, quando criou um website29 que tinha como propósito ser uma “Editora 

Eletrônica”, servindo para disseminar trabalhos sobre o assunto bem como sobre 

“copyright digital, curadoria digital, repositórios digitais, open access, comunicação 

científica e outros assuntos ligados à informação digital”. Para o autor, o termo é capaz 

de exprimir e representar todo o espectro da comunicação científica que ocorre em 

formato digital. Corroborando essa linha de pensamento, Pearce et al. (2012, p.1) 

consideram o “Digital Scholarship como uso da tecnologia da informação e comunicação 

aplicado a pesquisa, ensino e atividades de colaboração”. Já Rumsey (2011, p.23) o 

conceitua como o “uso de métodos e evidências digitais, autoria digital, publicação digital 

e curadoria e preservação digital, e o uso e reuso digital do Scholarhip”. Identificamos 

então perfeitamente a questão de que esses conceitos se voltam em uníssono para 

enfatizar a faceta da informação e do conhecimento científico mediante o uso das TIC e 

o ciclo associado a esse processo no âmbito da academia. Borgman (2007, p.17), por sua 

vez, vai além quando enfatiza que o Digital Scholarship é mais amplo e abrange as 

“ferramentas, serviços e infraestrutura de apoio à pesquisa em todas e quaisquer áreas de 

estudo”. Portanto, observamos que, em geral, a informação digital e a produção de 

conhecimento no âmbito acadêmico são elementos mencionados por todos os autores e 

que o DS é um fenômeno amplo que faz referência a todas as questões concernentes à 

geração e à difusão da informação científica, a seus suportes e infraestruturas e à 

reutilização da informação digital no ambiente acadêmico. 

A característica principal do DS é o esforço para analisar como a Academia tem se 

modificado de acordo com as mudanças ocorridas nos dois últimos séculos, buscando 

paulatinamente estabelecer o ambiente digital como um lócus legítimo para comunicar a 

ciência, diferenciando-se daquela que usa unicamente formatos convencionais. Por outro 

lado, Pearce et al. (2012), Boud (2006) aponta que o DS se configura como uma evolução 

natural de um paradigma científico anterior, no qual se dão a absorção da tecnologia e a 

inserção desta aos processos de coleta, preservação e socialização da informação 

                                                           
28 O assunto do Digital Scholarship e dos Blogs Acadêmicos (itens 2.1 e 3.5 deste trabalho) foram discutidos 

anteriormente num artigo publicado em 2015, ver: Gallotti, M. M. C. (2015). Digital Scholarship e a difusão da 

comunicação científica através de blogues de acadêmicos. Páginas A&B, 3-14, disponível em: http://bit.ly/2rEQl8U 
29 <http://www.digital-scholarship.org//>. 
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científica. As premissas conceituais para o DS se fundamentam na matriz relacionada às 

facetas da vida acadêmica proposta por Boyer (1990, p.17), conforme exposto no Quadro 

3 abaixo:  

Quadro 3-Dimensões do Digital Scholarship 

1 Descoberta do conhecimento em forma de pesquisa científica ampliando o estoque de 

humano  

2 Integração de conhecimento por entre as disciplinas de forma interdisciplinar e 

transdisciplinar. 

3 Aplicação do conhecimento para além da academia, mas ainda centrado no trabalho do 

docente. 

4 Ensino no qual a Internet tem um papel fundamental, conferindo um apoio para a 

infraestrutura tecnológica, de modo a facilitar e distribuir dados de forma intensa e 

colaborativa. 

5 Uso de plataformas e ferramentas propiciadas pela web 2.0, aplicadas a produção e 

comunicação do conhecimento. 

Fonte: Adaptado de Boyer (1990). 

 

As práticas acadêmicas tradicionais passam a ser “transplantadas” para uma nova 

realidade digital, com modelos adaptados de trabalho na área científica. Para Weller 

(2011, p.43), o DS é “radicalmente diferente e ao mesmo tempo familiarmente 

tradicional”. Essa afirmativa deixa evidente a justaposição dos dois paradigmas da 

comunicação científica (o momento anterior da CC tradicional e o mais atual, a partir da 

inserção das TIC). Porém, esse novo meio traz desafios pontuais, apontando para uma 

nova ordem. O mesmo autor pondera que o DS, via de regra, estabelece novas atitudes 

em relação ao Scholarship praticado na academia, especialmente no que concerne à 

organização da informação científica e à sua difusão. Para ele, instauram-se novos 

valores, mais abertos, novas ideologias do fazer científico, beneficiadas pela aplicação 

mais efetiva da tecnologia da informação. No geral, Unsworth (2006, p.7) relata que em 

práticas recentes o DS tem possibilitado “a criação de uma coleção digital de informação, 

elaboração de ferramentas apropriadas a construção, análise e estudo destas coleções; 

gerando novos produtos intelectuais em forma tradicional ou digital”.  

Portanto, é consenso entre os autores acima mencionados que se trata de uma nova 

fase para o scholarship, tendo em vista que as práticas acadêmicas tradicionais acabam 

por incorporar toda uma gama de novas tecnologias aplicadas aos processos de 

informação e de sua comunicação.  
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Dando continuidade, a seguir exploraremos outras formas de como esse fenômeno 

tem sido mencionado na literatura. Procuraremos entender os fenômenos conhecidos 

como E-Science, Ciberciência e E-Research. 

2.2 E-Science, Ciberciência e E-research  

 

Nesta seção, descreveremos os assuntos diretamente relacionados à ciência e à sua 

disseminação na atualidade: o E-Science e a Ciberciência e o E-research. A inclusão dos 

três termos numa mesma seção deve-se ao fato de a literatura sobre os assuntos não 

indicar, até o momento, limites definidos que os diferenciem de modo mais pontual. Tais 

temas aparecem imbricados e são comumente tomados como sinônimos devido ao fato 

de que pertencem ao mesmo universo conceitual. Em face desse contexto, são necessárias 

mais pesquisas para que se possa identificar os limites entre um e outro constructo. 

Inicialmente, descreveremos o E-Science, que tem uma presença mais comum na 

literatura; em seguida, iremos nos deter à Ciberciência e, por fim, faremos apontamentos 

sobre o E-research. 

O E-Science30, ou o Electronic Science, lida essencialmente com a crescente 

inserção da Tecnologia da Informação nas práticas relacionadas à ciência como um todo 

e, em particular, aos dados que esta produz. Uma leitura apressada do termo pode levar 

ao entendimento de que houve apenas uma mecanização aplicada aos processos da 

ciência, estando esta evoluindo para ser cada vez mais “eletrônica” ou automatizada. No 

entanto, a compreensão desse fenômeno vai além do aspecto de esse tipo de ciência ser 

meramente eletrônico, tendo em vista que o fenômeno é um pouco mais complexo e 

envolve outros elementos.  

O conceito do que se convencionou chamar E-Science ou seu sinônimo E-research 

ou, ainda, outro que aparece como sinônimo em Appelbe & Bannon (2007), o 

Cyberinfrastructure, ocorre, sobretudo, a partir do fenômeno conhecido modernamente 

                                                           
30 A E-Science possui grafias diferentes na literatura, tais como: Escience, e-science, e-Science, Escience. Para este 

trabalho, adotaremos E-Science. Na literatura, o termo aparece por vezes como sinônimo de Cyberinsfrastructure, ver 

Appelbe, B., & Bannon, D. (2007). eResearch-paradigm shift or propaganda? Journal of Research and Practice in 

Information Technology, 39(2), 83-90, ver também Atkins, D. (2003). Revolutionizing science and engineering through 

cyberinfrastructure: Report of the National Science Foundation blue-ribbon advisory panel on cyberinfrastructure, 

Cyberinfrastructure vision for 21st century discovery. (2007) National Science Foundation, Cyberinfrastructure 

Council. 
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como Data31 Deluge32, e ainda o Big Data, que, por sua vez, baseia-se no contexto da 

data driven science33, sendo os dados o foco central e o principal recurso. Na realidade, 

todas essas definições expressam o contexto atual no qual existem mais dados do que as 

pessoas ou os sistemas informáticos são capazes de tratar, promover curadoria e, ainda, 

armazenar, trazendo desafios constantes para todos os envolvidos no processo.  

Essa quantidade excessiva de dados acontece naturalmente motivada pela crescente 

sofisticação dos computadores, do surgimento dos chamados supercomputadores e da 

maior quantidade de simulações que estão sendo realizadas em todas as áreas do 

conhecimento. Essas características fizeram com que houvesse a necessidade de criação 

de ferramentas próprias e estruturas mais sofisticadas do ponto de vista tecnológico e de 

processamento da informação, com vistas a promover um tratamento mais eficaz desses 

dados.  Hey & Trefethen (2005) colocam que um dos primeiros indícios de aparição do 

termo foi proposto no Reino Unido, em 2001, por John Taylor, então diretor geral do 

Research Councils at the Office of Science and Technology. Para Taylor, a E-Science é: 

[...] uma “ciência crescentemente desenvolvida por meio de colaborações globalmente 

distribuídas viabilizadas por meios da Internet e de plataformas tecnológicas, a partir de 

grandes coleções de dados, recursos computacionais em escala Tera e visualização de 

alto desempenho” (Taylor, 2002 apud Fry et al., 2009). 

O E-Science surge inicialmente como uma proposta, um programa científico que 

trabalhava em torno do desenvolvimento de ferramentas, tecnologias e infraestruturas 

adequadas para se apoiar uma ciência multidisciplinar e, acima de tudo, colaborativa. 

Esses aspectos podem ser corroborados por Barjak et al. (2013), quando afirmam: 

A alocação de recursos digitais geograficamente distribuídos, o poder de computação 

(capacidade de processamento e armazenamento) e as tecnologias de visualização de 

dados têm constituído os principais esforços para a construção de infraestruturas 

computacionais de suporte à pesquisa colaborativa, no que se tem denominado de E‐
Science. 

                                                           
31 Para Borgman: “Dados são representações de observações, objetos, e outras entidades utilizadas como evidências de 

um fenômeno para os propósitos de pesquisa ou práticas acadêmicas”. Borgman, C. L. (20152014). Big Data, Little 

Data, No Data: Scholarship in the Networked World, MIT Press. Para ela, os cientistas estão lidando com um aumento 

significativo de conjuntos de dados que são cada vez mais complexos e, por outro lado, trazem oportunidades singulares 

e desafios pontuais para armazenamento, curadoria, análise, interpretação, disseminação e reuso; Borgman, C. L. 

(2008). Data, disciplines, and scholarly publishing. Learned Publishing, 21(1), 29-38.  
32 Data Deluge refere-se a uma “enxurrada de dados”. Outros autores (Borgman, 2015; Boyd, D & Crawford, K. (2012), 

Manyika, J et al. (2011.) e Ekbia et al. (2015) preferem o termo Big Data para designar grandes quantidades de dados 

aplicados à ciência. Uma observação que fazemos é que o significado de Big Data varia conforme o contexto 

disciplinar. Por exemplo, para as Ciências Exatas, pode ter uma conotação, enquanto que para as Ciências Humanas 

pode ter outra.  
33 Data Driven Science: tipo de ciência cujo foco central corresponde aos dados, que nesse contexto são abundantes e 

aplicados de forma intensiva. 
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Outro aspecto de destaque é que a gênese do E-Science se apoia no preceito da 

reutilização de dados primários científicos e no reaproveitamento de metodologias 

desenvolvidas. Para Gray (2009), a possibilidade de tratar dados, em vez de ter que coletá-

los novamente, permite que os esforços sejam focados na análise propriamente dita dos 

dados já existentes e compartilhados, reduzindo custos e esforços e proporcionando 

avanços efetivos e em menor tempo.  

Os autores acima mencionados ressaltam que a E-Science não é necessariamente 

uma nova disciplina científica, mas sim uma proposta que prevê a criação de 

infraestruturas adequadas para um melhor, mais eficaz e mais rápido tratamento e 

aplicação de dados oriundos de pesquisas. Outra característica marcante nesse contexto é 

a associação da E-Science a um novo paradigma da ciência denominado de Quarto 

Paradigma34. A esse respeito, Borgman (2010, p.2) afirma que 

 

[...] nas esferas científicas, as expectativas em torno de um mundo rico de dados são 

imensas [...]. A relevância dos dados no contexto das “grandes ciências” [...], levou não 

só para o surgimento de novos modelos de ciência - coletivamente chamados de “quarto 

paradigma científico35” ou “E-Science”.  

 

Essa associação também é feita por Gray (2009), na medida em que ressalta: “E-

science chegou a ser associado à gênese de um quarto paradigma da ciência” (Gray, 

2009). O referido autor destaca a sequência dos paradigmas da ciência, conforme exposto 

abaixo: 

  

                                                           
34 Para Tenopir, et al. (2011), o Quarto Paradigma relaciona-se à descoberta científica a partir do uso intensivo de dados 

que são disponibilizados online e on-time e interoperam uns com os outros. Ver: Data Sharing by Scientists: Practices 

and Perceptions, PLoS ONE. v.6, Issue 6.  
35 Ver mais em Hey, T. (2012). The Fourth Paradigm: data-intensive scientific discovery. In E-Science and Information 

Management. Springer Berlin Heidelberg. 
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Quadro 4-Paradigmas da Ciência 

Milhares de anos atrás: a ciência era essencialmente empírica, funcionava em torno da 

descrição de fenômenos naturais. 

Últimos cem anos: Marcados por evoluções teóricas a partir do uso mais eficaz de modelos 

que permitiram melhores generalizações por parte dos cientistas. 

Últimas décadas: Ênfase na exploração dos dados (E-Science), inaugurando o Quarto 

Paradigma da Ciência. Nesse contexto, existe a unificação de teorias, experimentos, 

“linkagem” dos dados existentes possíveis por meio de plataformas digitais colaborativas. Uso 

de softwares para processamento de dados em grande escala (Big Data). Grandes quantidades 

de informações armazenadas em computadores e uso de estatísticas aplicadas às análises de 

dados. 

Fonte: Adaptado de Gray (2009). 

 

Diante do exposto, podemos perceber nitidamente que na atualidade os dados e suas 

análises se tornam elementos preponderantes e fundamentais para se atingir os objetivos 

da ciência. Como vimos, além desses aspectos, para o apoio à ciência de alto nível 

praticada atualmente, faz-se necessário um esforço conjunto que congrega ferramentas, 

pesquisa e serviços. Para Hey & Trefethen (2005, p.818), 

  

os cientistas no geral e os informáticos ao redor do mundo estão trabalhando sobre o 

banner do E-science, colaborando para construir um conjunto de ferramentas e serviços 

para serem utilizados em conjunto com as redes físicas [...] o objetivo destes serviços 

meio é o de permitir cientistas criarem um ambiente seguro, controlado para a partilha 

colaborativa de recursos distribuídos para suas pesquisas que resultam coletivamente na 

Ciberinfraestrura36 (Estados Unidos) ou e-Infraestrutura (Europa). 

 

Como resultado desses esforços, é fundamental a criação de uma rede de apoio 

tecnológica que se manifesta a partir de elementos, tais como: Virtual Organizations, 

Grids, Midleware e Virtual Research Environments37. Embora não seja nosso propósito 

um aprofundamento teórico desses assuntos, é importante compreender o que se refere a 

cada um deles, já que são a essência do E-Science. Nesse sentido, conforme apontam 

Barjak et al. (2013); Hey & Trefethen (2005); Foster et al. (1998) e Voss & Procter 

(2009), mencionam-se as seguintes características: 

 

                                                           
36 A National Science Foundation (NSF) dos Estados Unidos dedica-se, entre outras atividades, ao modo como elaborar 

programas relatórios referentes às iniciativas em torno da Cyberinfrastructure, ver mais em 

<http://www.nsf.gov/div/index.jsp?div=ACI>. No Reino Unido, fica a cargo do UK E-Science Programme. 
37 Mantivemos no original, em inglês, por não encontrar uma tradução correspondente. 

http://www.nsf.gov/div/index.jsp?div=ACI
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1. Virtual Organizations: grupos virtuais de indivíduos, cujos membros e recursos 

podem estar dispersos geográfica e institucionalmente, mas funcionam como uma 

unidade coerente por meio de uma ciberinfraestrutura apropriada que inclui outros 

sistemas conhecidos como colaboratórios, a saber: E-science, E-Research e grupos de 

trabalho distribuídos virtualmente ou em comunidades online. Permitem aos 

pesquisadores ter acesso a modelos já utilizados, que podem estar ligados ou não entre si, 

bem como acesso aos dados em diversos projetos e, ao mesmo tempo, nas várias 

localizações geográficas envolvidas; 

 

2. The Grid ou Grids: refere-se a uma infraestrutura computacional distribuída para 

uma ciência e engenharia avançada. Surge como iniciativa do Global Grid Forum38. Esse 

fórum reúne pesquisadores que estudam aplicações de serviços na Arquitetura da web e 

suas ferramentas. Nesse contexto, incluem tanto hardware quanto software necessários 

para se fornecer acesso a recursos computacionais que sejam confiáveis, consistentes, 

abrangentes e de baixo custo; 

 

3. Midleware: para a consolidação dessa ciberinfraestrutura, faz-se necessário que 

existam softwares intermediários e determinadas aplicações. São utilizados para servir de 

intermediários (como diz o próprio nome) entre a infraestrutura computacional dos grids 

e as aplicações desenvolvidas em diversas linguagens utilizadas pelos cientistas. O 

objetivo desse tipo de software é fomentar o compartilhamento de recursos entre os 

diversos utilizadores; 

 

4. Virtual Research Environments (VRE): são ambientes criados com o intuito de 

ser um lugar propício para abrigar práticas de ciência colaborativas, bem como fornecer 

as ferramentas adequadas para essas práticas. Os tipos de VREs variam conforme o 

escopo e a realidade dos projetos envolvidos. 

 

Verificamos, então, que para que a E-Science funcione é necessário um sistema 

tecnológico robusto que sirva de apoio para as diversas aplicações e simulações presentes 

nesse tipo de ciência. Dessa forma, percebemos que a E-Science se desenvolve e evolui a 

partir de estruturas definidas propícias que visam à criação de um ambiente de 

                                                           
38 Mais informações, ver: <http://www.gridforum.org/>. 
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infraestrutura tecnológica onde se pode trabalhar com mais eficácia no tratamento de 

conjuntos de dados complexos, com vistas a transformar esses dados, antes soltos e sem 

significado, em peças de informação que favorecem a criação de conhecimento sólido e 

útil, trazendo avanço para a ciência. Abaixo, é possível visualizar o ecossistema complexo 

do ciclo do E-Science e suas peças fundamentais: 

 

 

 

 

Figura 8-Ciclo do E-science 

Fonte: Hey & Trefethen (2005, p.820). 

 

 

Podemos perceber acima que a infraestrutura tecnológica é um elemento 

fundamental para essa prática científica, de modo que sem o correto funcionamento de 

todos os subsistemas dessa complexa “ecologia” revela-se impossível obter resultados 

satisfatórios. Outro aspecto importante a ser mencionado, que pode ser corroborado com 

a figura acima, é a faceta da colaboração, que é um elemento de destaque tanto na 

literatura da área quanto na sua acepção mais prática.  

O E-Scientist tem um papel fundamental nesse processo, tendo em vista que, a partir 

das redes de colaboração e do uso estratégico de ferramentas, simulações e análises, 

torna-se possível conseguir os avanços desejados na área. Para além desses elementos, 

salienta-se também a importância da curadoria dos dados. Para Gray (2009), os sistemas 



 

69 
 

e os algoritmos existentes no momento se provaram totalmente inadequados, tanto para 

pequenas quanto para grandes quantidades de dados. Há ainda uma necessidade urgente 

de se desenvolver ferramentas corretas para auxiliar os cientistas a capturar, fazer 

curadoria, analisar e, por fim, visualizar os dados da melhor forma possível. De acordo 

com o autor, esse tipo de ação começa a ir além do fornecimento de tecnologia básica 

(como nas primeiras demonstrações), para se tornar finalmente uma prática rotineira na 

ciência com uma penetrabilidade em variados campos científicos de pesquisa que já 

fazem uso de suas abordagens, permitindo ampliar seu escopo a outras ciências, sobretudo 

as Ciências Sociais, as Artes e as Humanidades.  

No nosso entender, além desses aspectos mencionados, mostra-se fundamental ter 

as competências necessárias para se analisar e representar a informação advinda desses 

conjuntos de dados e simulações. Sem uma representação eficaz, haverá apenas uma 

grande quantidade amorfa de dados, indo contra os princípios da ciência. Percebemos 

então que essa análise e representação se constituem algumas das habilidades ou forma 

de literacia mais importantes na atualidade, o que somente é possível por meio de 

processos colaborativos interdisciplinares.  

Conforme já apontamos, a Ciberciência está associada conceitualmente com o 

termo E-science. De forma semelhante ao conceito de E-science, o constructo 

Ciberciência se relaciona com o uso e aplicação da TIC na construção do conhecimento. 

Em nosso ponto de vista, a diferença básica entre os dois é que o E-science tem foco 

maior nos dados de pesquisa, enquanto a Ciberciência amplia a discussão e lida com o 

processo de construção do conhecimento e na provisão de uma estrutura eficaz para tratá-

lo, além de enfatizar as variáveis externas, tais como as instituições de pesquisa.  

Um dos expoentes mais importantes do assunto é o acadêmico Michael Nentwich39. 

O autor aponta que o termo surge na literatura em meados dos anos 1990 e o conceitua 

como sendo: “Tendência em aplicar a Tecnologia da Informação e Comunicação para a 

pesquisa científica” ou “atividades científicas que existem no espaço da informação e 

comunicação que existem com o auxílio da Tecnologia da Informação e Comunicação” 

(Nentwich & König, 2012, p.132). O movimento da Ciberciência encontra-se atrelado no 

                                                           
39 O referido autor publicou o primeiro livro no assunto: Nentwich, M. (2003). Cyberscience: Research in the Age of 

the Internet (pp. 479-489). Vienna: Austrian Academy of Sciences Press. Sua obra foi atualizada com a publicação 

Nentwich, M., & König, R. (2012). Cyberscience 2.0: Research in the age of digital social networks (Vol. 11). Campus 

Verlag. Para o autor, ainda não vivemos plenamente na era Cyberscience 2.0, e sim numa época em que existe um uso 

de ferramentas próprias da web 2.0 aplicadas ao contexto científico que se modifica de forma perene. Segundo ele, 

ainda está por vir uma época em que haja melhor aproveitamento das potencialidades da web 2.0. 
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centro das práticas acadêmicas com seus fatores intrínsecos (parte do sistema) quanto aos 

fatores extrínsecos, elementos externos que podem potencialmente influenciar o processo 

como um todo. A figura 9 indica como se dão as práticas acadêmicas nesse contexto. 

 

 

Figura 9-Práticas Acadêmicas 

Fonte: Nentwich & König (2012). 

 

Conforme os autores supracitados expõem, a transição da ciência tradicional para a 

Ciberciência possui o potencial de trazer mudanças em todas as dimensões da atividade 

científica, incluindo o espaço organizacional. Essas mudanças nas ciências ocorrem de 

forma qualitativa e ubíqua e estão presentes na vida diária dos cientistas. Como vimos 

anteriormente, a aparição desse tipo de ciência somente tem sido possível graças à 

ascensão da web 2.0. Para Nentwich & König (2012), a web é vista atualmente como uma 

plataforma digital, não servindo apenas para armazenar dados em grande escala. O acesso 

à informação agora acontece de maneira interativa, permitindo “mash-ups”, ou seja, 

combinações de grandes conjuntos de dados e metodologias.  

Os diversos tipos de conteúdos produzidos, presentes em diferentes tipos de fontes 

de informação e produtos de ciência, podem ser combinados a partir de vários pontos ou 

“nós” da rede, vindos de fontes diferentes entre si, convergindo em uma única plataforma. 

Nentwich & König (2012) ainda apontam que a faceta mais importante da web 2.0 é a 

“arquitetura da participação”, que acontece de modo descentralizado. Parte-se de “um 

para muitos” e de “muitos para muitos”, uma vez que qualquer um pode fornecer 

conteúdos de forma síncrona, assíncrona com as novas tecnologias, normas sociais 

relacionados com a velocidade de resposta, propondo também novas formas de acesso. 
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Esse crescimento acelerado promove o desenvolvimento de novos serviços e facilita a 

comunicação dentro da ciência, entre as ciências e o mundo lá fora.  

Os conceitos tratados acima corroboram outro que tem sido utilizado como 

sinônimo na literatura para se descrever o fenômeno da inserção das TIC nas atividades 

acadêmicas – o E-research –, definido por Procter (2009, p.175) como: 

 

Atividade colaborativa que combina habilidades de grupos distribuídos de pesquisadores 

para se alcançar objetivos de pesquisa que feitos individualmente poderiam não ser 

alcançados. Explícito a este processo está a visão de que é necessário documentar o 

processo de pesquisa de forma mais rigorosa, manter e fazer curadoria dos recursos 

consumidos e gerados para que possam ser descobertos e reutilizados por outros [...] é 

um fenômeno multidisciplinar que vai além das fronteiras geográficas e organizacionais 

bem como além das fronteiras disciplinares.  

 

Como podemos observar, configuram-se como atividades de pesquisa tradicionais 

voltadas para o ambiente eletrônico possível por meio das TIC. Nesse sentido, Appelbe 

& Banno (2007, p.84) defendem:  

 

Adotamos a visão de que o E-research significa estritamente pesquisa conduzida e 

dependente de uma infraestrutura que pode ser chamada de Infraestrutura de E-research 

ou ainda Cyberinfrastruture [...] inclui elementos como hardware, software, trabalho em 

rede e uso de recursos humanos que são dependentes de tecnologia da informação e ao 

fim promover mudanças organizacionais por meio de colaboração de pesquisa para se 

alcançar resultados e objetivos de pesquisa. 

 

Percebemos, então, que os conceitos de E-Science, Ciberciência e E-research 

alinham-se e possuem elos comuns entre si, agregando o aspecto geral que se centra na 

questão do uso intensivo da TIC como ferramenta utilizada com vistas a apoiar os 

cientistas no fazer científico. Outro fator em consonância é a busca por soluções para o 

tratamento mais eficaz das grandes quantidades de dados e conteúdos produzidos nesse 

meio. Podemos inferir que tais fenômenos se reportam à ciência realizada de forma 

ubíqua, em que o problema em torno de fazer sentido com a quantidade excessiva de 

dados torna-se uma constante e o seu principal desafio. Devido a essas e outras 

exigências, como vimos, pode-se considerar que os sistemas informáticos e a capacidade 

humana de processamento não são capazes de acompanhar e processar a quantidade 

excessiva de dados e informações disponíveis.  
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Na mesma linha do E-science e/ou Ciberciência, outra nomenclatura que tem sido 

empregada na literatura para designar os fenômenos abrangidos pela comunicação de 

ciência tem sido apontada como Ciência 2.0. 

2.3 Ciência 2.0 

 

A partir de uma observação sumária do termo, percebemos de antemão que  se trata 

de um tipo de ciência realizada em um ambiente 2.0, ou seja, num contexto onde as 

tecnologias, metodologias e aplicação são próprias da web 2.0, as quais, por sua vez, são 

incorporadas à ciência e a seus diversos propósitos. Dessa forma, seria uma evolução 

lógica de uma “ciência 1.0” anterior, desenvolvida nos moldes tradicionais, para uma 

ciência agora impregnada de novas tecnologias, que, como consequência, fazem surgir 

novas ferramentas, assim como novos modelos científicos.  

Para Waldrop (2008), a Ciência 2.0 refere-se a novas práticas feitas por cientistas 

que publicam os resultados experimentais de pesquisas em andamento, de teorias 

nascentes ou, ainda, de descobertas e textos em forma de pré-prints na web para que 

outros possam comentar e colaborar. Já Bartling & Friesike (2014, p.9) compreendem 

que “a Ciência 2.0 se refere a toda cultura científica, incluindo-se a comunicação de 

ciência, que emprega características possíveis por meio da web 2.0 e da Internet, em 

contraste com a Ciência 1.0, que representa uma cultura científica que não tira proveito 

das vantagens da Internet”. Outra definição é empregada por Clavijo; Torres-Salinas & 

Cózar (2008, p.2), quando colocam: 

Nos últimos anos, vêm surgindo diferentes tipos de aplicações e plataformas tentando 

auxiliar os cientistas no seu trabalho diário, oferecendo diversas ferramentas para 

gerenciar seus fluxos de trabalho, facilitar o rastreamento de informações relevantes ou 

fornecer novos meios para comunicar suas descobertas. Esse movimento tem sido 

chamado de Ciência 2.0, a qual pode ser caracterizada, por analogia à definição de web 

2.0, como um conjunto de serviços e aplicações baseados em colaboração e participação 

no campo científico.  

Nessa perspectiva, o conceito da web 2.0 se alinha com os outros expostos 

anteriormente, tais como E-Science, Ciberciência e E-research. Notamos que o termo 

ciência 2.0 pode, potencialmente, ser utilizado como sinônimo de E-science, pois possui 

as mesmas premissas conceituais, ou seja, ambos se centram na questão da grande 

quantidade de dados, em seu acesso, uso, reuso e, ainda, em sua reprodutibilidade, como 

também enfatizam a questão de se fomentar a colaboração entre pares.  
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O conceito da Ciência 2.0 também aparece comumente associado ao conceito de 

Open Research, Open Science (Burgelman, & Bogdanowicz, 2010; Bücheler, & Sieg 

2011; Tacke, 2010), em artigos que descrevem especificamente o uso da web 2.0 a serviço 

da comunicação de ciência (Procter et al., 2010; Ware 2009) ou, ainda, numa fusão de 

termos como a Comunicação de Ciência 2.0 (Ponte & Simon, 2011).  

Todos esses conceitos acima mencionados se reportam de maneira diferente ao 

mesmo assunto debatido anteriormente: o da mudança no cenário de comunicação 

científica após a utilização e aplicação maciça da tecnologia da informação em suas 

práticas. Nesse contexto, visam a ampliar as discussões sobre as consequências desse 

processo e os impactos advindos desse novo status quo da ciência. 

Diante do exposto, fica claro que, no caso específico do termo Ciência 2.0, trata-se 

de mais uma palavra utilizada nessa arena científica. A literatura sobre o assunto da 

Ciência 2.0 mostra-se incipiente e dispersa, de modo que as suas premissas ainda não 

estão bem explicitadas, sendo um indicativo de que: 1) trata-se de uma buzzword que 

surge e é logo substituída por outra; 2) novas discussões ainda estão por vir e que 

gradualmente novas contribuições apareçam na literatura, servindo para aprofundar e 

solidificar o assunto.  

 

Figura 10-E-science e suas relações 

Fonte: Autoria própria. 

 

Como podemos notar acima na figura, os conceitos se inter-relacionam, tornando-

se difícil estabelecer uma linha que demarca onde um se encerra e outro se inicia, ou seja, 
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são elementos em evolução constante que ora se aproximam, ora se repelem. De todo 

modo, estamos testemunhando importantes avanços que podem trazer benefícios pontuais 

para todos os envolvidos.  

Em seguida, iremos nos reportar ao aspecto mais específico ligado à forma como 

as TIC têm impactado nas áreas das Ciências Humanas e Sociais, fenômeno que passou 

a ser conhecido como as Humanidades Digitais. 

 

2.4 Humanidades Digitais 

 

Dentro do contexto específico das ciências humanas e sociais, esse fenômeno do 

uso intensivo de novas tecnologias e metodologias no tratamento de dados e de 

informação, sua produção, digitalização e comunicação vem sendo reconhecido por outro 

neologismo e tem sido referido por alguns autores Warwick (2015). Burdick et al. (2012); 

Fitzpatrick; (2012), Kirschenbaum, (2012), Gibbs (2011), McCarty et al. (2004), dentre 

outros) como sendo Humanidades Digitais (HD). Por esse motivo, neste trabalho 

utilizaremos o termo Humanidades Digitais para se reportar ao contexto acadêmico atual 

nessa área epistêmica. Faz-se necessário, portanto, conceituá-lo, perceber como se 

caracteriza, como surge, quais as principais críticas associadas a esse contexto.  

Esse termo advém de um anseio de se classificar o que estava acontecendo na área 

das Humanidades no geral, com a introdução e o uso ampliado das TIC aplicadas aos 

projetos e diversas áreas epistêmicas envolvidas. Deriva de questionamentos e de uma 

evolução natural da aplicação da tecnologia digital através da computação no âmbito das 

humanidades. Trata-se, na realidade, de uma nomenclatura que existe para se descrever, 

analisar, refletir e repensar o papel das humanidades na era atual e, em especial, como 

essa nova realidade se encontra representada em relação ao fazer científico. O conceito 

do que vem a ser Humanidades Digitais vai além da soma das partes Humanidades e 

Digitais. Essa área de investigação revela-se uma maneira de enquadrar teoricamente e 

propor novas formas de trabalho, metodologias em torno do que vem ocorrendo na área 

das Humanidades e suas subáreas no contexto da chamada Sociedade da Informação na 

Era Digital. Como se trata de um fenômeno em constante evolução, as suas bases ainda 

estão sendo solidificadas. Estamos testemunhando importantes avanços na área e cada 
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vez mais pesquisas de importantes institutos de investigação surgem, formando hoje um 

corpus teórico reconhecido e avançado no assunto.  

Inicialmente, a área não foi denominada como Humanidades Digitais, e sim 

Humanities Computing40, que expressava diretamente uma aplicação da tecnologia às 

Humanidades. De acordo com Kirschenbaum (2012) e Fitzpatrick (2012), a designação 

original Digital Humanities foi utilizada pela primeira vez em 2004 na obra Companion 

to Digital Humanities (McCarty, Schreibman, Siemens, & Unsworth, J. 2004). Ainda 

para Fitzpatrick (2012), houve a sugestão para se utilizar o termo Digital Humanities em 

vez de Humanities Computing, como forma de dissociar o aspecto de “serviço” atrelado 

comumente à prática recorrente da “digitalização” imbuída na computação aplicada às 

Humanidades. É sabido que o conceito ainda sofre contínuas mutações, em parte como 

resposta a uma sociedade que muda constantemente, com novas variáveis sendo 

introduzidas ao longo do processo. A esse respeito, Svensson (2010) coloca que a HD 

ainda é um campo não unificado, em construção. É um conjunto de práticas convergentes 

que exploram um universo em que o item impresso não é mais o exclusivo ou o meio 

normativo pelo qual o conhecimento é produzido e/ou disseminado. Em vez disso, a 

cultura impressa foi absorvida, transformando-se e dando espaço a uma nova 

configuração multimídia. Trata-se do uso e aplicação de ferramentas e técnicas digitais, 

que alteram a disseminação do conhecimento nas artes, nas ciências humanas e sociais.  

Quanto mais metodologias e projetos desenvolvidos e mais resultados são 

alcançados, há uma consolidação natural na sociedade e na academia como um todo. A 

passagem colocada anteriormente, por sua vez, é corroborada, conforme observamos 

abaixo:  

Humanidades digitais é um campo vasto e ainda emergente que engloba a prática de 

pesquisa em ciências humanas com uso das tecnologias da informação. Trabalha a 

exploração a formas de como as ciências humanas podem evoluir através de seu 

envolvimento com a tecnologia, mídia e métodos computacionais (Alliance of Digital 

Humanities Organization, 2014). 

A área das HD incorpora todas as nuances envolvidas na produção e modelização 

do conhecimento, atuando em sua concepção, organização e difusão. Nessa área, são 

objetos de interesse elementos que se reportam desde a criação de metodologias para 

                                                           
40 O termo está sendo utilizado no original, uma vez que, até onde foi pesquisado, não existe uma tradução satisfatória 

para o Português. 
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visualização dos dados, recuperação da informação, mineração de dados até a aplicação 

da tecnologia no ciclo da produção científica. Além disso, como vimos, reporta-se a 

questões concernentes à cultura acadêmica, ao papel das instituições acadêmicas na era 

digital, ao papel dos envolvidos no processo, dentre outros aspectos. Conforme Svensson 

(2010), os estudiosos da área se voltam para: 

[...] trabalhar os modelos nativamente digitais do discurso acadêmico vigente para o 

público recém-emergente na esfera atual para alcançar excelência e inovação nestes 

domínios, e para facilitar a formação de redes de produção de conhecimento, intercâmbio 

e difusão que são, ao mesmo tempo, global e local.  

São novas linguagens, novas ferramentas, novos tempos que requerem novas 

estruturas de pensamento e reflexão. No entanto, é importante compreender como o 

interesse sobre o assunto ocorreu desde o seu início. 

 A primeira fase do que vem a ser considerado Humanidades Digitais41 se deu dos 

anos 1990 aos anos 2000, com os primeiros projetos de digitalização de acervos. Essa 

época também marca a criação e melhoria de uma infraestrutura tecnológica propícia para 

tais projetos, havendo grande evolução de sistemas de marcação de linguagem, sistemas 

de organização e classificação da informação em ambiente computacional. As bases de 

dados se sofisticam e se solidificam como fonte de acesso à informação. Um segundo 

momento experimentado pelas HD, denominado Humanidades Digitais 2.0, aconteceu 

após o ano 2000, coincidindo com a evolução da web 2.0 e suas ferramentas que criam 

ambientes propícios, metodologias próprias para interagir e refinar o conhecimento, que 

passa a nascer já em formato digital, em fontes de informações também digitais. Esse 

período é profícuo para o debate de novos paradigmas disciplinares, em que se discutem 

a crescente convergência das áreas e o uso de metodologias híbridas. As equipes, em 

geral, são formadas por colaboradores de áreas diversas. Marca também a solidificação e 

a criação de laboratórios, denominados de collaboratories bem como grupos de pesquisa 

com esse interesse específico, voltados para a investigação e o aprofundamento dessas 

práticas. Há representatividade das HD em vários centros de investigação42 espalhados 

                                                           
41 Atribui-se a Roberto Busa, um padre jesuíta italiano, o pioneirismo no uso de computadores aplicados à área das 

Ciências Humanas. Ele realizou experimentos em torno da análise linguística com uso de computadores em meados de 

1940, inaugurando o que mais tarde veio a ser conhecido como Humanities Computing. Em sua memória, existe o Busa 

Prize, que celebra os melhores projetos de Humanidades Digitais. 
42 Na Europa, existem centros de excelência com vasta produção documental, tais como: The Centre for e-Research, 

do Department of Digital Humanities (King’s College London), o Univeristy College London Centre for Digital 

Humanities, do Reino Unido, e o Trinity College, que reúne especialistas de áreas variadas que convergem para a área 

das HDs. Dentre outras iniciativas importantes na Europa, há a Digicult, a Europeana e a European Association for 

Digital Humanities (EADH). Já nos Estados Unidos, devido à sua vasta extensão territorial, existe uma quantidade 

maior de centros de investigação na área. Nesse contexto, destacam-se: o The Catapult Center for Digital Humanities 
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pelo mundo. Todos os centros, tanto os de maior quanto os de menor representatividade, 

vêm contribuindo para que haja um aumento significativo de literatura na área, o que 

pode ser evidenciado pela crescente quantidade de artigos de periódicos, conferências 

específicas e monografias dedicadas exclusivamente ao assunto. Por outro lado, como o 

conceito das HD é um conceito “guarda-chuva”, abriga em seu bojo uma multiplicidade 

de áreas epistêmicas, sendo natural que as publicações na área também reflitam essa 

dispersão. Torna-se comum, por exemplo, encontrar artigos que relatam experiências e 

metodologias próprias das HDs em periódicos, tais como: Literary and Linguistic 

Computing, Historical Social Research, Arts and Humanities in Art Education, 

Visual Resource, Digital Studies, Le cham numérique, Computing in the Humanities 

Working Papers, os quais não possuem a alcunha das Humanidades Digitais expressa em 

seus títulos, mas tratam do assunto em seus conteúdos. No entanto, existem periódicos 

dedicados exclusivamente ao assunto, como, por exemplo, o Digital Humanities 

Quarterly, o Digital Scholarship in the Humanities (Oxford University Press) e o DH 

Commons. As Humanidades Digitais têm sido presentes em múltiplas áreas epistêmicas, 

como pode ser evidenciado no Gráfico 1 43 abaixo: 

  

                                                           
& Computational Analysis, da Indiana University, a Maryland Institute for Technologies in the Humanities, o Center 

for Digital Humanities, da University of California. O Canadá apresenta boa representatividade através da Canadian 

Society for Digital Humanities e da University of Victoria, na Faculty of Humanities. Em outros países, como Portugal 

e Brasil, o assunto também tem recebido mais atenção. Em relação a Portugal, registra-se a Associação das 

Humanidades Digitais (AHDig), uma rede de pesquisadores de língua portuguesa que reúne profissionais interessados 

na temática. Já no Brasil, há o Grupo de Pesquisa em Humanidades Digitais da Universidade de São Paulo, o qual tem 

servido como aglutinador de interesses para pesquisadores da área. 

 
43 Dados coletados com a expressão de busca “Digital Humanities” considerando o período de 1999 a 2017. Coletado 

em Maio de 2017. 
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Gráfico 1- Incorporação das Humanidades Digitais por áreas científicas 

 

 

Fonte: Scopus. 

 

Percebemos a partir do gráfico acima que as Ciências Sociais são (naturalmente) o 

campo do conhecimento que apresenta uma maior incorporação das Humanidades 

Digitais. Contudo, a Ciência da Computação também demonstra alta taxa de incorporação 

dessa área, o que nos leva a afirmar que as HD possuem uma natureza essencialmente 

interdisciplinar. Na atualidade, as HD estão se legitimando devido ao papel marcante que 

a tecnologia da informação vem exercendo em todas as áreas através de padrões já 

estabelecidos. Conforme mencionamos, a inserção das HDs é transversal às variadas 

áreas científicas, de modo que não é exclusiva de um determinado tipo de ciência. Visa 

propor soluções para os diversos tipos de perguntas de pesquisa por meio de metodologias 

computacionais inovadoras. Assim, com a diversidade de culturas epistêmicas existentes, 

torna-se necessário promover estratégias para incrementar a colaboração entre pares, 

estimular ainda mais a interdisciplinaridade, elaborar metodologias de trabalho 
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adequadas ao panorama multifacetado atual como também discutir o papel da academia 

perante essa mesma realidade. 

 Essas reflexões revelam-se imprescindíveis para se avançar mais no assunto. É 

ainda um novo modo de pensar a cultura e as ciências sociais a partir da incorporação do 

digital em suas variadas práticas de manifestações. As HDs propõem novos constructos 

e abrigam novas ideologias, novas formas de mediação e representação do corpus, 

conhecimento produzido pela ciência por via da tecnologia digital e, com isso, promovem 

um olhar mais rico e menos pautado por fronteiras artificiais de organização do 

conhecimento, permitindo, assim, novas práticas de interpretação da realidade. 

Entendemos que as HDs se configuram como resposta para um anseio, uma 

necessidade de se (re) pensar as práticas de comunicação e produção que estão ocorrendo 

na academia. Nessa perspectiva, fornecem o cabedal teórico e prático a partir das 

investigações e inovações feitas nesse contexto. Dessa forma, ressaltamos que 

as humanidades digitais representam uma grande expansão do alcance das humanidades, 

precisamente porque traz valores, trabalha em torno de práticas interpretativas e 

representacionais, com a adoção de estratégias para se fazer sentido, discutindo as 

ambiguidades de lidar com o conhecimento no mundo. É uma abordagem, global, trans-

histórica e trans-média do conhecimento cruciais para a modelagem de domínios da 

cultura em sociedade (Lunenfeld et al. 201, p.2). 

 Como vimos, a cultura e a produção de conhecimento precisam ser repensadas. 

Novas metodologias de alcance global devem privilegiar a multiplicidade de ferramentas 

tecnológicas existentes, linguagens, médias e expressões possíveis do conhecimento que 

precisam ser reconsideradas em sua totalidade. O ambiente acadêmico e tudo à sua volta 

estão mudando em alta velocidade, de modo que se torna necessário compreender como 

se dão a produção e a modelagem do conhecimento, como as pessoas colaboram entre si, 

que tipos de plataformas utilizam, que tipo de produtos de informação e conhecimento 

criam, como constroem um conhecimento colaborativo, como os novos médias estão 

alterando a forma de se transmitir informação, dentre outros aspectos. No entanto, a 

aceitação das HDs pela própria academia não acontece de maneira pacífica. É sabido que 

todo novo constructo demora um pouco a incorporar-se na ciência e não está livre de 

críticas. Ao contrário, tornam-se fundamentais o debate e uma avaliação por parte dos 

pares, nessa perspectiva, apenas com a maturação dos seus preceitos é que novas ideias 

podem ser aceitas e fundamentadas na ciência.  
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2.4.1 Críticas às Humanidades Digitais 

 

Como mencionado acima, qualquer conceito antes de ser universalmente aceito e 

acomodar-se definitivamente na ciência precisa ser debatido e maturado. Um bom debate 

deve trazer posições a favor e contra tal constructo. Nesta seção, detalharemos quais as 

críticas que as áreas das HDs têm recebido. Um dos posicionamentos críticos mais 

comuns em relação às HDs diz respeito que a área se configura num modismo passageiro 

como tantos outros que afetam a academia, sendo também consideradas apenas uma 

“nova roupagem” para velhas práticas. É comum o discurso (Gold, 2012; Kirschenbaum, 

2012) que é prejudicial a sua faceta de “Big Tent”, que, por tradição, deixa “todos” 

entrarem. Outra crítica comum refere-se ao fato de que as HD seriam elitistas e 

exclusivistas, uma vez que necessitam de recursos de grande porte para fazer funcionar 

os projetos da área (Pannapacker, 2013). Além dessas facetas, há certa ambiguidade 

quando se compreende que as HDs seriam uma prática essencialmente técnica, um 

“serviço” cujo sentido seria somente o de propor “soluções” para determinados 

problemas, tornando a área mais afastada da cientificidade. Warwik (2015) pondera sobre 

essa perspectiva, ao colocar: “As HDs emergiram de um background ligado aos serviços 

de computação, através do fornecimento de Tecnologia da Informação aos acadêmicos. 

Uma aceitação das HDs como uma disciplina séria e institucional não é algo fácil”. A 

autora argumenta que as HDs emergem a partir de uma cultura de provisão de serviços, 

de se encontrar soluções tecnológicas que venham a satisfazer as diversas demandas 

acadêmicas nas variadas áreas epistêmicas. Para ela, esse aspecto do serviço tende a ser 

considerado algo de baixo prestígio acadêmico e que, por isso, desde seu início, essa área 

tenha sido relegada a um plano inferior na academia. Nessa direção, afirma que “as HD 

ainda estão buscando em definir a diferença entre o fornecimento de recursos digitais e o 

que se considera atividade acadêmica que torna tal recurso disponível. É comum que seja 

percebida como serviço e não como investigação” (Warwick, 2015).  

Compreendemos que uma possível solução para esse impasse poderá ser alcançada 

através de uma maior representação e debate do assunto na literatura entre os pares. Há 

de se levar em conta que são múltiplas realidades e que um consenso ainda não é possível. 

Com base nesse entendimento, Gibbs (2011) aponta outro aspecto frequentemente 

questionado na seara das HDs, que é justamente o dos limites disciplinares. Para ele: 
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A expansão constante e amorfa das fronteiras das humanidades digitais pode vir a ser um 

elemento complicador para a sua avaliação... [...] as fronteiras e definição do que é uma 

“disciplina” são difíceis de estabelecer [...] são fluídas e influenciadas por agentes 

externos (como a tecnologia, o nível de competência das pessoas, o escopo dos projetos) 

que a moldam.  

O autor traz ainda algumas considerações sobre o aspecto crítico direcionado à área, 

as quais podem ser sumariadas no Quadro 5 abaixo: 

Quadro 5-Principais Críticas às Humanidades Digitais 

Fonte: Adaptado de Gibbs (2011). 

Como pudemos observar, é importante reforçar que os projetos e a área das HD 

como um todo não podem ser avaliados como nas ciências tradicionais, pois variam de 

escopo, aplicação e contextos e lidam com elementos pluri-disciplinares.  

Portanto, podemos ressaltar que as críticas gerais, ou a crítica pela crítica, não se 

aplica a esse contexto. Do mesmo modo que as Humanidades Digitais ainda estão a se 

firmar, uma crítica mais elaborada e fundamentada também está por surgir. Por enquanto, 

constituem iniciativas isoladas que ainda não demonstraram um poder de “veto” mais 

solidificado. Nesse contexto, Kirschenbaum (2012) ressalta que esses conflitos de ideias 

e conceitos divergentes presentes no campo das HDs acabam por validar esse constructo 

e fortalecê-lo.  

Os autores mencionados acima apontam que é importante esse debate permanente, 

fazendo-se necessária a avaliação constante também das metodologias e práticas 

específicas em curso, bem como a valorização do processo e não do produto. É consenso 

que os dados e metodologias utilizadas devem estar sempre disponíveis e que haja 

transparência nos projetos a serem realizados. A disponibilização desses dois elementos 

concorre para promover o reuso de metodologias, produzindo avanços pontuais desejados 

na área. 

 

1. 1) Não existe um discurso crítico, oficial e efetivo formado a respeito das Humanidades 

Digitais; 

2) Novas experiências e novas teorias são necessárias, as quais servirão de base para se elaborar 

uma melhor crítica e indicar critérios mais sólidos para se avaliar esta área; 

3) As Humanidades Digitais necessitam de diferentes modelos de avaliação adaptados a cada 

tipo de contexto. As diferentes aplicações não podem ser comparadas em pé de igualdade 

4) As guidelines existentes atualmente são muito gerais e podem não ser aplicáveis às 

diferentes realidades e necessidades de projetos e pesquisa específicos 

5) Um discurso crítico fornecerá um cabedal importante para o público interessado ao se 

debater a utilidade, valores, desvantagens e conferindo uma nova identidade para as HDs. O 

discurso crítico bem elaborado poderá indicar caminhos futuros e nichos a serem explorados. 
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Toda área nova leva certo tempo para adaptar-se e acomodar-se, o que não é 

diferente na área das HDs. Para Svenson (2010), existe uma tensão presente entre 

disciplinas tradicionais e iniciativas que têm o objeto digital como seu objeto de estudo. 

De acordo com esse autor, nem todas as áreas epistêmicas têm conseguido “acordar” para 

as potencialidades que as HDs oferecem, tendo em vista que um ambiente multifacetado, 

como esse atualmente, requer também metodologias diversificadas. As HDs têm causado 

impactos em diversas áreas científicas e vêm sendo aplicadas como alternativa para a 

solução de problemas pontuais nestas esferas produzindo excelentes resultados. O 

aumento crescente de financiamento para a realização de projetos nesse âmbito, o 

surgimento de centros sérios e reconhecidos de investigação em instituições renomadas 

no mundo inteiro e a consequente atenção e debate por parte da academia têm sido 

indicativos importantes de sua relevância na ciência. 

No entanto, ainda são muitos os desafios a serem enfrentados nesse contexto. 

Podemos ressaltar que os avanços produzidos na área das HDs são alcançados, dentre 

outras formas, através de estudos a respeito de como a tecnologia da informação está 

impactando grupos específicos, assim como comunidades epistêmicas específicas e 

solidificadas no ambiente acadêmico. Somente por meio da análise de realidades 

específicas é que podemos perceber o real avanço e evolução das práticas acadêmicas.  

Por fim, ao considerarmos todos os aspectos mencionados anteriormente, 

ressaltamos que o objetivo do capítulo foi levantar na literatura conceitos que representem 

tematicamente o assunto da comunicação de ciência mediada pela tecnologia. Nosso 

interesse não foi o de esgotar todas as possibilidades nesse campo, mas sim apontar o que 

consideramos algumas das principais tendências expressas na literatura do assunto. A 

análise e a justaposição desses conceitos contribuíram para revelar possíveis 

convergências e divergências nos elos teóricos de cada linha de pensamento. 

Evidentemente, o uso e a aplicação destes dependerão do contexto e dos objetivos de 

pesquisa envolvidos.  

Em seguida, como uma evolução do assunto nos dedicaremos ao debate de como 

tem ocorrido a partilha de informações em meio eletrônico. 
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3 Novos trilhos e novas possibilidades para a Informação 

Científica 
     

“Opening new windows in the Ivory Towers of Science” 

Nesta seção, iremos nos dedicar a perceber as novas alternativas de partilha de 

informação científica possibilitadas pelo surgimento de diversos tipos de plataformas 

digitais. A “ecologia” de plataformas e ferramentas existentes é variada e compreende 

Redes Sociais convencionais, Redes Sociais Acadêmicas (RSA), Weblogs ou blogs, 

Microblogs, dentre outros que surgem em ritmo crescente. A incorporação e o uso desses 

tipos de plataformas aconteceram de forma natural e gradativa na academia. Apesar de 

em sua maioria serem de origem comercial, estas têm sido incorporadas por acadêmicos 

em suas práticas, utilizadas para trocar informações, colaborar e divulgar seus trabalhos 

científicos. 

Com o intuito de promover um melhor entendimento sobre o assunto, inicialmente 

nos deteremos em conceituar as redes num espectro mais amplo, abordando-se a gênese 

do conceito de “rede”. O resgate desse conceito permite-nos perceber melhor como ele 

apoia todo o constructo que serve de alicerce para esse fenômeno. Logo após, 

discorreremos sobre as Redes Sociais gerais, produtos da web 2.0. Analisaremos o papel 

da Rede Social Facebook para a CC, em seguida, enfatizaremos as Redes Sociais 

Acadêmicas (RSA), abordando o caso da Academia.edu e Research Gate. Ainda nesta 

parte analisaremos o uso dos Gestores de Referência, nomeadamente o Mendley e o 

Zotero, que, apesar de não serem Redes Sociais per se, acabam por desempenhar esse 

papel, como veremos mais adiante44. Por fim, debateremos acerca do papel dos Blogs 

Acadêmicos e dos Microblogs na comunicação científica. 

3.1 Redes Sociais 

 

Antes de abordarmos especificamente o caso das Redes Sociais, partiremos do 

entendimento do conceito mais “puro” de rede. Para Ferreira (1988, p.1236), o conceito 

de rede é definido como o “entrelaçamento de fios, cordas, [...] com aberturas regulares 

fixadas por malhas formando uma espécie de tecido”. Além desse aspecto das malhas, 

                                                           
44 Não é nosso intuito caracterizar todos os tipos possíveis de Redes Sociais acadêmicas. Escolhemos dissertar a respeito 

das redes que têm sido apontadas na literatura sobre o assunto como as mais utilizadas na academia.  
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convém ressaltar que as redes são ligadas por nós, que são pontos centrais ligados a outros 

pontos, formando uma conexão constante por meio de processos de troca. Transportando-

se essa descrição para a sociedade, as trocas são os processos sociais realizados pelos 

sujeitos, que, por sua vez, são imbuídos de valores culturais, políticos e éticos, dentre 

outros.  

As Redes Sociais45, nesse sentido, apropriam-se dessa analogia ao apontarem que 

no mundo digital a conexão entre as pessoas é feita de forma semelhante. Para melhor 

situar esse entendimento, Guédon (1984) indica que as redes não são estáticas e possuem 

divisões entre elas. Para a autora, estas podem ser divididas em dois tipos distintos, a 

saber: 

 

 Redes Primárias – um conjunto natural de indivíduos em interação uns com os outros; 

 Redes Secundárias – são os membros da rede com os quais se estabelecem as relações 

num contexto formal e com objetivos funcionais […] como fornecer serviços ou 

instituir recursos (Guédon, 1984, p.20). 

 

No entanto, no mundo virtual nem sempre essas fronteiras são tão nítidas, na 

medida em que, como as interações ocorrem muito rapidamente, logo se dissipam os 

limites. Barnes (1987, p.163) expõe que o entendimento do conceito de redes somente é 

possível a partir da “análise e descrição daqueles processos sociais que envolvem 

conexões que traspassam os limites de grupos e categorias”. Nessa perspectiva, o conceito 

de redes ultrapassa as fronteiras desta ou daquela ciência e tem sido permeado por 

variados setores da sociedade. Um dos usos dessa comparação tem sido aplicado às Redes 

Sociais, que se apropriam dessa analogia ligada às conexões entre as pessoas que se 

encontram presentes na “malha” da sociedade em rede46.  

Para Nentwich; Konig & König (2012, p.19), na literatura, o termo aparece com 

diferentes designações, como, por exemplo, “serviços de Redes Sociais”, “plataformas 

colaborativas”, “comunidades de redes colaborativas” ou a mais comum e mais simples 

delas, “Redes Sociais”, que será adotada neste trabalho. No entanto, apesar do aspecto 

colaborativo e de comunidade no sentido de ligar um ou mais indivíduos, é importante 

que a pessoa, ou, nesse dado contexto, o sujeito individual, seja o elemento principal e 

                                                           
45 Grifo nosso. 
46 Variados autores (Castells, 1999; Giddens, 19941991; Lévy, 1993 e Scherer-Warren, 1996, dentre outros) debatem 

com muita propriedade a respeito de como esses fenômenos da conexão ocorrem e como impactam a própria sociedade. 

O assunto foi discutido anteriormente no item 1.5 deste trabalho. 
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ponto de partida da rede, seu principal “nó”. Foucault et al. (1988) reforçam essa ideia ao 

enfatizar que esses tipos de redes podem ser enquadrados no que ele se refere como as 

“technologies of the self’”. 

De modo geral, o termo Redes Sociais reporta-se a um “conjunto de tecnologias no 

ambiente web que permite a criação e intercâmbio de conteúdo gerado” (Nández et al., 

2013, p.782). São essencialmente produtos da web 2.0, que, com sua faceta de 

interatividade, têm permitido uma troca de conteúdos de forma ubíqua, gerando 

importantes alterações nas atividades humanas e na ciência como um todo. A criação 

desse tipo de ferramenta naturalmente tem sido possível somente mediante o avanço 

célere da tecnologia da informação, conforme já mencionamos.  

As Redes Sociais se organizam em categorias distintas, organizadas por tipos de 

“médias” que, por sua vez, servem a propósitos diferenciados de comunicação, possuindo 

diferentes estruturas para realizar o display dos diversos tipos de conteúdos. A esse 

respeito, Kaplan & Haenlein (2010) indicam que os “médias” sociais podem ser 

classificados em seis categorias diferentes:  

 

 Projetos colaborativos; 

 Blogs e Microblogs; 

 Páginas de Conteúdos; 

 Sites de Redes Sociais; 

 Mundos virtuais;  

 Mundos sociais virtuais. 

 

Essas categorias acima têm em comum a questão da informação e dos conteúdos 

em suportes digitais. A diferenciação entre elas refere-se à aplicação e à intenção de 

comunicação com que são utilizadas bem como a seu público-alvo. Diante do exposto, é 

fundamental refletirmos a respeito de como essas novas ferramentas estão influenciando, 

como têm se integrado e, por fim, como estão moldando as práticas de comunicação de 

ciência. A seguir, enfatizaremos o caso do Facebook. 

3.2 Facebook 
 

O Facebook foi criado em fevereiro de 2004 por estudantes da Universidade de 

Harvard nos Estados Unidos. Foi fundado por Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz, Chris 

Hughes e Mark Zuckerberg, seu atual proprietário. O nome da rede social foi inspirado 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
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em um tipo de livro comum nas universidades americanas, cujo objetivo era formar uma 

espécie de catálogo com os perfis pessoais e informações sobre os alunos.  

Inicialmente, esse website foi criado para servir aos propósitos do grupo de alunos 

em termos de socialização e estava restrito à universidade que os fundadores 

frequentavam. Aos poucos, foi ampliando seu alcance para escolas, outras universidades 

e, por fim, tornou-se aberto a todos (Phillips, 2007; Markoff, 2007, Facebook, 201747). 

Atualmente, a rede social se expandiu para muito além das fronteiras de onde foi 

originalmente criada, tornando-se uma organização ampla que congrega outras empresas 

de conteúdo e outras organizações na área digital.  

O Facebook é uma rede social cujo funcionamento se dá por meio da criação de um 

perfil pessoal, formando uma rede de amigos. É possível “curtir” páginas de conteúdos 

escolhidos pelo utilizador, fazer comentários voltados às postagens feitas pelas pessoas 

ligadas à rede, bem como criar grupos de acesso aberto ou fechado. Os utilizadores têm 

a liberdade de postar o conteúdo que desejarem, em forma de fotos, vídeos, contanto que 

se enquadre nas normas da empresa. Ao utilizador é dada a alternativa de aplicar os 

diversos tipos de filtros de privacidade, escolhendo quem tem acesso ao conteúdo 

postado. No momento, é a rede social mais utilizada no mundo e tem se mantido dessa 

forma por muitos anos. Estima-se que a rede social possua, no primeiro semestre de 2017, 

1.94 bilhões48 de utilizadores ativos.  

De forma semelhante aos itens já mencionados neste capítulo, nosso interesse aqui 

será o de apontar as possíveis aplicabilidades dessa rede social para a academia como um 

todo e, em específico, para a comunicação de ciência.  

Como nas Redes Sociais descritas anteriormente, o Facebook, mesmo sendo uma 

ferramenta geral, com objetivos comerciais, tem sido bastante utilizado por acadêmicos 

para propósitos tanto pessoais quanto profissionais. No entanto, em geral, os perfis 

criados são quase todos pessoais, não havendo uma divisão tão nítida entre o perfil 

pessoal e o acadêmico. Alguns acadêmicos criam dois tipos de perfis, um meramente 

pessoal, no qual somente são adicionados amigos e familiares, e outro perfil em que estão 

presentes pessoas ligadas ao universo acadêmico, como colegas de trabalho e alunos. 

Outros docentes criam grupos específicos que agrupam turmas de alunos dos cursos que 

                                                           
47 <www.facebook.com>. 
48 Fonte: <www.statista.com>. 
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ministram. Há ainda docentes e/ou pesquisadores que desenvolvem grupos ou páginas 

para representar centros de investigação e instituições acadêmicas e suas instâncias 

internas (tais como Bibliotecas). 

Em geral, a literatura sobre a área tem trazido contribuições dispersas e ainda 

insuficientes sobre o uso específico do Facebook como uma ferramenta acadêmica. Em 

sua maioria, as pesquisas nesse campo versam a respeito do uso do Facebook relacionado 

à prática de ensino no geral ou do uso da rede social em contextos específicos de 

Educação Superior (Hsu, Hsin-I., & Yang, Mei-Hwa et al., 2011), Saikaew et al., 2011; 

English & Duncan, 2008, Manca & Ranieri, 2016). Outras abordagens relacionam o uso 

dessa rede às mudanças no paradigma educacional (Brown & Adler, 2008; Chen & Bryer, 

2012). O uso do Facebook como estudo de caso é comum em trabalhos/pesquisas que 

debatem a utilização de ferramentas próprias na web 2.0 (Conole & Alevizou, 2010; 

Bicen & Cavus 2011; Munoz & Towner, 2009).  

No contexto da academia, essa rede social tem sido utilizada de forma semelhante 

às outras ferramentas já descritas. A sua principal função é servir de canal de 

comunicação informal para comunicar ideias, partilhar notícias, links, vídeos, dentre 

outros tipos de informações de cunho científico. Outra função diz respeito a servir de um 

canal para apoiar a colaboração entre os pares.  

Numa outra vertente, no entendimento de Greenhow & Gleason (2014, p.384), o 

uso de redes sociais nesse contexto recebe outra nomenclatura, que, por sua vez, se baseia 

nas quatro dimensões do Scholarship (mencionada no item 2.1 desta pesquisa), entendido 

como Social Scholarship e definido como: 

 

um tipo de Scholarship que visa inserir os “médias” sociais e seus elementos (promoção 

de usuários, suas interconexões e conteúdos gerados por eles) agregando valores 

potenciais (tais como conhecimento descentralizado, co-construído, acessível e e 

conectivo) que evolui de maneira em que se consiga atingir os objetivos do Scholarship 

na academia. 

 

Portanto, trata-se de um conceito que surge para identificar especificamente os 

fenômenos de incorporação desses tipos de plataformas no fazer científico. Já Manca & 

Ranieri (2013, p.223), em um estudo sobre o potencial do Facebook para a Educação 

Superior, observaram que essa rede social possibilita misturar diferentes recursos de 

informação e ferramentas de aprendizagem, na medida em que pode reunir diversos tipos 
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de informação em diferentes formatos, criando um ambiente híbrido e rico. Também traz 

variados pontos de vista sobre os assuntos acadêmicos, o que, ao final, contribui 

sobremaneira para ampliar o debate e o aprendizado para além da sala de aula. Nesse 

mesmo viés, Zhu & Procter (2012, p.1) colocam que a adoção das Redes Sociais é maior 

por parte dos acadêmicos mais novos, os que são mais familiarizados com as ferramentas 

da web 2.0. Esses autores expõem que:  

 

Os novos pesquisadores usam em particular blogs, Facebook e Twitter sob variados tipos 

de combinações para beneficiar suas práticas de comunicação científica, promover seus 

perfis pessoais, disseminar mais rapidamente seus trabalhos para um público mais amplo 

e com isso ganhar mais feedback de apoio de seus pares por todo o globo. 

 

A citação mencionada corrobora a ideia de que os acadêmicos lançam mão de Redes 

Sociais generalistas e utilizam mais de uma rede com o intuito de se fazer comunicar e, 

acima de tudo, reforçar a sua presença na web. Para Greenhow & Gleason (2014, p.394): 

 

Os estudos sobre a adoção dos média sociais, embora poucos, sugerem que os acadêmicos 

mais novos na carreira são os que mais estão utilizando os média sociais nas suas vidas 

pessoas, utilizam para comunicar-se com seus pares, com outros fora da academia, para 

firmar as relações pessoais, encontrar colaboradores, se manter atualizados com as 

tendência de pesquisa, publicar e refletir sobre ideias, disseminar informação e discutir 

tópicos de forma aberta e pública.  

 

Já outras pesquisas (Junco, 2015) demonstram que o uso e a adoção do Facebook 

por acadêmicos acabam por aproximá-los da nova geração de estudantes, os chamados 

“nativos digitais”49. 

Como as outras ferramentas, o que ocorre é uma adaptação da rede social aos 

propósitos acadêmicos e o seu uso se dá essencialmente para partilhar informação e servir 

de “ponto de partida”, a fim de que depois sejam aprofundados os conhecimentos. 

Contudo, até o momento, a adoção do Facebook por acadêmicos tem se mostrado limitada 

                                                           
49 Termo cunhado por Marc Prensky (2001, p.1). O autor designa os Nativos Digitais como aqueles que fazem parte de 

uma geração que “cresce com as novas tecnologias”, ou seja, já nascem em ambientes onde a tecnologia da informação 

é utilizada em larga escala ou em “[...] um ambiente ubíquo onde o volume de suas interações com a tecnologia [...]” é 

alto a ponto de modificar a forma como processam a informação. Em contraponto, está a geração dos “Migrantes 

Digitais””, que é representada por pessoas que não nasceram num ambiente dominado pela tecnologia, mas que, por 

força das circunstâncias, tiveram que se adaptar a ele, aprendendo e fazendo uso das TICs em suas práticas quotidianas. 

Para informações mais detalhadas, ver: Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants part 1. On the horizon, 

9(5), 1-6. Esse conceito tem sido colocado em questionamento. Alguns autores como Helsper &Eynon, (2010) e 

Margaryan, et al. (2011) apontam que esse conceito é limitador e que o fato de pertencer a uma geração não é um fator 

determinante para se predizer como é a interação com as TIC, indicam que outros fatores, tais como nível educacional, 

experiência de usuários e gêneros, também são características determinantes que precisam ser levadas em consideração. 
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(The Chronicle of Higher Education, 2010). Ao mesmo tempo que as possibilidades são 

ilimitadas, o uso traz implicações e esbarra em políticas institucionais, profissionais e 

culturais. Em relação ao uso por acadêmicos, Gruzd, Staves & Wilk (2012, p.22) 

enfatizam que “as Redes Sociais não acadêmicas tais como o Facebook são muito mais 

populares, os acadêmicos as utilizam para comunicar-se e colaborar com seus pares. No 

entanto, estudos têm mostrado que existem problemas e limitações presentes nestes tipos 

de rede para o uso acadêmico”. Essas limitações decorrem do fato de que o design dessa 

rede social não é feito levando-se em consideração evidentemente as necessidades da 

academia e dos acadêmicos. Outra preocupação se refere a questões de privacidade, como 

demonstram Nentwich & König (2014, p.114):  

 

O Facebook agrupa uma grande quantidade de dados sobre as vidas das pessoas e fornece 

aos utilizadores opções muito opacas de controle do que pode ser visto pelos outros, 

incluindo-se aí as companhias externas que podem ter acesso a estes dados [...] tal receio 

se manifesta uma vez que o modelo de negócios adotado pela plataforma depende da 

exploração de dados do usuário.  Isso representa um obstáculo muito grande para o uso 

da plataforma por parte dos acadêmicos [...] muito acadêmicos ficam receosos de 

disseminar os dados de suas pesquisas temendo a competição entre seus pares. 

  

 

O receio da adoção por acadêmicos, conforme observamos acima, centra-se na 

questão de que, ao difundir informações nessa rede (assim como nas outras), a informação 

se torna pública, o que para a pesquisa científica não costuma ser o desejável. Além disso, 

os perfis são pessoais e as pessoas/acadêmicos nem sempre se sentem à vontade para 

expor suas vidas fora da academia. Outras limitações encontradas (Al-Aufi & Fulton, 

2014, p.443) dizem respeito às dificuldades associadas com o uso desse tipo de 

ferramenta, própria dos meios informais de comunicação de ciência, o que acarreta falta 

de encorajamento para a sua adoção pelos acadêmicos, havendo também menor segurança 

sobre os dados projetados e limitações em termos de habilidades de “literacia digital” 

para lidar com esses médias. Por parte dos não utilizadores, existe o receio de adoção 

desse tipo de rede por considerá-la irrelevante para a comunicação de ciência.  

No entanto, a adoção das Redes Sociais é uma realidade concreta e há uma forte 

tendência para que sejam cada vez mais incorporadas ao fazer científico como um todo. 

O sistema de validação para os outputs de ciência nesse tipo de plataforma ainda precisa 

avançar bastante para que sejam aceitos na totalidade pela comunidade científica. Por 

hora, assim como as outras plataformas, o Facebook serve como um local para expor e 
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debater ideias, facilitando o contacto entre pares, potencialmente fomentando a 

colaboração entre eles.  

Em seguida, na próxima seção, dissertaremos a respeito de alguns casos específicos 

de Redes Sociais Acadêmicas. Inicialmente, enfatizaremos o caso da Academia.edu e da 

rede social ResearchGate. 

3.3 Redes Sociais Acadêmicas 

 

     “Science is already a social network” (Joseph Sexton) 

 

As redes de comunicação de ciência são Redes Sociais utilizadas com o propósito 

específico de servir como um canal para a difusão de informações de cunho científico. 

Nesse sentido, são denominadas de Redes Sociais Acadêmicas (RSA).  

Para Mangan (2012), cada vez mais os acadêmicos têm construído e firmado suas 

presenças no ambiente digital e escolhido a web para partilhar seus trabalhos e pesquisas. 

Na realidade, o que existe é a participação massiva de pessoas ligadas à academia 

conectadas às Redes Sociais. Hicks & Sinkinson (2015, p.34) apontam que, na 

participação em rede, os acadêmicos utilizam as Redes Sociais para localizar, 

compartilhar, melhorar, validar e enaltecer suas práticas e produtos oriundos do fazer 

acadêmico. As ferramentas de Redes Sociais trazem facilidade para os pesquisadores 

distribuírem, comentarem, compartilharem e colaborarem na web. Outro aspecto 

importante concerne ao fato de que os acadêmicos deixam rastros online quando fazem 

uso de ferramentas, tais como Twitter, blogs, wikis e sites de social bookmarking, de 

modo que a análise de suas “pegadas”50 digitais é importante para quem acompanha e 

participa do mundo acadêmico (Neylon & Wu, 2009).  

                                                           
50  Embora os acadêmicos acabem se apropriando dessas ferramentas oriundas da web 2.0 e das Redes Sociais com o 

intuito de debater e divulgar suas produções, a questão ligada à validação desses outputs de ciência ainda se enquadra 

no terreno da comunicação científica informal. Ainda não existe, até o momento, por parte da academia, um sistema 

de validação científica completo como o sistema de validação e publicação de resultados a exemplo do peer review. 

Borgman (2007) ressalta que, embora imperfeitos, os métodos baseados em citações bibliométricas têm sido 

amplamente utilizados para avaliar acadêmicos na sua contratação, promoção e outros sistemas de recompensas e 

formas de reconhecimento. Alguns avanços nessa esfera foram percebidos com o surgimento do movimento 

relacionado à Almetria (Altmetrics). São métricas alternativas às métricas convencionais utilizadas com o propósito de 

avaliação [...] examinam, por exemplo, as contagens relacionadas à marcação de tags em artigos ou em website de 

gestão de referência nas Redes Sociais como um todo [...] não enfatizam citações e sim toda a cadeia do fazer científico 

(Priem & Hemminger, 20112010; Priem, Piwowar, & Hemminger, 2012). Ainda de acordo com Priem, Taraborelli, 

Groth, & Neylon (2011), a ideia desse movimento é capturar os impactos invisíveis anteriores das publicações 

científicas baseadas em dados de crowdsourcing nas plataformas web, tais como blogs, Microblogs, ferramentas de 

social bookmarking e gestores de referência online.   
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Inicialmente, a presença dos acadêmicos se dava de maneira pessoal, por meio de 

perfis pessoais em Redes Sociais gerais. São variados os tipos de motivações que os 

acadêmicos têm ao aderir uma RSA. Uma pesquisa feita por Gruzd, Staves & Wilk (2012) 

forneceu evidências de que os pesquisadores têm adotado as Redes Sociais de forma 

crescente tanto para assuntos profissionais gerais quanto para assuntos específicos ligados 

ao ambiente acadêmico.  

A partir de 2008, surgem ferramentas que têm perdurado e que estão voltadas 

exclusivamente para servir aos propósitos acadêmicos51, a exemplo das Academia.edu, 

Research Gate ou de ferramentas alternativas de gestão de referências bibliográficas, tais 

como o Mendeley e o Zotero, que, devido às suas características, permitem troca de 

informações científicas (nesse caso específico, de textos e de indicação bibliográfica).  

As Redes Sociais acadêmicas (RSA) se configuram como redes sociais 

especializadas. São plataformas que se dedicam exclusivamente a lidar com informações 

especializadas de cunho acadêmico, de acordo com as características e necessidades desse 

contexto.  

                                                           
51  Na realidade, é uma retomada de experiências anteriores, como a do AirXiv, uma plataforma para o 

compartilhamento de pre-prints na área de física que existe desde meados da década de 1990. Van Noorden, (2014) 

indica que já existiam “as variadas tentativas de se lançar um “Facebook” para ciência incluíam redes, tais como 

Scientist Solutions, SciLinks, Epernicus, 2collab e Nature Network (pela mesma companhia que publica a Revista 

Nature). Para ele, estas não funcionaram porque naquele contexto e momento social os cientistas não estavam 

preparados para compartilhar dados, não havia ainda uma cultura acadêmica mais “aberta” a isso. Van Noorden, R. 

(2014). Online collaboration: Scientists and the social network. Nature, 512(7513), 126-129. Além das mencionadas 

acima, existem outras ferramentas que se apropriam dos recursos das Redes Sociais, estão inseridas no âmbito 

acadêmico, mas não são oficialmente categorizadas como Redes Sociais Acadêmicas. Nesse contexto, existe a 

Scholastica, criada por alunos da Universidade de Chicago em 2011. O objetivo da rede é se constituir como um site 

que permite que os acadêmicos possam “criar, gerir, publicar em periódicos que sejam revisados por pares em open 

access [...] facilitando o processo de publicação acadêmico ao fazer a ligação entre os alunos e os periódicos e os 

revisores. Ver mais em: <https://scholasticahq.com/about.>. Já a SciVal, de propriedade da Elsevier, desenvolvida pela 

empresa Collexis, é uma empresa que atua no ramo de softwares para gestão de conhecimento. O SciVal propõe 

alternativas para “visualizar a performance de pesquisa, analise de dados relativos a acadêmicos bem como desenvolver 

parcerias para se analisar tendências em diversas áreas de pesquisa” . São criados perfis acadêmicos que tomam como 

base o conteúdo contido na base de dados Scopus, dados relativos à informação pessoal currículo acadêmico, dentre 

outros aspectos. Para mais informações, consultar: <https://www.elsevier.com/solutions/scival#.>. Por último, há ainda 

o LinkedIn, que é uma ferramenta para profissionais no mundo do trabalho, reúne dados de curriculum vitae e se propõe 

a formar uma rede de networking por meio das conexões existentes. Embora os objetivos dessa rede não sejam 

acadêmicos, existe a opção de inserir dados sobre as publicações. Para mais informações, acessar: 

<https://pt.linkedin.com//>. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://scholasticahq.com/about
https://www.elsevier.com/solutions/scival
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Esta seção tem como objetivo caracterizar algumas das RSA, destacando-se o caso 

da Academia.edu e da Research Gate. Nesse sentido, iremos apresentar algumas dessas 

redes com a finalidade específica de ressaltar a sua utilidade para a comunicação de 

ciência. Como já mencionamos, não é nosso objetivo enfatizar todas as RSA existentes, 

e sim as de maior relevância e representatividade.  

3.3.1 Academia.edu 

 

A Academia.edu foi uma das primeiras RSAs que se dedicaram exclusivamente à 

tarefa de compartilhar em rede publicações, em sua maioria ligadas à academia por meio 

de perfis pessoais. Tal rede foi lançada em 2008, por Richard Price, ex-aluno da 

Universidade de Oxford. Ele teve a ideia de montar a rede devido a dificuldades pessoais 

enquanto era doutorando de Filosofia na referida universidade. Hall (2015) ressalta que a 

academia.edu é uma plataforma que faz o display de muitas das características presentes 

em outras Redes Sociais, como, por exemplo, o LinkedIn. Os utilizadores têm um perfil 

pessoal com o nome, foto, CV, detalhes relacionados às suas afiliações profissionais, 

biografia e histórico de trabalho. A diferença básica entre essa e outras redes é que os 

dados são acompanhados de informações sobre interesses de pesquisa e o pesquisador 

pode fazer o upload das suas publicações, associando metadados a esse processo e, 

comumente, disponibilizar o documento completo. Desse modo, as pessoas podem fazer 

bookmark do documento ou mesmo o seu download. 

Podemos enfatizar que esse tipo de iniciativa surge como uma forma de preencher 

uma lacuna existente em relação a uma maior agilidade no acesso ao que os acadêmicos 

têm publicado e divulgado. A Academia.edu é uma RSA e, portanto, promove a 

interatividade e o contacto entre pessoas com os mesmos interesses acadêmicos, nesse 

caso, pessoas quase exclusivamente oriundas desse meio. Tem como objetivo básico 

compartilhar pesquisas em andamento, pesquisas já publicadas em outros médium com 

vistas a sua socialização. Outro objetivo importante concerne a fomentar a colaboração 

entre pares, mas, acima de tudo, tornar mais visível e acessível o conhecimento científico. 

Uma das características mais interessantes da plataforma diz respeito ao fato de que 

fornece um sistema de “métricas” associadas aos perfis, ou seja, indica o total de 

visualizações que os acadêmicos tiveram, quantos acederam ao seu perfil, quantas 

pessoas e de que localidade baixaram seus papers, dentre outros aspectos. Esses tipos de 

análises e informações podem ser de grande importância para o trabalho do acadêmico, 



 

93 
 

na medida em que são informações que antes poderiam levar mais tempo para serem 

obtidas. Em uma entrevista com Shema (2015), Richard Price coloca que: 

 

O objetivo da plataforma é fornecer dados a respeito de pesquisas que estejam em alta 

(trending) para que as instituições de pesquisa e desenvolvimento possam melhorar a 

qualidade de suas decisões em 10-20%. O tipo de algoritmo que estas organizações estão 

procurando é justamente a indicação dos “trending papers” como é feito de forma 

semelhante no Twitter. Este tipo de análise indica quais são os trabalhos de maior impacto 

nas últimas 24 horas, 7 dias, 30 dias ou em qualquer período de tempo. Historicamente 

tem sido muito difícil obter estes tipos de dados. Os cientistas imprimem os artigos, liam 

de forma que não se podia mensurar. Enquanto que a atividade científica migra para 

plataformas online torna-se mais fácil detectar quais trabalhos tem merecido mais atenção 

pelos cientistas mais importantes. 

   

Portanto, diante do exposto, podemos perceber que o sucesso desse tipo de 

plataforma depende bastante do uso que os utilizadores fazem dela e da alimentação das 

conexões existentes, dependendo, por um lado, dessas interações e, por outro, da extração 

e da análise de dados sobre a movimentação das conexões existentes. A leitura dessas 

interpretações serve de input para a comunidade interna da plataforma e a comunidade 

externa, ou seja, companhias e organizações interessadas nesses dados. As 

funcionalidades da plataforma são variadas, mas como são utilizadas por acadêmicos? 

Especificamente para esse público, as funcionalidades podem ser divididas entre 

primárias e secundárias, conforme exposto no quadro a seguir: 
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Quadro 6-Funcionalidades da Academia.edu 

Funcionalidades Primárias Funcionalidades Secundárias 

Identificar os vários pesquisadores de áreas de 

interesse 

Encontrar um emprego 

Tornar a sua pesquisa visível Fazer a gestão de pesquisas acadêmicas e 

compartilhar sua biografia 

Difundir suas publicações Promover trocas entre grupos 

intermediários/comunidades de pessoas com 

os mesmos interesses assuntos e expertise 

Criar uma rede composta por seguidores Facilitar o Open Peer review e avaliar 

documentos 

Permite a discussão entre os pares Divulgar informações  

Devido à maior visibilidade, pode-se 

contribuir para aumentar o fator de impacto do 

pesquisador 

Ter acesso a métricas 

Fonte: Aventurier & Cocaud (2013, p.11). 

Com base nesse quadro, conforme enfatizamos anteriormente, o objetivo primeiro 

de uma plataforma dessa natureza é o de ser mais um canal voltado para comunicar 

pesquisas em andamento bem como as pesquisas já publicadas de forma mais simples 

possível. Assim como as outras plataformas do gênero, esta funciona como mais um canal 

para a divulgação dos trabalhos científicos, às vezes democratizando o acesso em países 

economicamente desfavorecidos, fora da zona tradicional de acesso a documentos 

científicos.  

De maneira semelhante às outras plataformas já mencionadas, a adoção desse tipo 

de ferramenta é realizada segundo interesses específicos e varia conforme as áreas 

científicas. Outra variação se dá segundo o tipo de utilizadores. A esse respeito, um estudo 

realizado por Almousa (2011) aponta os seguintes dados de uso de acordo com as áreas:  

 

A academia.edu registrou interesses em antropologia, filosofia, química, ciências da 

computação e ciências sociais [...] a pesquisa identificou diferenças de uso dentre as 

disciplinas mencionados bem como identificou os tipos de utilizadores. Foram 

identificadas as seguintes categorias: acadêmicos em geral, alunos de graduação, 

pesquisadores independentes, pesquisadores de pós-graduação. Os filósofos e os 

antropólogos foram identificados como os utilizadores mais ativos assim como os 

acadêmicos no geral. [...]. No entanto, as estatísticas registradas sugerem que os 

acadêmicos nas áreas das ciências sociais e das humanidades são os que mais utilizam a 

ferramenta. Os membros da academia possuíam padrões de uso similares aos estudantes 

de graduação a não ser pelo aspecto de que os primeiros faziam mais uploads de 

documentos e sinalizam mais os seus interesses na referidas plataformas.  
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De modo geral, a citação acima corrobora a ideia de que o uso dessa plataforma é 

feito com intenções diferenciadas para os diferentes grupos. No entanto, um aspecto em 

comum é que, embora seja predominantemente de pessoas ligadas à academia, as 

iniciativas de uso são meramente pessoais e não se originam a partir das instituições. Por 

esse viés, sendo uma ação meramente pessoal, todas as formas de mensuração, uso e 

representatividade podem ser falhas.  

Os cientistas nem sempre adotam as Redes Sociais para a divulgação de suas 

pesquisas e resultados. Por esse motivo, algumas áreas podem ter baixa 

representatividade ou, ainda, pode ser que os “experts” de determinada área científica não 

necessariamente possuem um perfil na rede, gerando lacunas significativas. As 

instituições têm ferramentas diferentes das Redes Sociais para disseminar os resultados 

de pesquisa, como, por exemplo, os repositórios institucionais e as Bibliotecas Digitais. 

Embora as RSA sejam a favor da democratização e do acesso universal ao conhecimento, 

o seu uso não deixa de ser comercial, trazendo com isso algumas implicações.  

Apesar de algumas vantagens, a plataforma tem recebido algumas críticas 

contundentes. A primeira delas refere-se ao fato de que a Academia.edu é parasitária, ou 

seja, alimenta-se de uma infraestrutura existente anteriormente nas universidades em 

termos de mão de obra qualificada dos seus pesquisadores ou até mesmo de 

financiamentos e estrutura física. Hall (2015, p.3) reforça essa ideia quando aponta: 

 

Os acadêmicos estão trabalhando para a plataforma de forma gratuita [...] a academia.edu 

é uma plataforma privada que visa lucro e o obtém ao fornecer inputs, dados e valor 

agregado à atenção que recebe. Portanto, podemos perceber que postar na Academia.edu 

não é eticamente ou politicamente equivalente a tornar a pesquisa disponível nos 

repositórios institucionais de acesso aberto.  

 

A citação acima deixa evidente que esse tipo de plataforma não substitui as outras 

formas de socializar o conhecimento acumulado produto de esforço intelectual. 

Fitzpatrick (2015) expõe que, na realidade, os repositórios institucionais é que deveriam 

exercer esse papel. Para essa autora, os repositórios, quando bem construídos e 

funcionando como deveriam, oferecem uma infraestrutura adequada para a proteção dos 

dados, facilidade de registro e recuperação dos mesmos. Em geral, trabalham com uma 
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equipe interdisciplinar capacitada para tratar dos dados e dos metadados associados às 

pesquisas, favorecendo o seu reuso e compartilhamento, além de conferir elementos 

relacionados à propriedade intelectual. No entanto, como outros sistemas do mesmo tipo, 

são falíveis e dependentes de ações de terceiros e/ou condicionados à realidade em que 

se circunscrevem. Muitos sofrem de alguns males como, por exemplo, a falta de 

interoperabilidade, falhas nas ações de coleta e preservação do material (que é feita de 

forma estanque) e, ainda, que nesse tipo de iniciativa não existe um senso de coletividade. 

Portanto, essa crítica reforça a ideia de que a publicação de resultados científicos não é 

feita baseada em propósitos meramente altruístas visando uma ciência mais aberta, 

acessível a todos sem restrições ou barreiras. Desse modo, acreditar nesse propósito seria 

considerado até um ato de ingenuidade, pois as informações científicas alimentam 

indústrias e organizações que dependem dela para a sobrevivência no mercado. Por outro 

lado, entendemos que o corpus de conhecimento científico gerado deveria se ater 

primariamente às esferas institucionais e que as RSA servem de plataforma para debater 

o processo científico e sua construção.  

Hall (2015) e Fitzpatrick (2015) afirmam que o objetivo primeiro da academia.edu 

não é o de auxiliar os acadêmicos a se comunicarem entre si, mas o de monetizar a sua 

comunicação52, não oferecendo nada em troca, nem para as universidades nem para os 

acadêmicos, não financiam pesquisas e, ainda, que a plataforma ainda passa a ter certo 

controle sobre o que é publicado ou não. Além disso, a análise das métricas fornecidas 

gera lucros a partir dos dados obtidos em torno dos conteúdos publicados53.  É justamente 

nesse aspecto, o do “engessamento” dos sistemas acadêmicos, que favorece o surgimento 

de fontes alternativas “mais ágeis” para a divulgação de informações científicas. Para 

Phelps (2016, p.3):  

 

As universidades deveriam oferecer serviços semelhantes, de fácil acesso para que as 

pesquisas estejam ao alcance ao público através de links nas páginas dos docentes. A 

Academia.edu acaba por indicar como as universidades deveriam oferecer os conteúdos 

de pesquisa de formas mais simples e acessível ao público disponível por meio de links 

presentes nas homepages institucionais54. 

                                                           
52 No seu início, a plataforma era totalmente gratuita, mas agora cobra dos pesquisadores para se ter acesso a dados e 

“métricas” mais aprofundadas. Mais informações consultar Wexler, E; Eve, M P. As Academia. edu Grows, Some 

Scholars Voice Concerns. Chronicle of Higher Education, 2015.  ISSN 0009-5982. 
53 Por exemplo, as pesquisas publicadas alimentam a indústria farmacêutica (dentre outras), que utiliza essas 

informações/conhecimento como input para a tomada de decisão ou análise de tendências.  
54 Ver também: Wexler, E; Eve, M P. (2015). As Academia. edu Grows, Some Scholars Voice Concerns. Chronicle of 

Higher Education, 2015. 
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Outras críticas apontam que as RSA não fornecem informações completas sobre os 

direitos de copyright associados as obras, transferência e reuso de dados e informações. 

Também existe falta de conhecimento dos pesquisadores sobre as políticas de informação 

adotadas nas Redes Sociais. Outro aspecto é que se, por um lado, o uso por parte dos 

pesquisadores favorece o acesso ao que foi publicado, por outro promove certo 

isolamento. Existe muita preocupação em torno da autopromoção e do marketing pessoal. 

Ademais, há um afastamento dos objetivos da universidade enquanto instituição que visa 

à democratização do conhecimento.  

 A Academia.edu beneficia-se de um lado da lacuna deixada pelas instituições 

quando a agilidade na divulgação dos resultados e por outro alimentam uma indústria 

ávida por informações oriundas da academia de forma “gratuita”. Comungam da lógica 

de que “tudo pode estar acessível, mas que esse acesso é mediado por uma entidade 

centralizada, quem controla o centro de dados exerce controle político e econômico sobre 

a comunicação” (O’Dwyer 2015, p.1). De toda forma, são fenômenos próprios de seu 

tempo e que existem porque há quem consuma e precise deles. Em seguida, 

apresentaremos outro exemplo de uma RSA do mesmo tipo, o Research Gate. 

3.3.2 Research Gate 

 

O ResearchGate é uma Rede Social Acadêmica per se nos mesmos moldes da 

Academia.edu. Seus objetivos e forma de funcionamento são muito semelhantes. Nesse 

contexto, as críticas feitas a esse tipo de rede também são da mesma natureza e enfatizam 

os mesmos aspectos. 

De modo geral, ResearchGate também visa formar uma rede entre pesquisadores 

visando a colaboração e o compartilhamento de informações científicas.  De acordo 

com seu o website55, o ResearchGate foi fundado em 2008 por dois médicos, o Dr. Ijad 

Madisch e o Dr. Sören Hofmayer, e pelo cientista da computação, Horst Fickenscher. 

Tem como missão “conectar pesquisadores e torna fácil compartilhar e acessar outputs 

de ciência, conhecimento e expertise. No ResearchGate podem encontrar o que precisam 

para avançar sua pesquisa”. A motivação para a criação da plataforma foi baseada na 

seguinte premissa “se você comete um erro, você não divulga os resultados com outras 

                                                           
55 Ver: <https://www.researchgate.net//>. 

https://www.researchgate.net/profile/Ijad_Madisch
https://www.researchgate.net/profile/Ijad_Madisch
https://www.researchgate.net/profile/Soeren_Hofmayer
https://www.researchgate.net/profile/Horst_Fickenscher


 

98 
 

pessoas, assim estas pessoas acabam por cometer o mesmo erro [...] se você precisa de 

ajuda com um problema é quase impossível encontrar pessoas, a não ser que estejam 

dentro de seu laboratório”. Podemos perceber então que um dos princípios que motivaram 

a criação dessa rede relaciona-se ao fato de que há a necessidade de criação de ambientes 

propícios (em meios digitais) que favorecessem o compartilhamento e a troca de ideias 

para pesquisas em andamento, fomentando a colaboração entre os pares bem como o 

acesso a pesquisas já publicadas, auxiliando a divulgação de resultados científicos para 

além dos meios tradicionais de divulgação. 

Atualmente, a plataforma possui mais de 12 milhões de membros, constituindo-se 

na maior RSA existente. De forma semelhante às outras RSA, no Researchgate os 

pesquisadores se associam de forma gratuita e fazem seu próprio perfil e escolhem que 

tipo de informações e publicações divulgar. No entanto, estima-se (Ovadia, 2014, 

Thelwal, 2015) que o ResearchGate seja a mais utilizada por acadêmicos, pois é restrita 

a pessoas que efetivamente trabalham na academia (é preciso cadastrar um e-mail 

institucional), enquanto na Academia.edu não há esse tipo de restrição, é aberta ao público 

em geral (embora os utilizadores sejam em sua maioria ligados à academia). No 

entendimento de Lin (2012, p.2), “o ResearchGate é uma rede voltada para a comunidade 

de acadêmicos e fomenta melhor o debate em relação aos seus ‘concorrentes’”. De forma 

geral, de acordo com pesquisa feita por Chakraborty (2012), as razões para utilizar o 

ResearchGate são: 

 Descobrir pesquisas acadêmicas de outros pesquisadores (24%); 

 Manter-se atualizado (31%); 

 Formar uma comunidade de estudos (55%). 

 

O funcionamento do ResearchGate ocorre de forma muito semelhante ao da 

Academia.edu, descrito anteriormente. No entanto, o sistema de notificações é mais ativo, 

informando ao pesquisador, além dos novos textos que os seus colegas ou as pessoas que 

segue postam, quando um texto de sua autoria foi citado. Outra diferença é que as pessoas 

são identificadas não apenas por disciplinas, mas também por áreas de interesse, o que 

pode vir a gerar conexões diferenciadas. O site possui um fórum de perguntas e respostas 

que favorece o contacto entre pesquisadores – o Group Discussion Forum. Esse fórum 

objetiva o “encontro” de acadêmicos de acordo com seus tipos de interesses. Outra função 
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que passou a existir mais recentemente é o Open Review, o qual consiste na possibilidade 

de que o participante da rede pode fazer um “review” público de artigos publicados e de 

pré-prints com vistas a analisar se os dados e a pesquisa poderão ser reproduzidos, dentre 

outros aspectos. Muitos cientistas utilizam essa função como forma de debater e receber 

inputs para pesquisas em andamento.  

Outra característica valorizada por seus utilizadores e até por instituições é o 

ResearchGate Score (RG Score). Segundo o website da plataforma, trata-se de um 

algoritmo que indica as métricas dos trabalhos científicos dos utilizadores e a presença 

das instituições acadêmicas no Portal. Baseia-se na quantidade de visualizações dos 

documentos, de seus downloads, das contribuições e colaboração entre os pares, nos tipos 

de interações presentes, nas quantidades de seguidores, dentre outros aspectos.  

Apesar de ser um algoritmo que aplica métricas não convencionais inserido no 

âmbito das Almetrics, tem sido utilizado inclusive em projetos e websites acadêmicos 

oficiais para formar uma espécie de ranking de instituições. Para alguns autores (Jordan, 

2015; Tausch, 2014), os argumentos assim como o algoritmo aplicado não são 

transparentes ou bem esclarecidos, sendo falhos e, ainda, irreprodutíveis, dado o seu 

status de experimental.  Para Yu et al. (2016, p. 1002), ResearchGate visa combinar 

indicadores bibliométricas e altmétricas para criar medidas de performance mais 

compreensivas tanto para as instituições quanto para os pesquisadores. Thelwall & 

Kousha (2015, p.880) ressaltam que o RG Score é ainda utilizado de maneira 

desproporcional por alguns países, podendo vir a não representar fielmente o trabalho de 

determinados cientistas.  

De fato, métricas, tais como o RG Score, pelo fato de serem experimentais e não 

terem sofrido ainda avaliações mais criteriosas, não poderiam ser tomadas como 

absolutas. Contudo, apesar de alguns esforços isolados por parte de alguns pesquisadores 

no assunto, a literatura sobre o uso e valorização desse tipo de sistema de métricas 

aplicado em específico ainda deixa a desejar.  

As críticas a essa plataforma são idênticas às anteriormente mencionadas como, por 

exemplo, a da Academia.edu. De maneira geral, pesa negativamente o aspecto de o 

ResearchGate ser uma plataforma comercial, que visa lucro, o que não é exposto 

diretamente. Tal como as outras RSA, é parasitária e beneficia-se de uma infraestrutura 

disponibilizada por instituições e a partir da mão de obra dos acadêmicos financiados por 
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essas mesmas instituições. Uma vez disponíveis na plataforma, os trabalhos científicos 

passam a ser controlados em algum grau por eles, dentre outros aspectos mencionados.  

No entanto, como lado positivo, permitem de fato que os trabalhos científicos em 

andamento e os trabalhos publicados sejam divulgados online e muitas vezes on time. 

Outra importante característica é que, devido a sua natureza especializada, torna-se mais 

fácil para o acadêmico separar sua vida pessoal da sua vida acadêmica, o que nem sempre 

é possível nas Redes Sociais gerais. Além disso, cumprem o objetivo primeiro, qual seja, 

o de divulgar os insucessos e compartilhar o processo do fazer científico, o que não é 

possível nos canais tradicionais de comunicação de ciência. Outra faceta importante diz 

respeito ao contacto one on one entre quem produz e quem consome dados e informações 

científicas, sem barreiras institucionais ou, ainda, paywalls aparentes. As estatísticas 

acerca da adesão a esse tipo de Redes Sociais Acadêmicas têm se mostrado em franca 

ascensão, o que por si só se revela um indicativo de que os acadêmicos acabam por 

incorporar e aceitar essa ferramenta em seu fazer científico. 

Em seguida, buscaremos descrever como outras Redes Sociais Acadêmicas 

especificamente voltadas para a gestão de referências se caracterizam. 

3.4 Gestores de Referência 

 

As ferramentas de gestão de referência, embora tenham ampliado seu alcance e se 

popularizado mais após a ascensão da web 2.0, tiveram seu início em momento anterior, 

algumas há mais de vinte anos56. Começaram como softwares e, conforme avançava a 

tecnologia, tornaram-se aplicações que podem ser sincronizadas em diferentes 

dispositivos tecnológicos. Visam, desde sua origem, propor estratégias de gestão de 

dados, metadados extraídos das referências bibliográficas e não bibliográficas como 

forma de auxiliar o pesquisador no seu processo de pesquisa, desde a descoberta de novas 

fontes de informação, na organização das informações e textos recuperados, até como 

forma de apoiar a escrita colaborativa. Fenner & Bartling (2014, p.135) apresentam na 

Figura 11 abaixo os principais gestores de referências e suas funcionalidades: 

                                                           
56 Dentre os programas pioneiros, há o BibTex, Endnote, Connotea, ProCite, dentre outros. Para  mais exemplos de 

gestores de referência, acessar os websites: 

<http://www.connotea.org; >; <http://www.endnote.com; >; <http://www.citeulike.org; >; 

<http://www.refworks.com; >; <http://mekentosj.com/papers; t;>; <http://www.citavi.com/en/index.html; >; 

<http://jabref.sourceforge.ne>. 

http://www.endnote.com/
http://www.citeulike.org/
http://www.refworks.com/
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Figura 11-Gestores de Referência: funcionalidade e operabilidade 

  Fonte: Fenner & Bartling (2014). 

 

Podemos observar na figura acima que existem variados gestores, mas que têm 

propósitos comuns, muitos deles apresentam interface com bases de dados e outros 

softwares de computadores. De forma global, as funções dos gestores de referência são: 
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Quadro 7-Funções dos Gestores de Referência 

Fonte: Adaptado de: Gilmour & Cobus-Kuo (2011); Fenner & Bartling (2014). 

As vantagens de utilizar esse tipo de ferramenta, além da economia de tempo para 

o pesquisador, seriam a padronização e a interoperabilidade possível entre sistemas, 

evitando-se erros e duplicação de trabalho no registro das referências e citações, o que 

poderia comprometer a recuperação da informação. Em seguida, iremos nos deter em 

caracterizar duas ferramentas desse tipo57, no intuito de ressaltar de que forma estas têm 

contribuído para a comunicação de ciência. Inicialmente, descreveremos o caso do 

Mendeley. 

3.4.1 Mendeley 
 

O Mendeley58 é uma aplicação web que visa oferecer serviços em torno da 

descoberta de fontes eletrônicas de informação, tais como E-books, artigos científicos e 

material bibliográfico em formato digital. Seu objetivo principal é o de permitir a gestão 

e a organização de referências bibliográficas extraídas desses itens.  

O Mendeley caracteriza-se por ser uma ferramenta ou produto da web 2.0 que é 

utilizado especificamente no contexto acadêmico, cujo objetivo final é apoiar todo o ciclo 

do fazer acadêmico, desde a pesquisa, passando pelo processamento até a publicação da 

informação e do conhecimento científico. Como as outras do mesmo gênero, enquadra-

se no âmbito das Redes Sociais acadêmicas e facilita o trabalho colaborativo entre pares.  

                                                           
57 O critério de escolha dos gestores de referência a serem caracterizados foi baseado na indicação maior de uso por 

parte da população acadêmica, conforme apontado na literatura da área Butros & Taylor, 2010; Gilmour & Cobus-Kuo, 

2011; Robbins, 2012; Thelwall & Kousha, 2015; Fenner, 2010.  
58 <https://www.Mendeley.com/>. 

Importar citações de bases de dados bibliográficas e websites 

Agrupar metadados de arquivos de PDF 

Permitir a organização e anotação às citações dentro de uma base de dados de gestão de 

referências  

Facilitar o acesso ao Digital Object Indentifier (DOIs) dos documentos 

Compartilhar dados e informações contidas nessas bases com outros colegas 

Permitir intercâmbio de dados com outros sistemas semelhantes por meio de formatos 

padronizados de metadados 

Produzir citações formatadas e padronizadas em uma variedade de estilos que podem ser 

acoplados em processadores de texto 

Contribuir para a democratização da informação e do movimento do Open Access 
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A aplicação foi criada por três doutorandos alemães que estudavam em Londres em 

2007 e lançado no ano seguinte, em 200859. O motivo de sua criação é semelhante ao das 

outras Redes Sociais do mesmo gênero, isto é, deriva de algumas dificuldades enfrentadas 

por pesquisadores relacionadas à troca de experiências e ao acesso a textos e pesquisas 

que poderiam servir aos propósitos do trabalho doutoral. O nome da aplicação 

homenageia o biólogo Gregor Mendel e o químico Dmitri Mendeleye. A equipe que criou 

o serviço foi composta por acadêmicos de Cambridge, da Universidade John Hopkins, de 

engenheiros do Skype, dentre outros (Van Noorden 2014; Henning & Reichelt, 2008; 

Hicks & Sinkinson, 2015).  

Como nas outras Redes Sociais, para fazer parte do Mendeley, é necessária a criação 

de uma conta ou perfil. Nesse perfil, o utilizador faz o upload de documentos em forma 

de pastas com textos (em sua maioria em PDF). São variadas as alternativas para 

acadêmicos no sistema: o utilizador pode escolher criar um folder para compartilhar 

informações com outros ou apenas aglutinar os textos em sua biblioteca particular, bem 

como criar grupos abertos ou privados e participar de projetos com outros utilizadores, o 

que contribui sobremaneira para apoiar a colaboração e a pesquisa entre pares. A 

aplicação facilita o trabalho dos acadêmicos porque torna mais fácil a extração de 

metadados associados ao repertório bibliográfico e permite a formatação de referências. 

Outro diferencial refere-se a que é possível realizar a gestão dessas referências, o que não 

acontece nas demais RSAs. Essa sem dúvidas é uma das facetas que têm atraído 

utilizadores, na medida em que podem compartilhar textos de pesquisas e, ainda, esses 

textos podem vir acompanhados de anotações ou pequenas observações que o utilizador 

faz no próprio texto. Os repertórios bibliográficos também podem ser acedidos de forma 

remota por meio da web. A faceta da colaboração é um dos elementos mais importantes 

nessa aplicação. Para MacMillan (2012, p.563): 

O Mendeley apoia a colaboração de duas formas, ao permitir que grupos compartilhem 

recursos e ao conectar os pesquisadores diretamente um com o outro [...] o sistema 

permite que qualquer pesquisador possa convidar outros pesquisadores e juntos possam 

categorizar recursos e integrando estes a uma coleção que pode servir de apoio ao trabalho 

cooperativo.  

                                                           
59  O modelo do Mendeley foi inspirado em uma rede social de música denominada Last.fm. Nessa rede, os utilizadores 

compartilhavam interesses musicais como forma de indicação de músicas a escolherem. Ver: Henning, V., & Reichelt, 

J. (2008). Mendeley-A Last.fm for research? In: eScience, 2008. IEEE Fourth International Conference on (pp. p.327-

328). Seu lançamento, no entanto, é posterior a outros do gênero, tais como  CiteULike, Connotea, BibSonomy e 

RefWorks. 
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Portanto, a colaboração é facilitada e acontece nesse tipo de sistema. O fato de que 

é possível vislumbrar o que os colegas estão lendo e incorporando pode ser indicativo de 

tendências na área acadêmica. Para Zaugg et al. (2011, p.32), “o sistema permite 

desenvolver um entendimento mais claro a respeito de estudos que têm impactado as 

diversas áreas científicas”. Dessa forma, a ferramenta apresenta-se como uma importante 

alternativa para perceber as principais pesquisas que têm recebido atenção nas diversas 

áreas acadêmicas, mostrando-se uma mais valia muito grande para os pesquisadores.  

Os sistemas convencionais de métricas assim como os sistemas utilizados pelas 

bases de dados tradicionais somente revelam tendências a partir do que é mais citado na 

área. A ferramenta, ao contrário, informa o que está sendo lido como indicação do que 

está sendo pesquisado e de fato levado em consideração pelos acadêmicos. Conforme 

Henning & Reichelt (2008), o que o Mendeley faz é 

 

utilizar os dados dos utilizadores para criar uma base de dados aberta e interdisciplinar, 

com recomendações por meio de aplicação de ferramentas e filtros de informação e com 

isso gerar métricas relacionadas ao uso, baseado na frequência e quantidade com que os 

artigos são lidos ao invés de aguardar até que os mesmos sejam citados. 

 

Esse tipo de ferramenta tem se popularizado cada vez mais e se incorporado de fato 

nas práticas de ciências de pesquisadores em variadas áreas. Bar-Ilan et al. (2012) 

esclarecem numa pesquisa que a maioria dos artigos de acadêmicos em algumas áreas 

esteja concentrada e indexada nessa plataforma. Isso corrobora que a ferramenta esteja 

sendo utilizada de maneira maciça e até sugere que possa ultrapassar outras formas mais 

tradicionais de acesso a artigos, como as bases de dados convencionais.  

Ainda, há de se destacar que o sistema é compatível com outros gestores de 

referência, como o EndNote, BibTex, Zotero, dentre outros. É possível também 

incorporar citações presentes no Google Scholar, PubMed e EBSCO. Outra vantagem é 

a do sistema de recomendação de leitura (semelhante aos utilizados em sites de vendas 

de livros). O site ainda fornece estatísticas de leituras que podem ser obtidas na base de 

dados Scopus.  

Além de seguir padrões do que está sendo baixado e lido na plataforma, também é 

possível que o utilizador compartilhe suas próprias publicações. Essa faceta de permitir a 
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inserção de textos próprios foi incorporada posteriormente (Thelwall, M., & Kousha, K. 

2015) e, a partir dessa medida, o Mendeley se assemelha às outras RSA, como, por 

exemplo, a Academia.edu e o ResearchGate60. 

Um dos diferenciais dessa rede social é que a aplicação não adota os mesmos 

sistemas de métricas das outras Redes Sociais (por exemplo, o RG Score do 

ResearchGate), o que pode ser evidenciado na seguinte colocação: “nós nos afastamos 

das métricas [...] não as valorizamos como elemento principal [...] estes números não 

dizem nada sobre a qualidade das interações” (Mendeley, 2016). De acordo com os 

autores da plataforma, o mais importante não é a quantidade de interações e sim a sua 

qualidade. O trabalho colaborativo e a facilidade de trocar textos, dados e informações 

sobre pesquisas em andamento são os elementos mais valorizados tanto por parte dos 

criadores quanto dos utilizadores. 

As vantagens mencionadas acima bem como interoperabilidade com outros 

sistemas têm contribuído para atrair uma grande quantidade de utilizadores. Conforme 

seu website, o Mendeley possui atualmente por volta de 3,5 milhões de utilizadores.  

Todo esse interesse tem despertado a atenção de organizações comerciais que 

atuam na área acadêmica. Isso foi evidenciado pela aquisição do Mendeley, em 2013, pela 

Elsevier, uma empresa global que atua na área acadêmica e propõe soluções digitais e de 

publicação, que reúne as bases de dados como a Scopus e Science Direct, dentre outras. 

Para Yu et al. (2016), essa aquisição possibilitou à Elsevier estender seu alcance de um 

serviço meramente acadêmico e se tornar de fato um serviço voltado para as Redes 

Sociais, comungando com seus princípios e objetivos, e, com isso, participar mais 

ativamente da cultura de colaboração já estabelecida entre pesquisadores e instituições. 

Acrescido a esse contexto, enfatizamos que a aquisição dessa plataforma por uma firma 

comercial estabelecida é um indicativo forte de que um controle sobre o que está sendo 

publicizado é muito importante. Com base nesse entendimento, Hicks & Sinkinson 

(2015) indicam outro aspecto relacionado a essa aquisição, que diz respeito à compra do 

Mendeley pela Elsevier (uma companhia tradicionalmente percebida como uma 

organização que trabalha contra o movimento do Open Access), revelando a noção de que 

                                                           
60 Na criação inicial do perfil são dados ao pesquisador inicialmente 2Gb de espaço. Se o utilizador desejar mais, terá 

que pagar, conforme indicado no seu website: <https://www.Mendeley.com//>. 
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já começa a haver uma aceitação de que no atual cenário da comunicação de ciência não 

é mais possível trabalhar com o bloqueio de acesso à informação científica.  

Como as outras RSA, esse tipo de sistema surge conforme a necessidade da 

academia, no sentido de preencher necessidades reais de pesquisadores. Hicks & 

Sinkinson (2015, p.531) declaram que:  

 

o Mendeley foi elaborado por cientistas para ir ao encontro das demandas de um fazer 

acadêmico que é conduzido num cenário dinâmico de informação. A ferramenta é adotada 

por centenas de universidades devido a sua real habilidade para apoiar as mudanças deste 

fazer acadêmico e às necessidades relacionadas a pesquisas que estão em constante 

evolução [...]. O Mendeley pode facilitar aspectos importantes destas mudanças bem 

como potencialmente servir de espaço onde os acadêmicos podem realizar experiências. 

As transformações das práticas acadêmicas oferecem novas possibilidades para o openess 

e colaboração entre pares.  

 

Podemos inferir a partir da colocação acima que o Mendeley (assim como as 

outras Redes Sociais citadas anteriormente) apresenta-se como nova alternativa de apoio 

a toda a cadeia da pesquisa e da produção científica. No entanto, uma grande diferença 

entre o uso do Mendeley e o de outras Redes Sociais refere-se ao fato de que o acadêmico 

valoriza mais a faceta do apoio ao trabalho acadêmico, em detrimento do aspecto social. 

Isso ficou evidenciado em pesquisa feita com utilizadores da plataforma (Jeng & Jiang, 

2015; Mohammadi & Thelwall, 2014, dentre outros). 

O uso do Mendeley por meio da análise do que as pessoas têm incorporado e 

utilizado para fazer citações tem sido levado em consideração. Essas análises situam-se 

no campo das Altmetrics, mencionadas anteriormente. Da mesma forma que nas outras 

Redes Sociais, em que se mede o RG Score ou a quantidade de seguidores,  tais medidas 

vêm sendo utilizadas para analisar as áreas mais presentes e identificar que tipos de 

materiais são mais “lidos” e citados. Mohammadi & Thelwall (2014) sugerem que com 

isso o Mendeley pode ser utilizado de fato para medir a performance de pesquisas, indicar 

novas tendências nas diversas áreas bem como apontar os padrões acadêmicos vigentes.  

Em geral, como nas outras Redes Sociais já descritas, tem como objetivo primeiro 

servir como uma estratégia para domar e controlar o excesso de informação disponível 

na atualidade. A grande quantidade de utilizadores e o crescente interesse na adoção e 

incorporação dessas ferramentas no fazer científico, além do interesse que tem despertado 
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nas organizações comerciais que atuam na arena científica, servem de forte indicativo e 

justificam o “consumo” desse serviço.  

3.4.2 Zotero 
 

O Zotero foi criado em 2006 pelo Center for History and New Media at George 

Mason University, nos Estados Unidos. Foi fundado em parte pelo The US Institute of 

Museum and Library Services. Portanto, apesar de ser uma plataforma comercial, sua 

gênese se dá num ambiente acadêmico. A partir disso, podemos inferir que seus objetivos 

são os de ser uma ferramenta idealizada para auxiliar nas necessidades acadêmicas, 

apoiando os processos de pesquisa. 

O sistema é um gestor eletrônico de referência semelhante ao Mendeley, citado 

anteriormente. Dessa forma, tem em comum com os outros gestores a função de fornecer 

serviços em torno da captura, organização, processamento e difusão de dados e 

informações contidas em referências bibliográficas e citações.   

De acordo com seu website 61, o “Zotero coleta toda a sua pesquisa e a agrupa em 

uma única interface pesquisável [...] pode-se adicionar PDFs, imagens, vídeo, áudio, 

prints de tela [...] o Zotero indexa todo o conteúdo de texto completo automaticamente 

na sua biblioteca”. Para Murimboh & Hollingdale (2011, p. 173), o Zotero “é um gestor 

de referências que arquiva documentos, faz a gestão de citações e ultrapassa as 

capacidades de outros gestores de referência tais como o EndNote e o RefWorks”.   

É um programa do tipo open source  gratuito, disponível em mais de 30 línguas. 

As funcionalidades do sistema podem ser resumidas conforme o Quadro exposto a seguir. 

  

                                                           
61 <https://www.zotero.org//>. 
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Quadro 8-Funções do Zotero 

 

FUNÇÕES CARACTERÍSTICAS 

Coletar 

A função primeira do gestor é servir de plataforma 

para aglutinar documentos digitais em diversos 

tipos de mídia. No entanto, em geral, os principais 

documentos armazenados são os textos em PDF. A 

integração possível com os browsers, a exemplo do 

Firefox, Chrome e Safari, o que facilita 

sobremaneira a interoperabilidade do sistema. O 

Zotero é compatível com PubMed, HighWire 

Press, Google Scholar, bem como com outras bases 

de dados disponíveis. Um dos diferenciais desse 

gestor é permitir acesso remoto a serviços de 

bibliotecas. 

Organizar e anotar 

Os documentos são armazenados e organizados em 

pastas e subpastas. Cada um dos itens possui seus 

metadados associados, que serão utilizados para 

criar as citações associadas ao documento. Uma 

das facilidades é a faceta de edição e permissão de 

criação de um vocabulário controlado bem como a 

capacidade de fazer anotações associadas ao 

documento. O sistema possibilita pesquisar dentro 

do campo de notas, que pode ser uma ferramenta 

interessante para os pesquisadores.  

Citar e compartilhar 

Esta função tem por objetivo a possibilidade de 

elaborar citações exportadas de acordo com as 

informações bibliográficas disponíveis. As 

citações podem ser geradas em mais de um estilo 

bibliográfico. Como as outras funções, as citações 

podem ser compartilhadas e exportadas, trocadas 

entre utilizadores e ainda ser integradas ao 

Microsoft Word e ao Open Office. Existe também 

a função colaborar, que permite a criação de grupos 

de pesquisa organizados por tópico. Além dessas 

facetas, todas as funções disponíveis podem ser 

integradas com ferramentas próprias da arquitetura 

web 2.0, tais como a funcionalidade really simple 

syndication, o RSS. Torna-se possível sincronizar 

as bibliotecas em vários computadores, ao mesmo 

tempo, ou mesmo na “nuvem”, e compartilhar 

essas citações em grupos de utilizadores, 

aplicando-se filtros e níveis de privacidade. 

Fonte: Adaptado de: Fernandez (2011); Vanhecke (2008). 

Portanto, conforme exposto acima, o Zotero é um gestor de referências e, como tal, 

constitui-se em uma ferramenta que apoia todo o ciclo da pesquisa, desde a coleta, 

organização, armazenagem, processamento até a difusão da informação científica, que, 

como nas demais instâncias, poderá ser utilizada para servir de input a novas pesquisas, 

contribuindo para ampliar o repertório ou estoque de conhecimento. Sua principal 
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vantagem é a economia de tempo em tarefas rotineiras de pesquisadores, como, por 

exemplo, a organização de documentos digitais e a elaboração de citações. Além destas, 

são duas as vantagens mais importantes 1) é uma ferramenta valiosa quando integrada 

aos serviços de bibliotecas; 2) o sistema apoia a colaboração entre pares. Em relação ao 

primeiro aspecto, indubitavelmente, um gestor de referência pode ser uma mais valia para 

o apoio não somente de pesquisadores, mas também para bibliotecários. Corroborando o 

que foi explicitado acima, Fernandez (2011 p.6) afirma:  

 

A habilidade de exportar citações facilmente não é só útil para [...] pessoas que precisam 

se comunicar sobre informação entre si, mas também é útil aos profissionais de 

informação que podem utilizar nas novas tecnologias para trabalhar com serviços de 

referência num mundo que está se tornando cada vez mais digital. 

 

No mesmo sentido, Kuglitsch (2015 p.1) expõe que um sistema como o Zotero pode 

ser inserido no campo da biblioteconomia, denominada de “embedded practises”, que 

seriam as atividades biblioteconômicas realizadas com o apoio das TIC para o auxílio no 

processo de satisfação das necessidades de informação. Essa perspectiva pode ser 

evidenciada quando ressalta: “O Zotero, um gestor conhecido de referências, pode ser 

utilizado para avaliação  práticas de embedding62, reimaginação e redefinição de funções 

da biblioteca [..] bem como pode ser utilizado como uma ferramenta para os bibliotecários 

implementarem práticas de literacia informacional nestes ambientes”. 

Já o segundo aspecto mencionado aponta que o sistema favorece sobremaneira a 

colaboração entre pares. Essas ferramentas integram as facilidades trazidas pela evolução 

das TIC e da web 2.0 e impactam de forma bastante positiva, quando bem utilizada a 

comunicação de ciência. A facilidade de interoperabilidade oportuniza a troca de 

materiais e referências entre pesquisadores. Estes podem participar dos fóruns ou grupos 

de pesquisa com o intuito de debater trabalhos em andamento e trocar experiências entre 

si.  

A literatura a respeito do Zotero em geral e da utilização deste para a comunicação 

de ciência é incipiente, apesar de o sistema já existir desde 2006. Os trabalhos 

                                                           
62 Optamos por manter no original devido ao fato de que até o momento da pesquisa não existe uma tradução adequada 

para este vocábulo. 
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existentes63, em geral, trazem relatos descritivos sobre a ferramenta (Fernandez, 2011; 

Kuglitsch, 2015, dentre outros) ou descrição de casos de uso em determinada comunidade 

científica (Li et al., 2011; Tansley & Tolle, 2009). Outros trabalhos (Taraborelli 2008; 

Priem & Hemminger 2010; Neylon & Wu 2009) voltam-se para pesquisar a utilização 

dos artigos citados nos gestores de referência como indicativo de incorporação na 

literatura. Nesse caso, fazem uso de dados extraídos de análises Altmétricas. O consenso 

que há na literatura sobre o assunto é que, sem dúvidas, os gestores como um todo são 

ferramentas importantes para uso acadêmico e têm gerado, de fato, valor agregado aos 

pesquisadores, no sentido de lhes facilitar o trabalho, como debatido acima.  

Em linhas gerais, o uso dessas ferramentas como as outras do mesmo gênero tem 

auxiliado no processamento e difusão dos outputs de ciência. Ainda, ampliado o acesso a 

documentos científicos, potencialmente contribuindo para o movimento do Open Access. 

Além disso, alguns autores sugerem que as pesquisas divulgadas nessas plataformas e por 

meio do Open Access têm sido mais citadas do que as pesquisas publicadas em meios 

convencionais (Davis & Fromerth, 2007; Kousha & Abdoli, 2010). Sabemos que o 

objetivo final de todo pesquisador é o de divulgar suas pesquisas, ser citado e ter o seu 

mérito reconhecido entre seus pares e no espectro acadêmico como um todo.  

No entanto, compreendemos que as RSAs acadêmicas e as mais gerais ainda não 

são oficialmente aceitas como um canal formal de comunicação. Isso se deve ao fato, já 

mencionado, de que não existe ainda um sistema formal de peer review nesse ambiente, 

o que não confere os elementos de autoridade e prestígio buscados por acadêmicos. No 

entanto, a nosso ver, cumprem um papel importante, qual seja, o de fomentar e ampliar o 

debate científico, a partilha de dados e informações de pesquisas, de fontes de informação 

utilizadas, bem como apoiam irrestritamente a colaboração entre pares. A presença e a 

influência desses médias na academia e para a comunicação de ciência são inegáveis. 

Thelwall & Kousha (2014, p.724) ressaltam que os acadêmicos devam adotar um “mix” 

de ações, no sentido de que podem combinar os seus capitais acadêmicos convencionais 

com os possíveis por meio das RSAs, apoiando a ideia que as Redes Sociais Acadêmicas 

                                                           
63 Ver MacMillan, D (2012),"Mendeley: teaching scholarly communication and collaboration through social 

networking", Library Management, v.33 Iss 8/9 p561–p.561-569.Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1108/01435121211279902; ou ainda, Kuglitsch, R. Z. (2015). Repurposing Zotero for sustainable 

assessment and scalable modified embedding. Reference Services Review, 43(1), 68-8 . Ver também:  Li, X., Thelwall, 

M., & Giustini, D. (2011). Validating online reference managers for scholarly impact 

measurement. Scientometrics, 91(2), 461-471, dentre outros. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1108/01435121211279902


 

111 
 

se apresentam como um fenômeno híbrido e, nessa perspectiva, são, de fato, uma nova 

faceta para a infraestrutura da comunicação de ciência. Ressaltam ainda que os 

pesquisadores e as instituições que não aderirem a esses tipos de tecnologias e 

ferramentas correm o risco de serem deixados para trás. Essa afirmativa pode ser 

corroborada por Xia, Myers & Wilhoite (2011), quando afirmam que a disponibilidade 

de pesquisas em múltiplos sites e fontes eletrônicas pode vir a contribuir para a robustez 

da discussão científica e até mesmo aumentar o impacto de citações.  

Contudo, não existem dados mais sólidos sobre os impactos causados na 

comunicação de ciência. São necessários mais estudos de uso e incorporação dessas 

ferramentas nas diversas áreas científicas. Outras pesquisas que visem à adoção de mais 

de uma ferramenta ao mesmo tempo também se mostram relevantes. Por esse viés, 

constituem-se ferramentas adicionais e ainda novas nesse cenário. Percebemos que 

haverá uma tensão perene e por vezes conflituosa entre os métodos tradicionais já 

estabelecidos de aceitação e avaliação científica e os novos suportes de “publicação” de 

resultados científicos. Como nas demais ferramentas do gênero, a adoção varia conforme 

as áreas epistêmicas bem como nos tipos de acadêmicos. Entendemos que as RSA situam-

se claramente no campo das fontes de informação acadêmicas não formais e, desse modo, 

servem para difundir o que está sendo debatido e publicado por pessoas da comunidade 

acadêmica.  

Em seguida, no próximo capítulo, trataremos dos elementos relacionados aos 

procedimentos metodológicos adotados nesta investigação com vistas ao cumprimento 

de seus objetivos propostos. 

3.5 Blogs Acadêmicos  

 

Além das alternativas e fontes de informação para difundir os repertórios de 

conhecimento acumulado mencionados anteriormente os weblogs, ou como são 

popularmente conhecidos os blogs se configuram numa interessante forma para debater 

e difundir a informação científica.  

Antes de nos aprofundarmos no assunto, convém conceituar o que entendemos por 

blog de forma geral, para, em seguida, apresentar como se caracterizam os blogs 

científicos. Para Kirkup (2010, p.75), a palavra blog é um substantivo utilizado para 

descrever um tipo específico de website que contém informações pessoais. Também pode 
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ser compreendida como um verbo (to blog), na medida em que designa o processo de 

autoria desse website. No entendimento de Oliveira (2002), os blogs se configuram  “[...] 

como forma de escrita autobiográfica em que são identificadas observações diárias ou 

não, agendas, anotações [...] na forma de diários participativos”. Nessa perspectiva, os 

blogs são websites dinâmicos que contêm informações e opiniões pessoais a respeito de 

determinada temática.  

O seu início se deu a partir do ano de 1997, quando Jorn Barger, um editor do 

website “Robot Wisdom”, cunhou esse termo, o qual se referia à ação de “log the web”. 

Paralelamente, o movimento da web 2.0 (discutido anteriormente), que em sua gênese 

favorecia a interatividade e a interconexão, solidificava-se, criando a infraestrutura 

favorável para a ampliação do uso desse tipo de plataforma. Além disso, surgiam 

plataformas específicas para abrigar os blogs, como o Blogger64 e o Wordpress, o que 

ajudou a popularizar esse tipo de site.  

Como pudemos observar, os blogs eram utilizados como diários pessoais que por 

vezes estavam acompanhados de imagens e vídeos. A sua dinâmica consistia na 

publicação de pequenas notícias, ou posts, sempre em ordem cronológica inversa, e o seu 

diferencial dos sites convencionais era o fato de serem essencialmente interativos, 

proporcionando fornecimentos de inputs e troca de mensagens instantâneas com os 

autores.  

Paulatinamente, os blogs multiplicaram-se numa grande velocidade e 

especializaram-se em temas distintos, trazendo uma ecologia informacional própria, 

dentro da chamada Blogosfera, que vem a ser o espaço digital circunscrito onde se situam 

os Blogs. Essa ecologia é variada e multidimensional, uma vez que os blogs não atuam 

isoladamente e permitem conexões entre si através de uma hipertextualidade presente em 

forma de loops de interação entre produtores de conteúdo e “receptores”. A Blogosfera é 

hoje bastante variada, obedecendo a impulsos de comunicação personalizados. No 

contexto dessa personalização, surgem os Blogs voltados para o debate e a comunicação 

de informação científica e os blogs acadêmicos.  

 

                                                           
64 <www.blogger.com.>. No entanto, na atualidade, existem muitas alternativas, a exemplo de outras tais como: : 

<www. wordpress.org, >; <www. tublr.com, dentre outras.>.  

http://www.blogger.com/
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3.1.1 O fenômeno dos Blogs Acadêmicos  

 

Na literatura específica da área, tem surgido uma grande variedade de termos que 

servem para designar os blogs que se dedicam exclusivamente a assuntos acadêmicos, 

dentre os quais destacamos: Science blogs (Zivkovic, 2006; Kouper,  2016), Edublogs 

(educational blogs) (Lara, 2005; Barrs & Horrocks 2014), Academic Blogs (Luzón, 2008; 

Hartley & Cabanac 2016; Li & Zhang, 2016), k-blogs ou knowledge blogs (Vidya & 

Kokila, 2014; Kulczycki, 2012) e Blogademia (Sugimoto et al., 2016, Hank, 2013). Não 

é nosso interesse focar nas diversas variações terminológicas. Para o escopo deste 

trabalho, utilizaremos o termo Blogademia, por entendermos que a designação abarca um 

sentido mais amplo da acepção do termo, sendo uma junção do termo Blog com 

Academia. Esse termo provém de uma citação de Craig Saper, de 200665. Para ele, o termo 

se reportava a um tipo de blog que tinha como objetivo o debate e a difusão da informação 

científica.  

Como explicitado, os blogs de cunho acadêmico visavam, em geral, ser um espaço 

propício ao debate e à maturação do conteúdo acadêmico, servindo de suporte de troca e 

eventualmente publicação de informação científica. Enquadravam-se no âmbito de fontes 

de informações digitais informais. Devido à sua natureza, essas plataformas foram 

consideradas pelos acadêmicos como suportes de menor valor, uma vez que a informação 

veiculada nesse ambiente não perpassava por filtros tradicionais nem era validada 

oficialmente: o conhecimento publicado não passava necessariamente pela revisão de 

pares. Outra razão diz respeito ao fato de que nem a blogosfera nem os blogs permanecem 

os mesmos, na medida em que estão em constante mutação, tornando-se produtos de 

difícil avaliação, pois neles inexistem critérios, como no caso dos suportes convencionais. 

São esses os maiores desafios das fontes de informação e conhecimento informais que se 

situam “fora da curva” em relação às fontes mais tradicionais. Nessa direção, Kulczycki 

(2012, p.18) afirma que “a comunicação científica na cultura de convergência enfrenta 

desafios internos e externos, pois deve justificar-se enquanto lócus e legitimar-se no 

processo científico, deve desenvolver regras para que haja uma fusão com as ‘velhas 

mídias’ acadêmicas”.  

                                                           
65 Ver: Saper, C. (2006). Blogademia. Reconstruction, 6(4). 
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Ainda, desejamos ressaltar o aspecto de que nesse ambiente a informação é 

comunicada integralmente, partindo do emissor sem nenhum “filtro”, e, por esse motivo, 

não está atrelada a nenhuma instituição de broadcasting científica convencional. Farrell 

(apud Harisson 2008) sugere que essas ferramentas sejam um tanto subversivas. Em 

nosso entendimento, isso ocorre porque o docente/discente, mesmo vinculado a alguma 

instituição, mantém um discurso próprio, que não é necessariamente o da instituição da 

qual faz parte. Além disso, perpassando essa questão, existem outros fatores relacionados, 

como, por exemplo, o controle social. A esse respeito, Bourdieu (1983, p.132) expõe que 

“o sistema de relações engendrado pela atividade científica pressupõe a inserção e 

manutenção nesse campo científico de processos culturais que atuam como elemento de 

autoridade, prestígio e distinção entre os educadores”. Dessa feita, as formas tradicionais 

de se avaliar a produção científica apresentam como condição essencial o viés do controle 

social sobre o que é publicado em nome da instituição. Nesse sentido, os blogs, enquanto 

vozes autônomas, desafiam essa lógica dominante, porque conferem voz direta a quem 

está produzindo (e consumindo). Eles personificam ao mesmo tempo a voz individual do 

pesquisador e o seu discurso coletivo enquanto membro da academia. No entendimento 

de Kjellberg (2009, p.6), “na prática da comunicação científica o social e o epistêmico 

estão conectados”, tornando o blog  um espaço interessante, onde se expõem e se trocam 

ideias, informações e conteúdos que têm o duplo papel de representar a cultura epistêmica 

e o espaço social em que está circunscrito.  

Por outro lado, os blogs apresentam vantagens para os pesquisadores. Inicialmente, 

devido ao alcance e à facilidade de uso, essa fonte de informação tem potencial para atrair 

milhares de olhares sobre o que se está sendo produzido e debatido. Ainda, para Saper 

(2006), uma das vantagens mais importantes desse tipo de plataforma é a capacidade de 

se traduzirem informações científicas em informações mais “digeríveis” para um público 

leigo, atraindo potencialmente pessoas de fora dos muros da academia. Conforme o autor, 

o fato de que é possível interagir e obter um feedback da comunidade em “tempo real” 

favorece a discussão de ideias e oportuniza a maturação do conhecimento científico em 

seu estado embrionário. 

Primo (2008) ressalta que os blogs podem ter impacto significativo na academia 

tradicional, proporcionando agilidade nos processos de revisão por pares em trabalhos de 

pesquisa conjunta. Isso pode ser corroborado por Lara (2005), quando coloca que poderão 

permitir a transcendência de barreiras espaço-temporais, bem como processos de trabalho 
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cada vez mais dialógicos e convergentes. Essa dialogia traz possibilidades importantes, 

uma vez que o conhecimento é produto de uma maturação e discussão por parte dos 

leitores de blogs e que inicialmente existe no campo das ideias e que no futuro poderá ser 

publicado em uma fonte validada oficialmente. Castells (2013, p.54), considera essa 

faceta da participação online e ontime como uma mudança cultural e nova forma de 

organização social, em que esses elementos trazem “a articulação de todas as formas de 

comunicação em um hipertexto composto, interativo, digital, que inclui mixagens, e 

recombina na sua diversidade toda a gama de expressões culturais transmitidas por 

humanos através da interação”. Essa interação e dinâmica hipertextual são muito 

importantes para a divulgação e aceitação do conhecimento científico.  

Os debates em torno das ideias publicadas criam um senso de comunidade e 

pertencimento e trazem reais possibilidades de avanços científicos. No entanto, 

paradoxalmente, apesar do senso de comunidade, blogar ainda é um impulso individual, 

uma forma de expressão pessoal. Diante dessa afirmativa, entendemos que essa nova 

ferramenta aos poucos passa a ser direcionada ao que se convencionou chamar de Mass 

self communication, que é um fenômeno de comunicação de conteúdos personalizados 

direcionados. Nesse contexto, ainda para o autor (2009, p.55), a “produção da mensagem 

é autogerada, a definição dos receptores potenciais é auto direcionado e a recuperação 

das mensagens específicas ou retenção dos conteúdos da world wide web e das redes de 

comunicação eletrônicas é auto-selecionada”.  

A grande diferença para a comunicação interpessoal tradicional é que na atualidade 

a comunicação é mediada e registrada através de uma plataforma digital com seleção de 

conteúdo personalizado, desde a emissão até a recepção. Para Kirkrup (2010), os blogs 

são artefatos de escritas performáticas e, em nosso entendimento, uma narrativa do eu 

acadêmico. Essa narrativa é inserida no ciberespaço e cruzada com opiniões em tempo 

real que acrescentam ou desmerecem a narrativa inicial, moldando aquele produto 

colocado inicialmente. O conhecimento publicado traz a possibilidade de ser refutado e 

avaliado de forma instantânea, pelo menos empiricamente. Para Butler (1999), é a 

performance do “self” em maior grau. Os blogs trazem a possibilidade de personificar o 

discurso individual e ao mesmo tempo registrar o discurso coletivo presente a partir da 

interação. Ainda, segundo Jenkins (2006, p.30), “cada um de nós constrói a própria 

mitologia pessoal, a partir de pedaços e fragmentos de informação extraída do fluxo 

midiático”.  
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Esse novo paradigma comunicacional traz em si uma revolução no modo de 

comunicar e receber informações. Não se trata de ser somente interativo, e sim que na 

contemporaneidade a comunicação é ubíqua, no sentido de que a tecnologia permite uma 

conexão onipresente, tornando as conexões hipermóveis com o saber. Nessa perspectiva, 

Santaella (2013, p. 10) expõe: “Quando falamos com alguém ou acessamos informação 

de qualquer lugar para qualquer outro, em qualquer que seja o momento, estamos na 

realidade copresentes: em presença tanto no lugar físico que ocupamos, quanto também 

naquele com o qual nos conectamos”. Essa conectividade permanente tece relações 

diferentes com esse repertório de conhecimento, gerando também uma copresença com 

este, muito diferente do paradigma anterior, repassado em fluxos e consumo de 

informação convencionais66. Essa maior agilidade e dinâmica é fundamental, pois pode 

significar saltos de desenvolvimento para a ciência, conferindo maior rapidez ao 

processo. Não se pode ignorar a força que essas ferramentas conferem à difusão de todos 

os tipos de informação.  

A Blogadémia é vista como um espaço alternativo e colaborativo para difundir o 

fazer científico. No entanto, apesar de serem fontes de informação importantes, de terem 

ao longo dessas décadas apresentado índices de crescimento exponenciais significativos 

e de existirem desde meados dos anos 90 do século passado, os docentes ainda apresentam 

muita resistência em relação a estas. Outro aspecto importante nessa discussão diz 

respeito ao fato de que as instituições perdem mais o controle (devido à ausência de 

gatekeeping institucional) do que é socializado, uma vez que o docente, mesmo 

personificando aquele “eu” docente no blog, ainda está ligado através de suas “amarras” 

institucionais.  

Como apresentado anteriormente, o fazer científico e sua difusão na atualidade 

estão passando por um período de crise. Por um lado, a tecnologia proporcionou uma 

dinamicidade para se exporem essas informações científicas, mas, por outro, os métodos 

de validação usados não evoluíram, mostrando-se os mesmos há séculos. Acreditamos 

que as dificuldades em conciliar esses novos formatos de output acadêmicos serão 

                                                           
66 Lévy ainda avança nessa questão da colaboração quando coloca o conceito da “inteligência coletiva”. Na Collective 

Intelligence, que se materializa quando “o Todo excede a soma de suas partes, a “Inteligência coletiva é definida como 

a capacidade das comunidades humanas em cooperarem intelectualmente para a criação, inovação e invenção”. 

Enquanto nossa sociedade se torna mais dependente de conhecimento, a habilidade coletiva passa a ser de fundamental 

importância. Portanto, torna-se vital entender, dentre outros aspectos, como a inteligência coletiva se processa e pode 

ser expandida a partir das redes digitais de informação: <http://www.chairs-chaires.gc.ca/chairholders-

titulaires/profile-eng.aspx?profileID=584>. 
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perenes. Entendemos que há certa miopia na academia em relação a esse assunto, 

tornando-se fundamental compreender que os blogs não surgem para substituir as 

tradicionais formas de publicar a ciência, mas como uma alternativa a mais para 

potencializar suas expectativas em relação a temas específicos. Nessa perspectiva, há a 

necessidade de criação de ferramentas de validação específicas para esse universo. Os 

blogs trazem a possibilidade de criar um corpus de conhecimento que foi analisado, 

debatido por outros, não apenas pelo seu produtor inicial através de uma conectividade 

social-dialógica ilimitada. A possibilidade de alcance do que é colocado na rede torna-se 

maior do que as informações publicadas em suportes tradicionais.  

Apesar de avanços e esforços de algumas instituições para monitorar o fenômeno 

dos blogs acadêmicos, ainda existe a necessidade de mais análises do impacto e das 

contribuições que esse tipo de fonte de informação traz à academia. Em seguida, 

enfatizaremos outro formato de Blogs, os Microblogs. 

3.6 Microblogs  

 

Os microblogs são blogs mais simplificados, possíveis por meio das plataformas 

digitais, produtos da web 2.0 e de uma evolução rumo a ferramentas que confiram maior 

agilidade na difusão de conteúdos. Derivam da necessidade de adaptação a uma evolução 

constante e ágil da tecnologia, que impulsiona a criação de novos gadgets, os quais 

contribuem para incrementar cada vez mais a troca de informação entre as pessoas.  

Os primeiros microblogs eram denominados de tumbledogs, termo primeiro 

utilizado num post em um blog denominado de Why the lucky stiff, em 2005, que se referia 

a formas “díspares de citações, links, e informações aleatórias” (Ebner, 2013, p.295). Já 

o termo Microblog foi inicialmente trazido por Natalie Solent em julho de 2002 em seu 

blog pessoal homônimo (Pătruţ; Pătruţ & Cmeciu 2013, p.311). A descrição 

anteriormente mencionada não deixa de ser atual, pois os microblogs reúnem uma 

infinidade de informações que parecem aleatórias, mas fazem sentido a públicos 

específicos. A junção da informação à formação de elos possíveis é feita pelo utilizador 

que acede aos conteúdos e os agrupa de acordo com seus interesses e motivações. São 

vários os exemplos da atualidade desses tipos de microblogs: Twitter, Tumblr, Pownce, 

Friendfeed, Jaiku, Frazer e Telog, dentre outros.  
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Para Ebner (2013, p.294), microblog é “uma nova forma de comunicação na world 

wide web, semelhante a um blog, mas restrito a 140 caracteres”. Os microblogs possuem 

muitas características em comum como os blogs descritos anteriormente. Algumas dessas 

semelhanças podem ser sumariadas abaixo: 

 

 Permitem a difusão da informação por meio de posts, em ordem cronológica 

inversa, que, por sua vez, podem incluir links para documentos, vídeos e áudios; 

 Facilitam a troca de mensagens assíncronas entre o utilizador e o público da rede;  

 Ambas as plataformas servem ao propósito de permitir o debate e a coconstrução 

do conhecimento científico; 

 Servem de plataforma para dar “voz” ao “eu” pessoal sem filtros institucionais; 

 São caracterizados como suportes informais de informação e não outputs oficiais 

de ciência; 

 São plataformas comerciais que foram adaptadas às necessidades da academia  

 

Fonte: Ebner, 2013, p.307 

 

No entanto, verificam-se algumas diferenças básicas entre os microblogs e os blogs. 

Inicialmente, abordamos a quantidade de palavras já mencionada, que nesse formato é de 

140 caracteres. Outra característica que os diferencia é que existe a formação de uma 

comunidade, uma rede de pessoas. Nos blogs, a interação se dá de forma one on one entre 

o autor do blog e o leitor, embora haja troca de comentários. Já nos microblogs, a 

comunidade é mais interativa, construída espontaneamente, motivada por interesses 

pessoais. Nesse formato, os utilizadores têm acesso mais direto aos seus seguidores, assim 

como às informações postadas por eles. A diferença básica entre os dois formatos é que 

os blogs são mais amplos em termos de assunto e conteúdo e pouco mais fechados no 

sentido de que, em geral, restringem-se a um assunto específico. Já nos microblogs, a 

circulação e a interação, bem como a variedade de informações, acontecem de maneira 

mais rápida.  

No contexto da comunicação de ciência, podemos ressaltar que os microblogs se 

apresentam como uma ferramenta adicional que pode contribuir para dar mais celeridade 

à troca de informação acadêmica. Podem servir a diversos propósitos dentro da academia, 

desde a troca de informação e links muito pontuais que servem de “ponto de partida” para 

que os pesquisadores acessem e aprofundem suas buscas até como uma forma mais 

dinâmica de troca de informação em real time e on demand.  
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A quantidade de informações trocada nesse ambiente é algo de difícil mensuração, 

conforme Puschmann et al. (2014, p.426), quando afirmam que “a massa de dados 

gerados a cada dia por uma base de usuários por meio de mais de 500 milhões de contas 

em torno do globo torna esse tipo de ferramenta ao mesmo tempo fascinante e impossível 

de descrever holisticamente”. Além da difícil descrição, acrescentamos ainda que é de 

difícil mensuração67. Esse fato da dificuldade da descrição se constitui em uma das 

barreiras rumo a um entendimento desse tipo de ferramenta como um todo e do uso desta 

no contexto da comunicação de ciência. Assim, os microblogs podem ser utilizados, 

dentre outras funções, conforme apontado abaixo: 

Quadro 9-Funções dos Microblogs no ambiente Acadêmico  

Permitir a troca de informação de cunho acadêmico de forma rápida e pontual. 

Propagar pesquisas, eventos, publicações acadêmicas, aumentando-se a sua visibilidade. 

Como uma alternativa para os acadêmicos manterem-se atualizados com o que está 

acontecendo em sua área e que tipo de projetos seus colegas estão trabalhando. 

Fornecer um “mosaico” de como determinado tema está sendo tratado de forma geral e 

academicamente, caracterizando-se como uma maneira de mapear e representar o 

conhecimento científico. 

Chamar a atenção para um assunto científico específico, aglutinando-o em torno de uma 

Hashtag, e com isso formar comunidades de interessados e especialistas em torno desses 

assuntos. 

Facilitar a comunicação intra e extra institucional. 

Permitir acesso direto dos docentes com o público no geral e o público acadêmico sem filtros 

institucionais. 

Formar um arquivo pessoal com conteúdos agrupados em torno de assuntos acadêmicos que 

podem ser acessados posteriormente. 

Podem ser utilizados como Backchannels em Congressos, Conferências e Simpósios, 

facilitando e permitindo os debates em tempo real ou que possam ser aprofundados 

posteriormente. 

Fonte: Adaptado de: Kortelainen & Katvala, 2012; Gao & Zhang (2012); Holmberg & Thelwall 

(2014). 

 

Como podemos verificar acima, a base comum do uso dos microblogs nas diversas 

comunidades epistêmicas perpassa pela questão de se facilitar o acesso e promover a 

discussão de informação, nesse caso, a informação ligada ao ambiente acadêmico, 

                                                           
67 No entanto, existem algumas ferramentas digitais voltadas para a análise de métricas próprias para o universo do 

Twitter. Para mais informações, acessar: <http://twittercounter.com>; <http://twitteranalyzer.com>; 

<http://tweetstats.com>; <http://tweeps.inf>; <www.migre.me>; <http://tinyurl.com/URLbulderGA>; dentre outros. 
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abrangendo desde notícias sobre eventos futuros, troca de informação entre 

pesquisadores, propaganda institucional ou outros tipos de informação de cunho 

científico.  

Os microblogs tiveram uma rápida evolução, ganhando adeptos rapidamente desde 

que se iniciaram. Atualmente, existem variados tipos, no entanto, a atenção maior para 

esse formato somente seria evidenciada com a criação do Twitter68, até hoje o mais 

abrangente e popular deles.  Para Huberman et al. (2008, p.2):  

 

O Twitter é uma rede social online utilizada por milhões de pessoas ao redor do mundo 

para se manterem conectadas com os amigos, membros da família, colegas de trabalho 

por meio de seus computadores e telefones móveis. A interface permite que os 

utilizadores publiquem mensagens curtas (até 140 caracteres), que podem ser lidas por 

outros utilizadores da rede. Os utilizadores escolhem as pessoas que eles têm interesse 

em seguir e são notificados caso essa pessoa tenha postado uma nova mensagem. O 

utilizador que está sendo seguido por outro não necessariamente precisa seguir de volta, 

o que faz com que os links da rede social Twitter possam ser direcionados a um ou vários 

ao mesmo tempo (Huberman, Romero & Wu, 2008, p.2):  

  

 

O Twitter69 conta hoje com mais de 328 milhões de utilizadores ativos no primeiro 

semestre de 201770, mais de 1 bilhão de visitas mensais e está representado em mais de 

35 idiomas diferentes (Twitter, 2016).  Nesse sentido, por sua importância e crescente 

uso por parte de acadêmicos, enfatizaremos o caso específico do Twitter buscando situar 

essa ferramenta acadêmica no cenário da comunicação da ciência. 

  

O microblog foi idealizado para ser uma plataforma comercial, seu design inicial 

não foi feito especificamente para o mundo da academia71, os acadêmicos é que acabam 

por adaptar a ferramenta às suas necessidades72. Nesse ambiente, o registro e a 

organização da informação requerem o uso de determinados recursos computacionais que 

servem para orientar as ações comunicacionais. Uma delas é a hashtag (#), cuja função é 

a de agrupar como ponto de acesso a uma informação representada por uma palavra ou 

conceito. Os diversos termos são então agrupados digitalmente, formando um stream de 

                                                           
68 <https://twitter.com>. 
69 http:www.twitter.com 
70 Fonte: <https://www.statista.com/statistics/282087/number-of-monthly-active-twitter-users//>. 
71  Para além da Academia, o Twitter tem sido muito utilizado para compartilhar informações relativas a situações de 

emergência, tais como desastres naturais. Outro uso importante tem sido constatado na arena política, na qual o Twitter 

possui um importante papel na difusão de informações sobre eleições, políticas governamentais ou para aglutinar 

pessoas em torno de protestos e movimentos sociais. Ver: Holmberg & Thelwall (2014). Disciplinary differences in 

Twitter scholarly communication. Scientometrics, 101(2), 1027-1042. 
72 Nesse terreno, é mister melhorar a infraestrutura para agregação de informação. As companhias que suportam esses 

tipos de serviços são empresas comerciais e por isso seu design não é feito para atender as necessidades da academia. 
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assuntos interligados em que os pesquisadores podem “extrair automaticamente suas 

hashtags de um corpus de tweets para então aprofundar-se nos assuntos” (Holmberg & 

Thelwall, 2014, p.1029). Os pesquisadores podem repassar (retweet) as informações para 

aqueles que os seguem, promovendo um efeito em cadeia. Além disso, podem dirigir-se 

a pessoas específicas com o uso do símbolo @, sendo possível atingir toda a sua rede de 

seguidores. A esse respeito, Boyd et al. (2010, p.5) enfatizam:  

 

O Twitter apoia a difusão de informação uma vez que as Redes Sociais são criadas por 

utilizadores seguindo outros utilizadores [...] as pessoas utilizam-se do Retweet por 

inúmeras razões [...] porque querem espalhar as informações para novos públicos ou para 

um público específico de seguidores, porque querem comentar a respeito de um Tweet de 

alguém ou, ainda, fazer com que o autor original esteja ciente que seu tweet foi lido, [...] 

para concordar publicamente ou validar os pensamentos de alguém, aumentar a 

visibilidade de um conteúdo menos popular ou ainda, para angariar mais seguidores 

aumentando a sua reciprocidade.   

 

No entanto, como as outras ferramentas da mesma natureza, o Twitter serve como 

uma plataforma de debate das ideias, não como um output definitivo. Para Puschmann et 

al. (2014), o universo das publicações científicas é ordenado e cada peça de informação 

é relevante e considerada definitiva (pelo menos no prazo temporal da publicação 

original). Já no ambiente do Twitter, as informações são aleatórias e variadas, de modo 

que o conteúdo pode estar imbuído de expressões de cunho pessoal, opiniões e trazer 

fatos corriqueiros e informação científica ao mesmo tempo. Para os autores, não há 

divisão demarcada entre os cientistas e os não cientistas, o que pode servir para que a 

difusão da informação científica atinja todos os tipos de público. 

Uma das aplicações mais frequentes do Twitter nesse ambiente acadêmico é o seu 

uso como um Backchannel, que também pode ser conhecido como Twitter Walls. Esse 

tipo de função é aplicado na ocasião de Congressos ou Simpósios. Trata-se de um 

“Painel” paralelo em formato digital, onde se registram informações adicionais ao que 

está sendo debatido numa conferência. Pode estar exposto numa tela para os participantes 

acompanharem em tempo real ou por meio de uma hashtag específica para o evento 

presente no endereço Twitter da conferência. Nesse caso, o evento encarrega-se de 

organizar seu próprio backchannel, convidando os participantes a debaterem e opinarem 

sobre o que está sendo discutido ou como atividade de pós-conferência. Outra função é a 

de prover links adicionais em formatos variados que podem servir de apoio às discussões. 

A esse respeito, Torres-Salinas (2010) comenta: 
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Esse tipo de retransmissão começou como algo espontâneo e já está sendo incorporado 

como “um serviço a mais” na organização de um evento demonstrando, pois, como 

algumas Redes Sociais vão conquistando novos nichos na comunicação da ciência. Em 

contraposição, a prática parece não “agradar” a todos como, por exemplo, Brumfiel 

(2009), que em uma notícia da Nature argumenta que para alguns o Twitter ou os blogs 

podem ser uma ferramenta ruim devido a sua rapidez ou difusão equivocada de uma 

mensagem […]. 

 

As vantagens dos backchannels são de ampliar os limites e o escopo do assunto 

tratado, possibilitando o input de especialistas, além de agrupar pessoas com interesses 

comuns. Podem permitir acesso às informações a pessoas que não estão na conferência, 

contribuindo, desse modo, para democratizar o debate. Já em relação às desvantagens, 

conforme mencionado, por esses eventos serem abertos ao público, existe o risco da 

rápida propagação de informação equivocada. Em geral, os utilizadores não têm tempo 

hábil de realizar uma curadoria do que está sendo publicado. O controle sobre quem está 

publicando o que e onde pode ficar prejudicado. Assim como nos fóruns de natureza 

semelhante, comentários maldosos e desrespeitosos podem ser dirigidos aos que seguem 

o canal ou mesmo quem está apresentando a conferência. Outra falha possível é o uso de 

hashtags equivocadas, o que pode vir a confundir os participantes, promovendo a 

dispersão das informações. Em nosso entendimento, essa realidade paralela é uma 

tendência irreversível que acontece naturalmente atrelada ao cenário das TIC aplicadas à 

comunicação de ciência. Por esse viés, Ross (2012, p.35) pondera:  

 

Essa interação coletiva e aprendizagem resulta na melhoria do conhecimento de cada 

indivíduo na comunidade e contribui para o desenvolvimento do conhecimento no dado 

domínio[…] o backchannel do Twitter se constitui um espaço discursivo multidirecional 

[…] este método pode ser reconhecido como algo promissor para o ambiente acadêmico 

ao facilitar a comunicação informal, o aprendizado e a co construção do conhecimento.  

 

No entanto, para que se extraiam mais dados sobre como esses tipos de ferramentas 

estão sendo utilizados, é necessário que essas práticas de uso do backchannel do Twitter 

sejam feitas de forma sistemática. Ross et al. (2012, p. 404) indicam que é mais produtivo 

analisar e comparar o padrão de uso do Twitter para a mesma conferência mais de uma 

vez do que uma conferência isolada em si.  

  De modo geral, embora os microblogs estejam sendo utilizados e incorporados ao 

fazer acadêmico de forma crescente, muitos atores envolvidos nesse processo 

permanecem céticos a seu respeito (Puschmann et al., 2014; Procter & Voss, 2013).  
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Analogamente ao que foi discutido sobre o uso da tecnologia em capítulos anteriores, 

diferentes áreas científicas terão distintas formas de aceitação e, evidentemente, a 

incorporação segue o mesmo estilo e não se dá de maneira uniforme.  

Rowlands et al. (2011, p.186) apontam numa pesquisa feita com acadêmicos que 

existiam algumas diferenças na aceitação dos média sociais por parte deles: os estudiosos 

das áreas científicas ditas “duras” são os que mais fazem uso dessas ferramentas. Bruns, 

Burgess & Mahrt (2013, p.406) enfatizam que os acadêmicos das humanidades utilizam 

mais blogs do que microblogs, pois percebem o primeiro como um espaço mais amplo, 

onde é possível explicar melhor e discutir o conteúdo. Os autores ponderam, no entanto, 

que não levará muito tempo para que os cientistas sociais os acompanhem. Em ambos os 

grupos, foi apontado que o uso prioritário volta-se para divulgar informação científica 

dentro de determinada comunidade. Por outro lado, Ross et al. (2011) mencionam que 

uma proporção maior de novos alunos de Educação Superior tem adotado as Redes 

Sociais acadêmicas, mas ainda há falhas relacionadas às habilidades destes para lidar com 

esse formato, sobretudo no aspecto das suas literacias no que concerne aos produtos 

oriundos da web 2.0.  

 O estudo do uso de microblogs na área acadêmica tem recebido maior atenção, 

sobretudo nos últimos anos (Mahrt & Peters, 2014, Puschmann et al., 2014; Holmberg & 

Thelwall 2014; Huberman et al., 2008; Ebner 2013 e Warwick et al., 2015, dentre outros). 

A maioria dos estudos analisa relatos de uso da ferramenta por parte de comunidades 

epistêmicas específicas. Evidentemente, devido à natureza do assunto, não existe uma 

forma de se obter um consenso geral, na medida em que a realidade global de como os 

microblogs estão sendo utilizados e aplicados no ambiente acadêmico não é percebida 

como um todo ou, ainda, de forma definitiva, dada a volatilidade do objeto de estudo. 

Mahrt et al. (2014, p.400) corroboram essa afirmativa quando mencionam que as 

pesquisas sobre o uso de aplicação de microblogs como o Twitter enfocam um ou outro 

caso, gerando possíveis falhas e lacunas de representatividade, seja de comunidades, seja 

por parte dos acadêmicos. Em nosso entendimento, o problema não seria o enfoque numa 

comunidade específica, e sim a falta de continuidade em se “voltar” para aquela 

comunidade como maneira de comparar a realidade anterior com a realidade atual. Muitos 

dos estudos são realizados apenas uma vez e, por esse motivo, não geram elementos 

importantes para se descrever e analisar como o fenômeno se desenvolve. Além disso, a 

maioria dos instrumentos de coleta de dados é eletrônica e, desse modo, falível. Por outro 
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lado, como em toda pesquisa, as conclusões sobre a realidade podem sofrer influência de 

interpretações subjetivas. Além desses aspectos, outra dificuldade diz respeito à questão 

da presença na rede, tendo em vista que os acadêmicos não se identificam como tal nesse 

ambiente nem assumem a sua persona acadêmica no Twitter, preferindo manter seus 

perfis pessoais. Torna-se complicado, então, haver uma distinção entre as “vozes” 

pessoais e as “vozes” acadêmicas. Outro aspecto refere-se ao fato de que nem todos 

incorporam a ferramenta nas suas atividades, pois são relutantes nesse sentido. Em 

relação à adoção do Twitter por acadêmicos, Bader, Fritz & Gloning (2012, p.61) 

ponderam: 

 

Os acadêmicos parecem distinguir claramente os diferentes tipos de uso da mídia digital. 

Eles se abraçam serviços que a eles têm vantagens claras e / ou podem ser facilmente 

integrados no fluxo de trabalho (por exemplo, e-mail, motores de busca, acadêmicos e 

bancos de dados), mas são mais relutantes para formas "experimentais" mais recentes ou 

mais. Alguns estudiosos temem que o uso de Twitter ou outras Redes Sociais viria a ser 

um desperdício de seu tempo, indicam que podem não receber nenhum reconhecimento 

profissional, e que esta atividade pode até prejudicar suas reputações profissionais. 

 

Portanto, podemos perceber que existem muitas suscetibilidades atreladas ao uso e 

à aceitação dos blogs e microblogs no ambiente acadêmico. Diante do que colocamos 

anteriormente, foi possível percebermos as semelhanças desses formatos com os blogs 

mencionados na seção anterior. No entanto, para melhor esclarecimento e facilitar a 

comparação, o Quadro 10 abaixo indica os pontos positivos e negativos do uso de ambas 

as plataformas na área científica. 
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Quadro 10-Vantagens e Desvantagens do uso de Blogs e Microblogs na Comunicação de 

Ciência 

Blogs  Microblogs  

+ - + - 

Rápida 

disseminação de 

conteúdos 

Falta de 

reconhecimento 

formal 

Comunicar com 

colegas 

Consome tempo 

Baixo Custo Falta de prestígio na 

comunidade 

científica 

Promover pesquisas Benefícios pouco 

claros 

Facilidade de uso Não possui um 

“foco” específico e 

claro 

Disseminar 

Informação 

Aumenta a exposição 

pessoal 

Aberto ao público Consome tempo Construir influência 

pessoal 

Não é 

suficientemente 

informativo 

Ferramenta 

promocional 

Viabilidade a longo 

prazo questionável 

Permite manter-se 

atualizado no seu 

campo de estudos 

É percebido como 

algo trivial 

Fonte: Puschmann et al. (2014). 

 

O quadro acima revela alguns dos contrastes presentes entre uma ferramenta e 

outra. No entanto, não se trata de preferir uma sobre a outra, mas de perceber que podem 

ser complementares, servindo a objetivos e intenções de comunicação distintas. 

 Apesar dos avanços traduzidos em forma de aumento da literatura a respeito de 

como essas ferramentas têm sido utilizadas e impactado no terreno da comunicação de 

ciência, ainda são necessárias mais pesquisas para se compreender a complexidade global 

do tema. Weller (2011) indica que as previsões em torno da adoção destas e de outras 

ferramentas de tecnologia da informação não têm sido tão rápidas ou tão precisas quanto 

se previu. Os pesquisadores ainda possuem muitas reservas e utilizam essas ferramentas 

com cautela. Para Puschmann et al.,  

 

ainda é completamente incerto como o Twitter irá evoluir bem como que tipo de aceitação 

terá por parte dos acadêmicos [...] não foi possível provar quais e se as ferramentas de 

Redes Sociais são essenciais para a melhoria da comunicação de ciência ou se sua 

utilidade centra-se às margens da ciência e do fazer acadêmico como um todo e não no 

seu foco (Puschmann et al., 2014, p.99).   
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Assim como os blogs, mencionados anteriormente, os microblogs ainda não 

tiveram aceitação completa. São ainda ferramentas informais de difusão de informação 

científica. Destarte, tais como os blogs, os microblogs possuem um importante papel no 

ecossistema de comunicação de ciência. Sua função consiste em incrementar a 

potencialidade do alcance das publicações, permitindo uma troca mais dinâmica de 

informação entre pares, para, a partir disso, atingir a comunidade externa.  

Em nosso entendimento, a única forma para que haja uma aceitação mais plena 

seriam a ampliação e o incremento de métricas alternativas que promoveriam um “selo 

de qualidade” mais adequado ao que é exposto e publicado nesses formatos alternativos. 

Veletsianos (20162012, p. 407) ressalta que o uso do Twitter por acadêmicos ainda é 

incipiente e que as métricas aplicadas não são confiáveis. Segundo esse autor, nesse 

contexto não se pode aplicar as abordagens orientadas à “Big data” e é fundamental um 

escrutínio mais detalhado do assunto por meio de estudos de cunho qualitativo e 

interpretativo. Não se trata, porém, de escolher ou preferir uma métrica sobre a outra, mas 

de entender que são complementares e fazem com que os pesquisadores possam produzir 

novos insights de como a ciência está sendo comunicada.  

Em geral, podemos afirmar, sem dúvidas, que a ferramenta traz mais vantagens do 

que desvantagens nesse cenário e possui um amplo potencial de uso. Para Ross et al. 

(2011, p.39),  

 

as ferramentas e serviços dos média sociais possuem um potencial real para se atingir 

todas as facetas do fazer acadêmico. No entanto, isto só será alcançado até que esta 

implementação dos média seja plenamente incorporada na universidade por meio de 

abordagens estratégicas e pesquisas em comunicação que enfatizem as mudanças dos 

modelos de comunicação vigentes bem como promovam o engajamento de comunidades 

em torno do debate acadêmico e da partilha de conhecimento. [...] somente dessa forma 

é que uma forte base de pesquisa poderá ser desenvolvida para se compreender 

plenamente o impacto dos média sociais na academia [...] estes recursos podem ser 

utilizados em todos os pontos do ciclo de pesquisa desde a identificação de oportunidades 

de pesquisa até a disseminação de seus resultados. 

 

É preciso ter em mente que, conforme evolui a tecnologia da informação, surgem 

novas propostas e rotas diferenciadas para a produção e disseminação de informação e 

conhecimento científico. No entanto, ainda se faz necessário haver esforços conjuntos 

dos envolvidos nessa cadeia de comunicação científica, que englobam desde os 

acadêmicos e os bibliotecários até as instituições de conhecimento. São diversos os 

desafios presentes nessa esfera e muito ainda deve ser feito, como a melhoria das 
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infraestruturas existentes ou a construção de uma ferramenta dessa natureza específica 

para o uso acadêmico. 

Por fim, ressaltamos que o estudo do Twitter serve, dentre outros fatores, para 

analisar e apontar as tendências sociais em algumas áreas. Nesse cenário, o que se torna 

fundamental e permitirá um avanço é que os pesquisadores individualmente realizem uma 

curadoria do que está sendo divulgado nessa rede social em relação aos interesses de sua 

pesquisa73. A forma como os cientistas vão ligar os conteúdos e utilizá-los como um input 

para suas pesquisas constitui-se o que consideramos mais importante nesse tipo de 

plataforma.  

Como apontado anteriormente, a natureza volátil desse tipo de ferramenta, somada 

às quantidades massivas de dados e informações que circulam nessa plataforma, trazem 

dificuldades adicionais de se mensurar o fenômeno. Existem certas limitações presentes 

nos estudos de uso do Twitter em ambiente acadêmico (embora tenha aumentado 

consideravelmente74). Os estudos na área, em sua maioria, captam uma amostra e fazem 

análises daquele material, o que pode não corresponder a uma realidade mais abrangente, 

e sim espelhar o uso apenas da comunidade selecionada, trazendo, nesse sentido, 

vantagens e desvantagens. Embora difícil de precisar, uma possível solução para esse 

impasse seriam os estudos em fluxos contínuos, enfocando-se a mesma realidade com 

vistas à documentação da evolução nesse campo, uma vez que o panorama dos “médias” 

digitais encontra-se em constante mutação. 

Na seção a seguir, iremos descrever os procedimentos metodológicos adotados 

nesta pesquisa. 

  

                                                           
73 Já existem ferramentas que auxiliam acadêmicos na curadoria de informação disponibilizada no Twitter, tais como 

a AcaemiaMap, que filtra o “barulho” advindo do stream  nas suas contas de Twitter, utilizando variadas métricas de 

influência, fornecendo aos acadêmicos formas mais facilitadas de se identificar os trending topics e as vozes 

interessantes para seguir no Twitter. Mais informações, ver: <http://socialmedialab.ca/apps/academiamap/./>. 
74 Para Torres-Salinas (2010 p. 35), a “prova do interesse científico por essa ferramenta pode ser encontrada nos debates 

sobre o uso da mesma pelas grandes revistas científicas”. Ver Bonetta (2009), “Should you be tweeting?”. 
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4 Metodologia 

  

 Este capítulo tem como finalidade descrever os métodos adotados para o 

cumprimento dos objetivos propostos nesta investigação. Visa, igualmente, identificar o 

tipo de pesquisa adotado, descrever o seu universo, a amostra selecionada bem como 

caracterizar os sujeitos da pesquisa. Ainda nesta seção, são descritos os Programas 

Doutorais em Ciência da Informação selecionados e apontados os critérios para essa 

escolha. Logo após, é feita a descrição dos instrumentos para coleta de dados, elencando-

se seus objetivos e forma de organização. Como ponto de partida da investigação, 

norteamo-nos na seguinte questão de pesquisa: 

 Como ocorrem as Práticas de Comunicação de Ciência de Doutorandos de Ciência 

da Informação no Espaço Ibérico e no Brasil na era digital? 

Para responder tal indagação, esta investigação foi desdobrada em duas dimensões. 

A primeira é de cunho teórico, em que foi destacado e debatido o estado da arte expresso 

em literatura relacionada ao universo conceitual da pesquisa, a Comunicação de Ciência, 

o uso das TIC na comunicação de ciência, a Educação Doutoral, dentre outros assuntos 

mencionados anteriormente. No tocante à dimensão epistêmica, foi realizada uma 

pesquisa de campo com o objetivo de identificar as categorias de análise e realizar a coleta 

de dados empíricos com vistas a compor um quadro de como essas tecnologias estão 

sendo utilizadas na prática por alunos de Doutoramento em Ciência da Informação no 

Espaço Ibérico e no Brasil.  

4.1 Descrição dos Procedimentos Metodológicos 

Podemos considerar que, em geral, a pesquisa realizada em Ciências Sociais 

Aplicadas contempla um contexto complexo e multifacetado. Para se endereçar esse 

contexto, são utilizadas variadas estratégias de pesquisa que visam abordar os fenômenos 

como se apresentam e suas suscetibilidades. De natureza Descritiva e Exploratória, 

nesta investigação a metodologia foi desenvolvida em etapas lógicas e sucessivas com 

vistas a atender a questão e os objetivos propostos.  

Segundo Gil (2004, p. 28), as pesquisas de cunho descritivo visam a “descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

variações das variáveis presentes em determinada realidade”. Ainda a esse respeito, 



 

129 
 

Andrade (2002) e Quivy & Campenhoudt (1998) destacam que a pesquisa descritiva 

preocupa-se em observar fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los e interpretá-los, 

sem que o pesquisador interfira neles. Assim, os fenômenos do mundo físico e humano 

são estudados, mas não manipulados pelo pesquisador. Já a pesquisa exploratória se 

constitui num “estudo preliminar com o propósito determinado de se familiarizar com o 

fenômeno a ser investigado de modo que o estudo a ser desenvolvido seja elaborado com 

melhor entendimento e precisão” (Theodorson & Theodorson, 1970, p. 321). Para 

operacionalizar a investigação em tela, utilizaremos as seguintes estratégias:  

1) Pesquisa Bibliográfica: Esse tipo de pesquisa é inerente a qualquer trabalho de 

investigação. Dessa forma, inicialmente foram identificados os assuntos primários e 

secundários a serem tratados na investigação, a fim de se estabelecer os conceitos 

principais, conforme esclarecido na Introdução deste documento. Após a identificação 

dos assuntos, foi feita uma Revisão de Literatura exaustiva para levantar dentro das fontes 

de informação existentes os documentos que interessam direta e indiretamente o foco da 

investigação com vistas a explorar o fenômeno na sua amplitude para em seguida indicar 

o estado da arte do assunto.  

 

Para Gil (2008, p. 50), “a pesquisa bibliográfica se constitui numa proposta de se 

tentar compreender e/ou explicar um fenômeno a partir de um referencial teórico, que 

pode ser composto por livros, artigos científicos, dentre outras fontes”. Lakatos e Marconi 

(2009) apontam que a pesquisa bibliográfica visa ao levantamento de toda bibliografia já 

publicada em forma de artigos em revistas e sites, teses, dissertações, livros, publicações 

avulsas e imprensa escrita ou online. Esse tipo de pesquisa objetiva colocar o pesquisador 

em contacto com tudo o que foi escrito sobre determinado assunto, com a finalidade de 

se estabelecer um panorama dos assuntos tratados e expressos na literatura, possibilitando 

apontar as possíveis convergências e divergências nos conceitos.  O cotejo das “falas” 

dos autores permite analisar criticamente o assunto e perceber como o fenômeno tem sido 

descrito em variados contextos. 

 

2) Outra estratégia metodológica adotada foi uma abordagem mista de Pesquisa 

Qualitativa e Quantitativa  
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Em relação ao primeiro tipo de pesquisa, corroboramos o pensamento de Pires 

(2008, p. 431), quando afirma que a pesquisa de cunho qualitativa se desenvolve 

considerando a flexibilidade na condução das etapas necessárias para se observar o objeto 

de investigação, bem como traz em si a possibilidade de se combinar diferentes técnicas 

de coleta de dados. Para Godoy (1995, p. 58), esse tipo de pesquisa “envolve a obtenção 

de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do 

pesquisador com a situação estudada, procurando compreender os fenômenos segundo a 

perspectiva dos sujeitos, ou seja, dos participantes da situação em estudo”. Já para 

Chizzotti (2006, p. 28), “o termo qualitativo implica um compartilhamento com pessoas, 

fatos e locais que constituem objetos de pesquisa, para extrair desse convívio os 

significados visíveis e latentes que somente são perceptíveis a uma atenção sensível”. 

Portanto, dadas a dimensão e a necessidade de análise de fenômenos de cunho qualitativo, 

consideramos que esse tipo de abordagem se enquadra na consecução dos objetivos de 

investigação.  

Com a finalidade de aferirmos fenômenos quantificáveis relacionados ao objeto de 

estudo, recorremos à Pesquisa Quantitativa, por entendermos que esse tipo de pesquisa 

permite uma visão numérica do fenômeno, que, por sua vez, contribuirá para traçar ao 

final um mapa multidimensional do fenômeno proposto. Nesse sentido, utiliza-se de 

instrumentos técnicos, os quais, de acordo com Severino (2007), podem até superar as 

limitações subjetivas da percepção, procurando analisar a apreensão dos fenômenos de 

forma controlada, desviando-se de inferências qualitativas. Para o levantamento dos 

dados quantitativos da investigação, fizemos uso do inquérito (descrito a seguir).  

Portanto, como é possível perceber, a investigação em questão utilizará abordagens 

mistas, ou de triangulação de dados. Corroboramos a opinião de Cresswell (2007 p. 27), 

ao ressaltar que o uso de abordagens mistas vai além de uma simples coleta dos dois tipos 

de dados, o uso das duas abordagens conjuntamente, de modo que o potencial geral de 

um determinado estudo seja maior do que o da pesquisa qualitativa ou quantitativa 

isoladamente. A fim de alcançarmos os objetivos propostos por esta investigação, 

adotamos um método que realiza coletas representativas na categoria de pesquisa 

indicada. O uso e a aplicação destes serão feitos de maneira alternada, dependendo da 

variável a ser analisada, mas com a finalidade única de responder à questão de pesquisa 

elencada. 
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4.1 Caracterização da Amostra 

 

O Universo da pesquisa é constituído por Programas de Doutoramento em Ciência 

da Informação no espaço geográfico mencionado. No entanto, para melhor 

sistematizaçãos dos resultados é necessário a delimitação e escolha da amostra. Para isso 

foram elencados critérios. A escolha dos programas baseou-se na premissa da 

investigação, que é analisar em que medida os doutorandos de CI são treinados ou usam 

as TIC nos processos de produção e disseminação da ciência. Em Portugal existem apenas 

dois programas que satisfazem essa condição e por isso, para atingir um equilíbrio da 

amostra optamos por trabalhar com dois programas em cada país, ou seja, dois no Brasil, 

dois em Portugal e dois em Espanha. Assim temos que a definição do Plano Amostral foi 

do tipo amostragem por conveniência. Na seção seguinte, descreveremos os Programas 

Doutorais75 caracterizando-os.  

4.1.1 Programas de Doutoramento no Brasil 

 

A criação de cursos de Pós-graduação no Brasil foi impulsionada, assim como em 

outros países, pela necessidade de qualificar cientistas e, desse modo, fazer evoluir e 

avançar o conhecimento produzido na área da Ciência da Informação. Maior avanço no 

país foi possível a partir da criação de agências de fomento à pesquisa, tais como a CAPES 

e o CNPq, em 1951. Os cursos de pós-graduação no Brasil foram institucionalizados em 

1970 a partir da Lei 5.540/68 (Población & Noronha, 2002, p. 98).  

Em relação à gênese dos cursos de Ciência da Informação no Brasil, Pinheiro (2012, 

p. 6) indica que a área foi influenciada duplamente tanto pela Europa quanto pelos 

Estados Unidos.76 Os primeiros indícios concretos de maior evolução da Pós-Graduação 

no Brasil foram percebidos com a institucionalização no Brasil, com a Lei 5.540/68 em 

1970, década que marca a criação de vários programas em nível de mestrado. Na década 

seguinte, houve a criação de uma associação que visou fortalecer o movimento de pós-

graduação no Brasil, especificamente na área da Ciência da Informação: a Associação 

Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB) em 1989.  

                                                           
75 Para a descrição dos Programas Doutorais escolhidos foram considerados os documentos oficiais dos referidos 

cursos, tais como folhetos, e-mails recebidos dos coordenadores dos Programas bem como os website institucionais.  
76 Não é nossa intenção aqui enveredar pelo Histórico da Ciência da Informação nos países pesquisados. No entanto, 

no capítulo 5, item 5.2, são mencionados alguns aspectos relacionados à pós-graduação.  
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No entanto, ainda em 1980 foi criado o primeiro curso de Doutorado em Ciência da 

Informação na Universidade de São Paulo. Atualmente, a pós-graduação nessa área está 

em plena expansão. Até o momento desta pesquisa, foram identificados 10 

Doutoramentos em Ciência da Informação no Brasil77.  

No Brasil, optou-se por investigar dois programas de pós-graduação, o Doutorado 

em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba78 e o da Universidade 

Estadual Paulista de Marília, em São Paulo. A escolha desses dois programas deu-se 

baseada nos seguintes aspectos: em relação à UFPB, a existência de linhas de pesquisas 

concernentes ao estudo da informação e do conhecimento, possuindo em seu currículo 

disciplinas voltadas para a temática da comunicação de ciência (Anexo 1). Outro motivo 

que concorreu para a seleção desse curso foi a familiaridade da pesquisadora com o 

referido programa de pós-graduação, uma vez que é egressa da instituição, possui 

conhecimento sobre o programa e tem facilidade no acesso aos coordenadores, alunos e 

docentes.  

Já em relação ao Programa Doutoral de Marília, a escolha ocorreu pela sua forte 

ênfase no uso das TIC em ambientes digitais, o que pode ser evidenciado no seu o 

Programa Curricular (Anexo 1). Além desses aspectos, há de se destacar a excelente 

avaliação do programa pela CAPES, agência responsável no Brasil pela acreditação de 

cursos de pós-graduação. Na próxima seção, iremos caracterizar cada um dos programas 

escolhidos no Brasil.  

a) Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) 

 

O Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação da UFPB foi o primeiro 

da região Nordeste do Brasil, tendo iniciado suas atividades em 1979, sob a nomenclatura 

Mestrado em Biblioteconomia (Silva, 2012, p. 31), de forma semelhante aos mestrados 

existentes no resto do país. No entanto, após a avaliação da CAPES, em 2006 foi feito 

um redimensionamento do curso, mudando a sua nomenclatura para Mestrado em Ciência 

                                                           
77 Informação Disponível na Plataforma Sucupira da CAPES:  

http://bit.ly/2rfsbhK<https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitati

voIes.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009>. O mais novo Doutorado do País, o Doutorado em 

Ciência da Informação da Universidade Federal de Pernambuco, ainda não constava na referida plataforma no 

momento desta pesquisa. 
78 Para mais informações, acessar os endereços eletrônicos: <http://www.ccsa.ufpb.br/ppgci> e o 

<http://www.marilia.unesp.br/#!/posci>. 

https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoIes.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/quantitativoIes.jsf?areaAvaliacao=31&areaConhecimento=60700009
http://www.ccsa.ufpb.br/ppgci
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da Informação a partir de 14 de julho de 2006. A esse respeito, Costa et al. (2009, p. 150) 

indicam que “o momento exigia do mestrado novas características, objetivos, diversas 

temáticas que atendessem às demandas da sociedade”. Essa nova filosofia permanece até 

o momento e foi favorável para a criação, em 2012, do Doutorado em Ciência da 

Informação na instituição. 

De acordo com informações oficiais disponibilizadas no website do programa, o 

quadro de Docentes é composto por 21 professores, sendo 19 permanentes e 2 

colaboradores oriundos de outros departamentos79. A organização do programa centra-se 

em torno de pesquisas relacionadas a três linhas gerais, a saber: 

 Organização, Acesso e Uso da Informação; 

 Informação, Memória e Sociedade; 

 Ética, Gestão e Políticas de Informação. 

 

O Programa possui 16 diferentes grupos de pesquisa (Anexo 1), apresentando 

expressiva produção científica em níveis nacional e internacional. Atualmente, conta com 

37 alunos inscritos no Doutorado e está na sua 5ª edição. A sua matriz curricular 

compreende 4 disciplinas obrigatórias e uma oferta de mais de 40 disciplinas optativas 

das quais mais de 14 lidam direta ou indiretamente com o assunto relacionado ao uso das 

TIC e outras referem-se à comunicação de ciência, desde os aspectos globais até os mais 

específicos. Em seguida, descreveremos o segundo programa escolhido para a análise no 

Brasil. 

b) Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade 

Estadual de Marília em São Paulo (UNESP): 
 

 

Esse programa foi fundado em 2005, sendo atualmente cotado como nível 6 

CAPES80, o que lhe confere uma qualidade internacional. Sua área de concentração é 

"Informação, Tecnologia e Conhecimento". De acordo com seu website81, tem como 

 

linha mestra o estudo crítico das metodologias utilizadas para tornar a informação 

disponível e acessível, mormente com o uso das tecnologias que propiciem a construção 

do conhecimento científico, tecnológico e social na atualidade, com especial ênfase ao 

                                                           
79 Informação retirada do website: <http://www.ccsa.ufpb.br/ppgci/contents/paginas/ppgci-ufpb/copy_of_docentes>. 
80 Para entender como são avaliados os programas de pós-graduação no Brasil, acessar este endereço: 

<http://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/conteudo/6>. 
81 Acessar: <http://www.marilia.unesp.br/#!/posci>. 



 

134 
 

papel da gestão, organização, produção, representação, mediação e uso da informação 

como matéria-prima para o desenvolvimento do conhecimento.  

 

Ainda de acordo com o referido site, o Programa tem como objetivo “o 

desenvolvimento de referenciais teórico-metodológicos inovadores nas temáticas 

relativas à organização, produção, gestão, mediação, uso, e aspectos tecnológicos da 

informação, como subsídios à consolidação científica da área em nível nacional e 

internacional”.  

Portanto, é possível perceber que o programa adota um enfoque totalmente voltado 

para o uso das TIC e seu papel em todo o ciclo da comunicação de ciência e na produção 

do conhecimento científico, aspectos que foram determinantes para a escolha desse 

programa para este estudo. O programa possui 35 docentes, alguns permanentes e outros 

atuando como colaboradores. Ao todo, conforme informações fornecidas pela 

Coordenação do Curso, existem 79 alunos inscritos no Doutorado em Ciência da 

Informação ofertado pelo Departamento.  

No referido programa, são três as linhas de pesquisa, a saber: 

 
 Informação e Tecnologia; 

 Produção e Organização da Informação; 

 Gestão, Mediação e Uso da Informação. 

 

Os grupos de pesquisa são atrelados às linhas de pesquisa acima mencionadas, em 

que a matriz curricular (Anexo 1) compreende a oferta de 74 disciplinas diferentes para 

o Doutorado. Destas, em torno de 15 lidam com assuntos concernentes ao uso das TIC na 

comunicação de ciência ou aspectos indiretamente relacionados a esse assunto. A seguir, 

descreveremos os dois programas doutorais escolhidos em Portugal. 

4.1.2 Programas de Doutoramento em Portugal 
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Em Portugal82, atualmente são ofertados, em nível de Doutorado, na área da Ciência 

da Informação, apenas três Programas83 (Anexo 2): o Programa em Ciência da 

Informação pela Universidade de Coimbra, o Programa Informação e Comunicação em 

Plataformas Digitais (ICPD), ofertado em conjunto pela Universidade do Porto e 

Universidade de Aveiro, e ainda um outro programa acreditado em nível doutoral 

denominado Ciências da Informação, na Fundação Ensino e Cultura “Fernando Pessoa”, 

no Porto84. Contudo, em relação a esse último, a área de concentração não é ligada à 

Ciência da Informação per se. A investigação realizada nesta instituição centra-se em 

Jornalismo e Estudos Mediáticos, Sistemas, Tecnologias e Gestão da Informação, razão 

pela qual esse programa não foi considerado em nossa análise. Embora o nome do 

programa da Universidade do Porto e de Aveiro (ICPD) não seja Ciência da Informação, 

as suas linhas de pesquisa contemplam fortemente a área, como veremos mais adiante. 

Portanto, os critérios para a escolha dos programas em Portugal foram determinados 

levando-se em consideração que apenas dois programas se qualificaram para a nossa 

pesquisa. 

Ao contrário do Brasil, onde 100% dos programas denominam-se Ciência da 

Informação, Portugal tem apresentado historicamente85 variações no que tange à 

terminologia, a exemplo do ICPD. Isso pode ser explicado analisando-se as 

nomenclaturas adotadas nas graduações (licenciaturas) oferecidas ao longo do tempo.   A 

esse respeito86, Pinto (2008, p. 8) esclarece: 

pensar na formação em «Informação e Documentação» em Portugal, na 

contemporaneidade, faz-nos de imediato invocar um «estado da arte» caracterizado, 

desde logo, por uma dispersão identitária patente em designações de cursos como 

«Bibliotecas, Arquivos e Documentação», «Ciências Documentais», «Documentação e 

Arquivística», «Ciências e Tecnologias da Documentação e Informação», «Ciências da 

Informação e da Documentação», «Ciências da Informação» (termo plural), «Ciência da 

Informação» (termo singular) ou «Ciência da Informação Arquivística e 

Biblioteconômica».» 

 

                                                           
82 A OECD aponta que a quantidade de doutoramentos ofertados em Portugal tem se mantido estável como, conforme 

pode ser evidenciado nesta passagem: “o crescimento tem sido desigual em muitos países. Mas é particularmente 

estável em Portugal…” ver OECD/UNESCO Institute for Statistics/EUROSTAT Careers of Doctorate Holders Project. 

OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2010(1), 1. 
83 Em Portugal, a acreditação e a avaliação de programas de Pós-Graduação em nível Doutoral são feitas pela Agência 

de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3es). Para mais informação, acessar o website: 

<http://www.a3es.pt/.>.  
84 Para mais informações, acessar o site do Programa: <http://www.ufp.pt/ensino/3o-ciclo/ciencias-da-informacao>. 

 
86 Outra fonte importante para o aprofundamento deste assunto é encontrado em Calixto, J A. (2014). A investigação 

em Portugal na área da Documentação/Informação: In: Formação, investigação e mercado de trabalho em informação 

e documentação em Espanha e Portugal. Universidad de Salamanca. 

http://www.a3es.pt/
http://www.ufp.pt/ensino/3o-ciclo/ciencias-da-informacao
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Nessa perspectiva, pode-se inferir que a pós-graduação na área herda essa variação 

de termos lexicais, embora sem nenhuma dispersão do ponto de vista científico. Ao 

contrário, as propostas de investigação são sólidas e se reportam à Ciência da Informação. 

Ademais, uma padronização das formações é garantida na medida em que todos os 

programas adequam-se ao Processo de Bolonha, hoje concebido como Espaço Europeu 

da Educação Superior (EEES), cujos elementos esclareceremos no capítulo referente à 

Educação Doutoral deste trabalho. Na próxima parte, faremos a descrição dos programas 

de Pós-Graduação de Portugal. 

a) Programa de Doutoramento em Informação e Comunicação Em 

Plataformas Digitais - Universidade do Porto/Aveiro (ICPD): 

 

Esse programa de Doutoramento é realizado em conjunto de responsabilidade entre 

a Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro, tendo sido criado e registrado em 

dezembro de 2007, cuja primeira turma se deu no ano letivo de 2008 a 2009. A cada ano 

letivo, o curso é oferecido em uma das universidades cooperantes em forma de rodízio. 

Os objetivos do curso são: “possibilitar a licenciados ou mestres, o aprofundamento de 

conhecimentos a um nível pós-graduado avançado, bem como o desenvolvimento de 

competências de investigação autónoma na área da informação e da comunicação em 

cenários de mediação tecnológica”. (ICPD, 2015). Segundo seu website87, outros 

objetivos são: 

a. aprofundar e estruturar competências avançadas nos domínios académico e 

profissional; 

b. desenvolver conhecimentos interdisciplinares, no âmbito das sinergias criadas pelos 

estudos realizados em ambas as Instituições proponentes, adequados à análise e à 

intervenção em contextos de informação e comunicação mediados tecnologicamente; 

c. favorecer o exercício da investigação pautada por padrões de excelência académica e 

de inovação, no que diz respeito à sua conceção, gestão e divulgação; 

d. estimular a sistematização contínua e a produção de conhecimentos originais e a sua 

divulgação, a nível nacional e internacional, em comunidades científicas/académicas 

com créditos reconhecidos no domínio das Ciências da Comunicação e da Ciência da 

Informação; 

e. promover o contato e a colaboração com investigadores, nacionais e internacionais, 

de reconhecida competência no domínio do C.E.; 

f. estimular o desenvolvimento de competências de aprendizagem ao longo da vida. 

 Como mencionado anteriormente, embora o curso não se denomine Ciência da 

Informação na prática, a investigação nessa área está contemplada no seu Programa 

                                                           
87 Consultar o endereço eletrônico: <http://bit.ly/2s0j86y>. Consultar o website: <http://bit.ly/2pW3O7G>. 

 

http://bit.ly/2s0j86y
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Doutoral. O ICPD atua dentro dos pressupostos da Ciência da Informação e, ainda, com 

um foco voltado para a mediação da informação em ambientes digitais que pressupõem 

o uso de Tecnologias de apoio a esses processos. A esse respeito, Silva & Ramos (2014, 

p.72) evidenciam:  

 

O respectivo programa doutoral que claramente faz incidir os seus estudos sobre 

informação e comunicação em novos contextos de mediação tecnológica. Estas linhas 

específicas que cabem dentro deste desiderato essencial são: organização e representação 

da informação, comportamento informacional, processos de comunicação em novos 

média e aplicações de médias participativos. 

O corpo docente do programa é constituído por 28 docentes88, de ambas as 

instituições envolvidas (Universidade do Porto e Universidade de Aveiro), muitos dos 

quais pertencentes ao CETAC.MEDIA89. No ano de 2017, o curso possuía 72 alunos 

inscritos. As disciplinas são todas voltadas para a temática geral, que remete a Informação 

e Comunicação em Plataformas digitais bem como propostas de formação específicas, 

tais como Bibliotecas e Arquivos digitais. Ao final, o programa pretende fomentar as 

seguintes competências: 

a. de abordagem sistemática da mediação tecnológica em contextos de informação e 

comunicação na perspetiva das áreas científicas de Ciências e Tecnologias da 

Comunicação, Ciências da Comunicação e Ciência da Informação; 

b. de compreensão e utilização crítica e fundamentada de métodos de investigação nestas 

áreas científicas; 

c. para a conceção e desenvolvimento de uma investigação rigorosa e consequente, 

respeitando as exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade 

académicas; 

d. para a realização de trabalhos de investigação original que contribuam para o 

alargamento de fronteiras do conhecimento na área da comunicação humana e 

institucional e na Ciência da Informação; 

e. para o desempenho profissional sustentado na investigação e sua divulgação. 

O referido programa tem se tornado inovador em muitos aspectos e produzido 

contribuições importantes para a área. A união de duas instituições universitárias de 

grande porte e qualidade também agrega valor considerável e apoia a investigação na 

área. Em seguida, trataremos do segundo programa doutoral em Portugal considerado 

nesta pesquisa. 

                                                           
88 A quantidade de docentes pode sofrer alterações de ano para ano especialmente em Unidades Curriculares, tais como 

“Seminário de Investigação”. 
89 Para mais informações acessar o website: <https://sigarra.up.pt/flup/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=148>. 
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b) Programa de Doutoramento em Ciência da Informação da Universidade de 

Coimbra 

Este programa Doutoral com estas características, é o mais recente programa da 

área da Ciência da Informação em Portugal90. Iniciou suas atividades em 2016. De acordo 

com informações em seu website91, o curso, com previsão de duração de quatro anos, tem 

como objetivos:   

 Incentivar a reflexão sobre a Ciência da Informação sob uma base teórica sólida e em 

articulação plena com outros saberes; 

 Desenvolver projetos de investigação rigorosa e de elevada autonomia e capacidade de 

execução;  

 Capacitar para o eventual preenchimento de posições académicas no ensino superior e 

não académicas de alto nível;  

 Proporcionar uma reflexão ampla sobre o papel da Ciência da Informação nas sociedades 

ditas de conhecimento e da informação;  

 Aprofundar a formação adquirida no 2º ciclo e introduzir o doutorando nas práticas da 

investigação de alto nível;  

 Fomentar o contacto com investigadores nacionais e internacionais de alto nível. 

 

 As disciplinas oferecidas são cursadas no primeiro ano letivo, todas voltadas para 

o estudo de assuntos ligados à Ciência da Informação, tais como Serviços e Sistemas de 

Informação, Organização e Gestão do Conhecimento, as Humanidades Digitais bem 

como uma disciplina específica que lida com os assuntos concernentes à Comunicação 

de Ciência (Anexo 1). As linhas de pesquisa alinham-se às disciplinas oferecidas dentro 

do Programa e à investigação individual do corpo docente, ancorada em centros de 

investigação nacionais e internacionais, aos quais os professores pertencem ou com os 

quais colaboram. São 12 docentes da Universidade de Coimbra, parte dos quais pertence 

à Secção de Informação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da 

                                                           
90 O grau de doutor nesta área já foi atribuído pela Universidade de Coimbra com uma designação distinta 

Doutoramento em Letras, área de Ciências Documentais no final da década de 1990, mas não incluía parte curricular. 

As primeiras provas de doutoramento tiveram lugar na Universidade de Coimbra em 2007. 
91 Consultar o site: <https://apps.uc.pt/courses/PT/course/6045> ou ainda 

<http://doutoramentocifluc.weebly.com/informaccedilatildeo-geral.html>. 

https://apps.uc.pt/courses/PT/course/6045
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Faculdade de Letras. Ainda de acordo com seu website, as competências esperadas dos 

doutorandos para esse programa remetem-se a:  

 compreensão dos principais problemas e métodos de investigação no domínio científico 

da Ciência da Informação e de domínios correlacionados e emergentes;  

 conceção, projeção, adaptação e realização de uma investigação significativa respeitando 

as exigências impostas pelos padrões de qualidade e integridade académicas;  

 produção de investigação que mereça a divulgação nacional ou internacional em 

publicações científicas arbitradas; 

 análise crítica, síntese e avaliação de ideias novas e complexas;  

 comunicação com os pares, a restante comunidade académica e a sociedade em geral 

sobre a área de especialização; 

 promoção, em contexto académico ou profissional, do progresso científico, tecnológico, 

social ou cultural. 

 

Por esse viés, pode-se inferir que a formação direcionada encaminha-se para a 

valorização de aprendizes que sejam capazes de realizar investigações de alto nível em 

Ciência da Informação e, ainda, de atuar tanto na academia quanto na sociedade como 

um todo, onde quer que se exijam competências relacionadas a essa área científica. Isso 

pode ser corroborado na medida em que apontam que “os alunos desenvolverão 

competências para as carreiras de ensino e investigação na área de Ciência da Informação, 

bem como para a prestação de serviços especializados de alto nível em instituições 

públicas e privadas ou ao nível empresarial”. Até o momento, o programa possui 20 

alunos inscritos e encontra-se na sua segunda turma. Na próxima seção, abordaremos os 

Programas Doutorais escolhidos para a análise na Espanha. 

 

4.1.3 Programas de Doutoramento em Espanha 

 

 Em Espanha, a Pós-Graduação na área de Ciência da Informação é bastante ampla 

e tradicional. Ao todo, são sete programas92 (Anexo 2) que estão espalhados por todo o 

território Espanhol. De modo semelhante a como ocorre em Portugal, há uma variação 

em relação à nomenclatura utilizada nos ciclos iniciais desde a graduação (licenciatura) 

que se reflete nos Programas de Doutoramento. Todos os Programas são avaliados por 

órgão do Ministério da Cultura, Educação e Desporto daquele país, de acordo com o Real 

                                                           
92 Dados obtidos de acordo com o Ministério da Educação, Cultura e Desporto da Espanha, acessar: 

<http://www.mecd.gob.es/alv/ensenanzas/academicas-universitarias/doctorado.html>. 

http://www.mecd.gob.es/alv/ensenanzas/academicas-universitarias/doctorado.html
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Decreto 99/201193. Martin & Rodriguez (1999, p.233) indicam que houve uma explosão 

da oferta de doutorados e de Programas na área da Documentação em meados de 1990. 

 Em relação à Espanha, o critério de escolha baseou-se inicialmente na busca pelos 

programas mais tradicionais e, em seguida, pelos programas que se alinhassem à temática 

do uso da Tecnologia da Informação. Outro critério foi uma aproximação e 

comparabilidade com os perfis dos Doutoramentos em Portugal e Brasil previamente 

selecionados. Assim a pesquisa trabalhou com os Programa da Universidade Carlos III, 

de Madrid, e o Programa da Universidade de Salamanca. Em seguida, na próxima parte, 

iremos descrever os referidos programas. 

a) Programa de Doutoramento em Formación en la Sociedad del Conocimiento 

- Universidade de Salamanca (USAL) 

O Programa Doutoral Formação na Sociedade do Conhecimento integra o Instituto 

Universitário de Ciências da Educação e é oferecido pela Universidade de Salamanca, na 

Espanha. Trata-se de um programa de natureza interdisciplinar, ou seja, foi concebido 

para abranger variadas áreas e, inseridas nestas, linhas específicas de investigação. Como 

outros programas do gênero, é regulado pelo decreto Real Decreto 99/2011. Conforme 

seu website94, esse caráter interdisciplinar é ligado essencialmente a “áreas disciplinares 

de Ciências Sociais (Educação, Comunicação e Informação e Documentação), 

Engenharia e Ciências da Saúde (Medicina)”. Como competências gerais, espera-se que 

os doutorandos egressos do programa sejam capazes de ter:  

 Compreensão sistemática do campo de estudo de processos de formação mediadas pela 

tecnologia e domínio de habilidades e métodos de investigação em ciências sociais. 

 Capacidade de conceber, projetar ou criar, implementar e adotar um processo substancial 

de investigação ou de criação. 

 Capacidade de contribuir para a expansão das fronteiras do conhecimento através de 

pesquisa original. 

 Capacidade de realizar análise crítica e avaliação e síntese de ideias novas e complexas. 

 Capacidade de se comunicar com a comunidade académica e científica e a sociedade em 

geral sobre suas áreas de especialização nas formas e linguagens comumente utilizados 

na comunidade científica internacional. 

 Capacidade de promover, dentro de contextos académicos e profissionais, o avanço 

científico, tecnológico, social, artístico ou cultural de uma sociedade baseada no 

conhecimento. 

 

                                                           
93 Disponível em: <https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2011-2541>. 
94 Consultar: <https://knowledgesociety.usal.es/informaci%C3%B3n>. 
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O programa trabalha em torno das linhas de pesquisa e de acordo com os grupos de 

pesquisa específicos. São seis grupos de pesquisa ao todo95 (Anexo 1) destaca, 

destacando-se o de Biblioteca e Sociedade e o GRIAL (The research GRoup of 

Interaction and e-Learning), voltado para as temáticas da Tecnologia da Informação. 

Conforme seu website, “este grupo de pesquisadores da Universidade de Salamanca 

completa-se com um amplo rol de pesquisadores nacionais e internacionais, que constitui 

a vanguarda da formação no domínio da investigação na sociedade do conhecimento”. 

Na compleição do Programa, é esperado que os doutorandos sejam capazes de:  

 

 Desenvolver em contextos onde há pouca informação específica; 

 Encontrar as questões-chave que devem ser respondidas para resolver um 

problema complexo; 

 Desenhar, criar, desenvolver e lançar projetos novos e inovadores em sua área de 

conhecimento; 

 Ambos equipamentos e trabalho de forma independente em um contexto 

internacional ou multidisciplinar; 

 Integrar conhecimentos, lidar com a complexidade, e formular juízos com 

informações limitadas; 

 Realizar uma defesa crítica e intelectual de soluções; 

 Participar em projetos de investigação multi/interdisciplinar (nas áreas de 

Educação e Tecnologia, Educação e Comunicação, Educação e Informação, Educação e 

Medicina, Educação e Engenharia); 

 Fazer novas contribuições no estado de coisas dentro da pesquisa deste programa 

de doutoramento; 

 Propostas de design para projetos de pesquisa a ser apresentada no lançamento 

de concursos relacionados com a pesquisa do Programa de Doutorado em Educação na 

Sociedade do Conhecimento; 

 Participar em debates científicos nacionais e/ou internacionais em matéria de 

investigação deste programa de doutoramento; 

 Disseminar e divulgar os resultados da sua atividade de investigação. 

 

O Quadro de docentes, também com formações interdisciplinares, é composto por 

43 professores membros do programa. Além destes, há a colaboração de 43 docentes 

oriundos de outras instituições. Informações fornecidas pela instituição apontam que 

existem atualmente 100 discentes inscritos, dentre os quais muitos alunos nativos, bem 

como estrangeiros, em sua maioria oriundos de países de língua espanhola. Em seguida, 

descreveremos o Programa Doutoral “Documentação Arquivos e Bibliotecas no Entorno 

Digital”, da Carlos III, de Madrid.  

b) Programa de Doutoramento em Documentación Archivos y Bibliotecas en el Entorno 

Digital- Universidade Carlos III de Madrid- (UC3M)  

                                                           
95 Verificar informações sobre os grupos no website: <https://knowledgesociety.usal.es/members>. 
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O Programa Doutoral oferecido pela Universidade Carlos III de Madrid surgiu no 

ano de 199496. Conforme esclarecido anteriormente, embora não se denomine Ciência da 

Informação, o referido programa atua diretamente na área. Trata-se de um programa 

importante e tradicional em Espanha que, assim como os demais, é creditado pelo Real 

Decreto 99/2011, datando, nesse caso, de 28 de janeiro. O curso tem duração de três anos 

e pode ser prorrogado por mais dois. De acordo com seu website, esse programa centra-

se em investigar, em linhas gerais: 

A gestão de informação em bibliotecas, arquivos e outros serviços de informação. 

Especialmente os estudos de métricas de informação e avaliação da ciência; descrição e 

análise de documentos e objetos digitais; sistemas de organização e classificação do 

conhecimento, gestão de conteúdos e competências em informação; processos e 

planejamento de gestão de sistemas de informação; definição e avaliação das políticas de 

informação; processos de busca e recuperação da informação digital; uso de tecnologias 

de informação a partir do ponto de vista das humanidades digitais, incluindo estudos de 

arquivísticas, bibliografias e técnicas historiográficas. 

 

De forma semelhante aos outros do tipo, é organizado por disciplinas obrigatórias 

e complementares (Anexo 1). Existem dentro do programa 31 linhas de investigação, 

dentre as quais destacamos pelo menos 15 linhas que atuam dentro da temática de 

interesse desta pesquisa, inclusive com linhas, como “Comunicación, difusión e impacto 

social de la ciência” ou ainda “Tecnologías de la Información” (Anexo 1). 

O quadro de docentes (Anexo 1) é composto por professores Doutores que fazem 

parte das linhas de investigação supracitadas. Ao todo, são 23 professores que integram 

o curso, uns pertencentes à própria universidade e outros ao La Agencia Estatal Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)97, que é uma instituição pública, 

pertencente ao Ministerio da Economia e Competitividade Espanhol, de caráter 

interdisciplinar, a qual, por meio de cooperação científica, visa “desenvolver e promover 

investigações em benefício do progresso científico e tecnológico”. Como objetivos 

específicos, o curso objetiva:  

 Promover a compreensão do proceso de investigação que se fundamente na 

investigação acadêmica; 

                                                           
96 Fonte: Borges, M. M., & Casado, E. S. (2009). A Ciência da Informação criadora do conhecimento v. I. Imprensa da 

Universidade de Coimbra. 
97 Mais informações consultar: <http://www.csic.es/presentacion>. 
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 Formar os estudantes para identificar e levantar problemas de investigação 

relevantes; 

 Preparar de forma competente os alunos para emprender investigações relevantes 

que contribuam para criar novo conhecimento nos referidos campos temáticos; 
 Capacitar os alunos para cargos e tarefas relevantes na docência ou consultorias, 

tanto em âmbito acadêmico como não acadêmico. 

 

Por fim, ainda segundo o website, “O programa de Doutoramento contempla a 

programação de formação específica na área científica ou tecnológica e desenvolvimento 

por parte do aluno de uma pesquisa inédita e de alta qualidade científica realizada de 

forma independente e sob a supervisão e aconselhamento de pesquisadores especialistas”. 

É possível mencionar que esse programa doutoral tem produzido excelentes contributos 

para a área de investigação da Ciência da Informação tanto na Espanha quanto no resto 

do mundo, fato que pode ser corroborado com a extensa quantidade de produtos 

científicos, tais como teses, livros e artigos científicos produzidos por essa instituição e 

respeitados pela comunidade científica da área. Na seção seguinte, elencaremos os 

métodos estatísticos utilizados para a análise dos dados coletados nesta investigação. 

4.2 Descrição do Instrumento de Pesquisa 

  

Conforme indicado na seção anterior, o instrumento utilizado para a coleta dos 

dados foi o Inquérito ou Questionário (ver Apêndice 1)98. Como todo tipo de documento 

dessa natureza, seu objetivo é o de proporcionar a coleta estruturada e não estruturada de 

dados que servirão de input e apoio para a pesquisa, a fim de responder a questão de 

investigação proposta.  

Marconi & Lakatos (1996, p. 102) indicam que “os questionários podem conter 

questões do tipo abertas; fechadas dicotonômicas (sim/não), fechadas tricotonômicas 

(sim/não/não sei) e ainda podem ser de múltipla escolha”. Para a pesquisa em tela, foi 

aplicado um questionário do tipo semiestruturado, composto de perguntas abertas e 

fechadas, com vistas a abarcar todas as nuances do objeto de estudo. O uso do recurso de 

perguntas abertas permite que o respondente tenha a oportunidade de expressar-se de 

forma espontânea, sem a interferência do pesquisador, oportunizando a coleta de dados 

                                                           
98 Inquérito em Português disponível em: https://goo.gl/forms/LK7e5mqMwHFoPyDR2 e Inquérito em Espanhol 

disponível em: <https://goo.gl/forms/KaT02YWCkw9v5gcr2>. 

https://goo.gl/forms/LK7e5mqMwHFoPyDR2
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ricos sobre a realidade pesquisada. Já o uso de perguntas fechadas possibilita analisar e 

quantificar fenômenos de modo mais objetivo.   

Para esta investigação, utilizamos um inquérito em meio eletrônico do tipo 

computerized self administered questionnaire. Esses tipos de inquéritos são possíveis 

inicialmente devido ao avanço da tecnologia da informação, que oportunizou o 

surgimento de plataformas digitais que se propõem a sistematizar questionários de forma 

eletrônica. Levando em consideração esse contexto, os sujeitos da pesquisa respondem 

diretamente na plataforma.  

Na perspectiva de Berzelak, J. & Vehovar, V. (2009, p 10), esses tipos de inquéritos 

trazem vantagens, a saber: as respostas podem ser inseridas diretamente no computador, 

eliminando possíveis erros com a transcrição, ampliam a possibilidade de organização e 

padronizam o tratamento dos dados. Além disso, constitui-se num método prático para os 

respondentes, na medida em que podem respondê-lo de forma remota. Ainda, permitem 

mais agilidade, menor custo e melhor controle no recebimento das respostas. No entanto, 

existem algumas limitações, tais como as apontadas por Vasconcellos & Guedes (2007): 

acesso limitado à web, o que pode fazer com que não se atinja a população pretendida; 

necessidade dos respondentes de terem capacidades digitais adequadas para o 

preenchimento do inquérito; possível invasão de privacidade; dificuldade de auxílio por 

parte do pesquisador em uma situação em que o respondente não compreende a pergunta; 

possibilidade de o link ser transformado em spam, dentre outras. Ao longo da aplicação 

do inquérito, algumas dessas dificuldades foram vivenciadas, como, por exemplo, o fato 

de que determinadas instituições forneciam os e-mails institucionais, o que, por um lado, 

ocasionava perda de acesso, uma vez que os respondentes não acessam esses tipos de e-

mails com a mesma frequência com que acessam seus e-mails pessoais. Outros 

respondentes queixaram-se de que o e-mail foi direcionado para a lixeira. Além disso, na 

atualidade há um excesso de inquéritos desse tipo, o que faz com que as pessoas 

desprezem os formulários mesmo antes de lê-los e de perceber sua importância.  

Para a construção do inquérito desta investigação, utilizou-se o Google Forms, uma 

plataforma digital gratuita que permite a criação de inquéritos digitais, o qual foi 

disponibilizado por meio da web de setembro a dezembro de 2016 em Português e 
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Espanhol99. A fim de obter acesso os alunos dos cursos pesquisados, contactamos 

inicialmente os coordenadores responsáveis pelos referidos programas, solicitando a sua 

colaboração e autorização para proceder à pesquisa. Após isso, os respondentes foram 

contactados de variadas formas: por e-mail enviado pelos secretários e coordenadores dos 

programas, pessoalmente, por telefone e alguns por Skype. Aos coordenadores, foi 

solicitado encaminhar uma mensagem com uma explicação dos propósitos da pesquisa 

contendo o link do inquérito. No entanto, alguns programas disponibilizaram o endereço 

eletrônico de seus alunos e nesses casos a pesquisadora fez contacto direto por e-mail. O 

contacto inicial com os coordenadores foi feito em Agosto de 2016. O inquérito ficou 

disponível para preenchimento de setembro até final de dezembro do mesmo ano. Ao 

longo da realização da coleta, foram enviados três e-mails para os grupos de alunos de 

cada programa. Foram feitos contactos diretos com alguns professores dos programas a 

fim de sensibilizar os alunos a participarem da pesquisa. Outras estratégias utilizadas 

foram a divulgação do inquérito em fóruns de discussão de alunos e de assuntos 

relacionados à comunicação científica nas redes sociais.  

O referido inquérito foi idealizado tendo como suporte teórico a literatura da área, 

sobretudo de acordo com Kramer & Bosman (2015), Borges (2007), e Boyd & Lee 

(2009). O aporte teórico expresso nos capítulos anteriores deste trabalho foi fundamental 

para se perceber como pesquisas semelhantes foram desenvolvidas, quais as suas 

limitações e contributos para, a partir disso, permitir a identificação de possíveis lacunas 

nessa área científica. Após a análise da literatura, percebeu-se uma lacuna importante no 

que concerne a práticas de comunicação de ciência por parte de doutorandos como um 

todo e, em particular, o uso das TIC nesse processo. A inexistência à época de pesquisas 

semelhantes reforça e justifica a necessidade deste estudo. Foi constatado ainda que os 

doutorandos no geral, e especificamente em Ciência da Informação, apesar de serem uma 

comunidade bastante importante, ainda são uma população subestudada.  

A construção do inquérito foi realizada por fases. Inicialmente, foram feitas 

entrevistas com alunos dos programas da UFPB, ICPD, UC e USAL100, algumas 

pessoalmente e outras por e-mail ou por Skype. Essas entrevistas permitiram a elaboração 

do pré-teste, ou seja, do inquérito em seu primeiro formato. Uma vez recebidas as 

                                                           
99 Inquérito em Português disponível no endereço <https://goo.gl/forms/RZLqP1EGWAAMZPE42> e o Inquérito em 

Espanhol disponível pelo endereço <https://goo.gl/forms/oviuC3oduGn4RVey2>. 
100 Não obtivemos sucesso em conseguir um respondente da UC3MUCIIIM para o nosso pré-teste. 

https://goo.gl/forms/RZLqP1EGWAAMZPE42
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respostas aos pré-testes e analisado todo o feedback da comunidade pesquisada, foi 

possível a elaboração definitiva do instrumento de coleta de dados. O design do inquérito 

foi feito de modo a contemplar categorias de análise desta investigação, estando de acordo 

com os objetivos e com a questão de investigação proposta. A Figura 12 representa a sua 

divisão e os objetivos de cada categoria, conforme exposto abaixo: 

 

•Visou à identificação do perfil do Doutorando 
quanto ao sexo, idade, Programa  Doutoral que 
pertence e Formação (Graduação/Licenciatura e 
Mestrado).

1

Identificação

•Teve como objetivo identificar como se dão a 
seleção de fontes de informação para a pesquisa, 
os critérios utilizados, o acesso à informação 
propriamente dita bem como a ocorrência de 
barreiras na busca de informação.

2

Acesso à Informação e 
conduta da  pesquisa

•Nesta seção, analisaram-se quais os 
procedimentos, ferramentas de organização e 
processamento da informação;

• Visou identificar os modos de escrita 
(colaborativa ou individual)  com vistas à 
produção do trabalho científico.

3

Processamento da 
Informação
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Figura 12-Seções do Inquérito 

Fonte: Autoria própria. 

Como podemos observar, a divisão do inquérito obedeceu a sequência básica da 

comunicação científica, de acordo com o expresso nos trabalhos de autores anteriormente 

mencionados. Ao final, e encerrada a coleta, os dados foram baixados e organizados numa 

planilha Excel a fim de serem analisados, conforme descreveremos no próximo capítulo. 

Eles receberam tratamento estatístico segundo o exposto no item a seguir. 

4.3 Métodos Estatísticos utilizados  

 

A explicação detalhada dos métodos estatísticos utilizados pode ser consultada em 

Maroco (2011) e Pestana & Gageiro (2008), dentre outros pesquisadores elencados na 

lista de referências. Abaixo, mencionamos as estratégias estatísticas e os tipos de testes 

realizados no tratamento dos dados.  

Em termos de estatística descritiva apresentam-se, para as variáveis de 

caracterização, as tabelas de frequências e os gráficos das distribuições de valores 

verificadas. As variáveis medidas em escala de Likert foram analisadas por meio das 

categorias apresentadas, enquanto as variáveis quantitativas foram observadas a partir dos 

valores medidos, identificando-se alguns dados relevantes, segundo Guimarães & Cabral 

(2010), a saber: 

•Visou identificar como se dá a difusão da 
informação;

•Identificaram-se formas e a escolha das fontes 
de informação para a difusão da informação 
científica, os outputs de ciência;

•Analisou a ocorrência de práticas de 
autoarquivo.

4

Publicação  e 
Disseminação de 

Resultados

•Teve como objetivo  apurar em que medida as 
TIC condicionam as  e qual a importância 
destas para as práticas de comunicação da 
ciência;

•Objetivou também identificar  em de que 
forma os Programas Doutorais incentivam e 
dão apoio ao uso das TIC em seus programas.

5

Uso e Impacto das TIC
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 Os valores médios obtidos para cada questão (para as questões numa escala de 1 a 5, um 

valor superior a 3 é superior à média da escala); 

 Os valores do desvio padrão associados a cada questão que representam a dispersão 

absoluta de respostas perante cada questão; 

 O coeficiente de variação, que ilustra a dispersão relativa das respostas: quanto maior, 

maior é a dispersão de respostas; 

 Os valores mínimos e máximos observados; 

 Gráficos ilustrativos dos valores médios das respostas dadas às várias questões. 

 

Os testes estatísticos aplicados para comparar as amostras foram ANOVA e Qui-

quadrado, enquanto o nível de significância adotado foi de 5%. De acordo com Murteira 

et al. (2001), para amostras com mais de 30 elementos em cada um dos grupos em estudo, 

a violação dos pressupostos da normalidade e da homocedasticidade não põe em causa as 

conclusões (Gravetter & Wallnau, 2000, p 302; Stevens, 1996, p 242). Como a dimensão 

da amostra cumpre essa condição, não será necessário verificar os pressupostos e podem-

se aplicar os testes paramétricos. São reportados também os erros de amostragem para 

cada instituição (Tabela 2). 



 

149 
 

Tabela 1- Dados da população, amostra e erro de amostragem por Universidade 

País Programa Instituição 

População Amostra 

Erro de 

Amostragem 

      

Brasil Doutorado em Ciência da 

Informação 

UFPB 

Universidade Federal da 

Paraíba 

37 29 8,6% 

 Doutorado em Ciência da 

Informação 

UNESP 

Universidade Estadual 

Paulista-Marília 

79 39 11,2% 

Portugal Doutoramento em 

Informação e Comunicação 

Em Plataformas Digitais 

UA/UP  

Universidade do 

Porto/Aveiro 

72 36 11,6% 

 Doutoramento em Ciência 

da Informação 

UC 

Universidade de Coimbra 
20 14 14,7% 

Espanha Formación en la Sociedad 

del Conocimiento 

USAL 

Universidade de Salamanca 
100 44 11,1% 

 Documentación Archivos y 

Bibliotecas en el Entorno 

Digital 

UC3M 

Universidade Carlos III de 

Madrid 

39 12 23,8% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Portanto, os erros de amostragem variam entre 8,6% para a UFPB e 14,7% para a 

UC, com um valor superior para a UC3M, de 23,8%, o que configura representatividades 

adequadas para cinco das Universidades. No entanto, como as análises comparativas são 

realizadas por país, os erros de amostragem relevantes deverão ser calculados por país. 

Tabela 2-Dados da população, amostra e erro de amostragem por país 

País População Amostra Erro de Amostragem 

Brasil 116 68 7,7% 

Portugal 92 50 9,4% 

Espanha 139 56 10,2% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Os erros de amostragem por país mostram-se claramente inferiores, sendo de 7,7% 

para o Brasil, de 9,4% para Portugal e de 10,2% para a Espanha, pelo que a 

representatividade por país é aceitável. 
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Tabela 3-Dados da população, amostra e erro de Amostragem Global 

População Amostra Erro de Amostragem 

347 174 5,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Após feitas as análises, percebe-se que o erro de amostragem global é de 5,3%, 

pelo que a representatividade global revela-se também bastante aceitável.  

No capítulo seguinte, discorreremos sobre a Educação Doutoral, o qual servirá para 

fundamentar teoricamente a análise de nossos resultados. 
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5 A Educação doutoral: objetivos e funções   

 
 

“The heart of the PhD experience is the psychological transition from 

a state of being instructed on what is already known to a state of 

personally discovering things that were not previously known” (John 

Ziman) 

 

A Educação como um todo e em todos os seus níveis, nas mais diversas áreas do 

conhecimento, tem vindo a sofrer importantes alterações. Por sua vez, estas acontecem 

como forma de resposta ao meio ambiente externo e como parte de uma estratégia de 

adaptar-se à evolução constante da sociedade.  

 

Dentre os diversos tipos de educação e formações possíveis, a Educação Doutoral 

apresenta-se como um tipo de educação mais especializada por natureza que visa 

proporcionar treinamento com o intuito de preparar e fomentar competência para futuros 

pesquisadores ou acadêmicos para a vida do trabalho ligada à academia ou fora dela, 

Além dos aspectos mencionados, objetiva a produção de conhecimento original e 

inovador. 

 

Nesse cenário, a rápida expansão tecnológica vem provocando constantes 

mudanças nos modos de trabalho e de se pesquisar e produzir conhecimento; com isso, 

varia também a forma como a educação é realizada na academia. Apesar de sua 

importância, esse tipo de educação e suas consequências ainda não foram suficientemente 

debatidos na literatura, fazendo-se necessárias novas discussões e o aprofundamento do 

assunto. 

 

Este capítulo tem como objetivo discutir assuntos relacionados à Educação 

Doutoral como um todo, perpassando por elementos tais como a sua conceituação, 

caracterização e objetivos. Esse referencial servirá de base para contextualizar a pesquisa 

empírica proposta por este trabalho. 

 

5.1 A Educação Doutoral 

 

 A Educação Doutoral é um processo que tem como foco a aprendizagem e a 

aquisição de competências para se tornar um Doutor ou detentor de um título denominado 
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de PhD, cuja sigla significa Philosophiae Doctor ou, em Inglês, Doctor of Philosophy. O 

emprego do vocábulo Philosophy pode ser explicado uma vez que na educação doutoral 

se trata do aspecto de ensinarem uma “Filosofia” circunscrita numa determinada área 

científica (Simpson, 1983). Por outro lado, a origem da palavra possui raízes gregas, 

significando “amor pela sabedoria”.  

 

O nível do doutoramento e o título de Doutor reportam-se ao nível mais alto que se 

pode alcançar na área acadêmica101. Em sua origem, os detentores desse tipo de educação 

não eram denominados de PhDs. Utilizavam-se incialmente outras nomenclaturas. 

Hargreaves (1978, p.23) traz alguns indícios dessa evolução: 

 

 

Inicialmente os detentores desse tipo de educação de alto nível eram denominados de 

“Doutor”, “Mestre” ou “Professor”, que originalmente significava ser mais que um mero 

professor ou um homem das letras, todas essas alcunhas eram consideradas desde o seu 

surgimento como sinônimos. Mas durante o século XIV uniformizou-se para o título de 

“Doutor” (especialmente no sul da Europa) em vez de “Mestre” para aquele que detinha 

o grau máximo nas faculdades de Direito Canônico, Direito Civil e Medicina, mas não 

aqueles na área de Teologia e de Artes, só mais adiante é que os Mestres em Teologia e 

outros também ficaram conhecidos como Doutores.  

 

Pode-se observar claramente que a nomenclatura evoluiu com o tempo, tendo 

diferentes designações e variando entre os países102. No entanto, remetendo-se à história, 

ainda de acordo com o autor supracitado, esse tipo de grau tem sido concedido desde a 

era Medieval na Europa (1150-1200). Como foi apontado, vale salientar que no início o 

título era conferido a pessoal com nível avançado de escolaridade, mas que não 

necessariamente produzia resultados ou pesquisas originais. Apenas do século XX em 

diante começaram as exigências em torno da originalidade das investigações propostas 

(Bourner & Laing, 2001, p.1).  

                                                           
101 Acima dele há a continuação do estudo em nível pós-doutoral, que na realidade é um aperfeiçoamento do 

doutoramento. 
102 Não é nosso objetivo apontar as variadas denominações possíveis relativas a este título nos diversos países ou 

instituições. No contexto geográfico desta pesquisa (Brasil e Espaço Ibérico), não existem outras variações, pois todos 

os Programas Doutorais adotam a terminologia PhD. 
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É possível perceber que houve uma evolução gradativa e que hoje o título PhD é 

quase uma unanimidade, conferido na maioria das universidades do mundo. De forma 

global, Walker et al. (2009, p.12) esclarecem que possuir um PhD  

 

significa que o recipiente é capaz de fazer perguntas interessantes e formular questões 

corretamente, elaborar estratégias apropriadas para investigar e responder estas questões, 

conduzir investigação com alto grau de competência, analisar e avaliar resultados de 

investigações e comunicar estes resultados para outrem para que se avance naquele 

determinado campo científico [...] implica perceber a importância em representar e 

comunicar ideias de forma efetiva [...] engloba o ensino na perspectiva mais ampla da 

palavra, não se reduz à mera transposição de informação e conhecimento, mas insere-se 

num processo dinâmico de transformar o conhecimento a fim de que novos aprendizes 

possam interagir com estes conteúdos de forma significativa. 

  

Faz-se necessário levar em conta que um doutoramento vai além do trabalho 

científico final – o trabalho de conclusão de curso, a Tese (em países como EUA, a 

Dissertation) – e compreende todo o amplo processo de se partir de uma pergunta de 

investigação ou um problema de pesquisa sobre um novo conceito ou constructo, de se 

levantar, dentre as existentes, estratégias e metodologias apropriadas, ou, a partir da 

formulação de uma nova com o objetivo final, de se responder adequadamente as questões 

iniciais para então produzir conhecimento novo. Por fim, é preciso, como parte integrante 

desse processo, comunicar os resultados em forma de outputs de ciência bem como 

também utilizar instrumentos e ferramentas tecnológicas de maneira mais eficiente 

possível, dentre outros aspectos. A figura abaixo reflete essa sequência: 

 

Figura 13-Fases do Doutoramento 

Fonte: Autoria própria. 
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Portanto, pode-se perceber que a educação doutoral é um processo bastante amplo 

e dinâmico que prevê ao final a produção de conhecimento científico inovador, trazendo 

consequentemente avanços para as áreas científicas envolvidas. O avanço ocorre 

justamente na medida em que a produção de novo conhecimento pode implicar ações 

inter e transdisciplinares, indo além das fronteiras anteriormente delimitadas por cada 

área do conhecimento. O rompimento das fronteiras circunscritas é desejável e produz 

soluções para as diferentes necessidades em termos de conhecimento, constituindo-se, 

desse modo, num processo dinâmico em transição. Para Durette, Fournier & Lafon (2014, 

p.1), essa transição é evidenciada quando o 

 

PhD é visto como um “produto”, ou seja, um contributo para o avanço do conhecimento 

por meio de uma peça original de conhecimento para o PhD como um “processo”, que se 

configura num tipo de treinamento que fornece as competências necessárias para se tornar 

um trabalhador do conhecimento para se adequar às necessidades do mercado de trabalho 

global numa economia do conhecimento. 

 

A finalização desse processo educativo é condicionada à aprovação do produto final 

de investigação. No entanto, chamamos a atenção para o fato de que a avaliação no 

processo doutoral é contínua e engloba todo o processo, bem como os produtos científicos 

oriundos dele. Além disso, é comum e desejável que haja processos de estudos 

interdisciplinares, em que ocorrem o aproveitamento e a integração de uma ou mais áreas 

científicas. Como tratamos acima, reporta-se também à aplicação estratégica do 

conhecimento e à experiência adquiridas no próprio ambiente acadêmico, no treino de 

futuros pesquisadores ou, ainda, para além da academia, ocupando lugares no mercado 

de trabalho onde o tipo de expertise desse nível é requerido. Para se concretizar ou 

completar esse ciclo, faz-se necessário o estabelecimento de um Programa Doutoral por 

meio de um Curriculum. 

5.2 O Curriculum Doutoral 

 

Um Curriculum ou programa doutoral tem como objetivo propor normas, regras e 

currículo necessário para a organização do processo educativo desse nível. Inclui 

elementos como disciplinas a serem ministradas, quantidade de ECTs103, formulação de 

                                                           
103 European Credit Transfer System. 
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políticas e objetivos educacionais, proposições em torno de formas de avaliação, 

organização do quadro de docentes, dentre outros aspectos. Nessa direção, indicam-se os 

requisitos necessários para a elaboração do trabalho final e sua apresentação diante de um 

júri qualificado para a sua avaliação.  

Evidentemente, há variações entre os países e nas diferentes áreas científicas no 

tocante à existência e à quantidade de disciplinas do formato do trabalho final. Muitos 

programas exigem a Tese de Doutoramento, que pode ser uma compilação de artigos 

produzidos pelo doutorando ou, como formato preponderante, um trabalho de 

investigação completo com referencial teórico que apoie a proposta de investigação e/ou 

pesquisa de campo, quando necessário. Todo o trabalho, via de regra, é supervisionado 

por um orientador.  

Boud & Lee (2009) indicam que, embora difiram em alguns aspectos, os programas 

doutorais têm em comum o fato de incorporem métodos formais de pesquisa, adotarem 

estratégias para se desenvolver e estruturar a tese de doutoramento, enfatizar determinada 

área do conhecimento, produzindo com vistas a propor uma inovação científica104. 

Conforme mencionamos, todos apresentam o objetivo de produção de conhecimento “de 

ponta”, que, por sua vez, é utilizado para romper fronteiras e fazer evoluir a ciência. Outra 

variação possível diz respeito ao prazo – em geral os programas são concluídos em três 

ou quatro anos. Nessa perspectiva, pode-se afirmar que todos os programas têm como 

centro o aluno e seu aprendizado.  

Por outro lado, é preciso reconhecer que se observam importantes discrepâncias 

entre o que se pretende nos programas doutorais, o que o mercado de trabalho exige 

(dentro ou fora da academia) versus o que se tem alcançado em termos de objetivos. A 

esse respeito, Golde & Dore (2001, p.5) apontam:  

[...] atualmente existe um desencontro entre os objetivos dos alunos, o treinamento 

dispensado a eles e as exigências das atuais carreiras [...] Apesar das diferenças nas 

                                                           
104 No entanto, existe mais de um modelo de programa doutoral, a exemplo do Doutoramento Profissional, comum, 

sobretudo na Inglaterra. No final de ambos os cursos, é conferido o grau de Doutor. O foco do Doutoramento tradicional 

é mais acadêmico, enquanto o Doutoramento Profissional volta-se para a atuação do egresso fora da academia. No 

Brasil, esse tipo de doutoramento passou a ser ofertado a partir de 2017. Para mais informações, consultar o site:  

<http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/8328-portaria-institui-doutorado-

profissional.>. A literatura sobre esse assunto é vasta, e um maior aprofundamento pode ser obtido no acesso a fontes 

tais como: Maxwell, T. (2003). From first to second generation professional doctorate. Studies in Higher 

Education, 28(3), 279-291 ou ainda: Wellington, J., & Sikes, P. (2006). A doctorate in a tight compartment: why do 

students choose a professional doctorate and what impact does it have on their personal and professional lives?. Studies 

in Higher Education, 31(6), 723-734 e Schlotfeldt, R. M. (1978). The professional doctorate: rationale and 

characteristics. Nursing Outlook, 26(5), 302-311. 

http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/8328-portaria-institui-doutorado-profissional
http://www.capes.gov.br/component/content/article/36-salaimprensa/noticias/8328-portaria-institui-doutorado-profissional
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abordagens disciplinares e na conduta diária da pesquisa, todos estes programas fazem 

parte de um sistema mais amplo. As experiências dos alunos podem nos ajudar a enxergar 

as consequências não intencionais ligadas à estrutura dos mesmos. Os alunos estão 

situados num patamar em que articulam as mensagens implícitas das políticas e das 

práticas adotadas (Golde & Dore, 2001, p.5). 

 

Pode-se inferir, a partir da constatação acima, que há um gap importante entre o 

que os alunos almejam, o que os programas oferecem e o que o mercado exige. É possível 

perceber que os atuais programas podem ter um déficit em relação à preparação adequada 

de seus egressos no que tange às demandas correntes do mercado, seja dentro da 

academia, seja fora dela. Fica implícita a noção de que os programas de doutoramento 

não conseguem acompanhar a rápida evolução dos modos de trabalho impulsionados 

pelas rápidas transformações na sociedade, especificamente devido à evolução da 

tecnologia. Nesse sentido, Kehm (2006, p.69), Golde & Dore (2001) e Gould (2016) 

apresentam os principais problemas enfrentados pela Educação Doutoral, os quais são 

sumariados no Quadro 11 a seguir: 
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Quadro 11-Deficiências dos Programas Doutorais 

Estrutura e Formato da Educação Doutoral 

Predominância do modelo tradicional 

mestre-aprendiz, o que provoca alta 

dependência para com os supervisores. 

Falta de supervisão de qualidade. Altas 

taxas de desistência e longos períodos para 

se completar os estudos. 

Formas de Admissão 

Provas muito competitivas com uso de 

critérios de seleção e admissão pouco 

transparentes.   

Status e Requerimentos para Estudantes de 

Doutoramento 

Falta de definição do status do doutorando. 

Em alguns países, o doutorando é 

empregado da instituição e possui 

obrigações contratuais para com ela; 

noutras instituições, é considerado um 

pesquisador de início de carreira.  

Financiamento 

Dificuldades de se financiar a educação 

doutoral, altos custos e poucas vagas de 

emprego, ocasionando a necessidade de se 

buscar empregos fora, o que, por sua vez, 

implica altas taxas de desistência. 

Aumento na quantidade de Estudantes de 

Doutoramento 

Aumento significativo da quantidade de 

doutorandos e de títulos de doutoramento 

atribuídos nos últimos dez anos. O 

crescimento é desordenado e ocasiona 

pouco equilíbrio na distribuição nas 

diversas áreas científicas.  Falta de vagas no 

mercado de trabalho para a absorção dessa 

mão de obra. 

Duração dos Estudos 

Longo período para compleição do curso e 

altas taxas de desistência. Em geral, na área 

de humanidades leva-se mais tempo para se 

completar os estudos do que na área Médica 

e nas Engenharias e Ciências Naturais, o 

que pode resultar em um número 

desequilibrado de doutores em alguns 

campos científicos.  

Adaptado de: Kehm (2006); Golde & Dore (2001); Gould (2016). 

Devido à complexidade das diferenças territoriais e de objetivos organizacionais, é 

evidente que está longe de haver solução para todos esses problemas. No entanto, o 

reconhecimento de que eles existem bem como a crescente e visível preocupação por 

parte das instituições já configuram uma possível melhoria nesse sentido. No que diz 

respeito a essa questão, é possível perceber, de modo geral, uma maior discussão, que é 
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expressa por meio da literatura e de congressos temáticos que abordam os problemas 

enfrentados pela Educação Doutoral.  

Alguns dos marcos rumo à evolução para essa realidade foram o Processo de 

Bolonha e a Estratégia de Lisboa, que ocorreram por meio da Estratégia Europa 2020105, 

que, dentre outros aspectos, visava à proposição de padrões para a Educação de nível 

superior. Embora o cerne dos processos mencionados não seja discutir os problemas 

identificados nos programas doutorais, eles contribuem para um aprofundamento da 

discussão do tipo de formação praticada, o que, por sua vez, oportuniza a criação de novas 

políticas educacionais e um maior debate sobre o Ensino Superior nos diferentes países.  

Além desses Processos e proposição de Políticas, existem instituições e centros de 

investigação que se voltam para discutir especificamente esses assuntos e suas 

implicações. Dentre eles, podemos mencionar o Centre Européen pour l’Enseignement 

Supérieur European (CEPES), o Centro para Educação Superior da UNESCO. Esse 

centro elaborou em 2004 um projeto intitulado Doctoral Studies and Qualifications in 

Europe and the United States106, o qual visava apontar alguns dados sobre a Educação 

Doutoral nos Estados Unidos e alguns países Europeus107. Ainda, podemos mencionar o 

                                                           
105 O Processo de Bolonha foi desencadeado pela Declaração de Bolonha, oficialmente assinada em 19 de junho de 

1999 na referida cidade por 29 países europeus. Trata-se de resultado de fóruns de discussão a respeito da Educação e 

políticas educacionais para o Ensino Superior no Espaço Europeu. Visa propor diretrizes para alcançar uma 

padronização ou, em certa medida, respeitando-se as diferenças, uma maior uniformidade de processos e reorganização 

dos sistemas de ensino superior. Dentre seus objetivos, destacam-se: “1) Criar um sistema de graus acadêmicos 

facilmente reconhecíveis e comparáveis, promover a mobilidade dos estudantes, dos professores e dos investigadores, 

bem como assegurar a elevada qualidade da aprendizagem e da docência 2) Incluir e garantir a aprendizagem ao longo 

da vida, a empregabilidade, o financiamento, as estruturas dos graus, a abertura internacional, a recolha de dados e a 

garantia da qualidade 3) Estabelecer o Espaço Europeu do Ensino Superior (EEES)”. Para mais informações, consultar 

o documento em: 

 <http://www.ehea.info/Uploads/Documents/1999_Bologna_Declaration_Portuguese.pdf>, ou o documento na íntegra 

por meio do link: <http://www.ehea.info/./>.  

Igualmente, visou à inserção dos objetivos da Estratégia de Lisboa. Esta, por sua vez, consistiu em um plano organizado 

pela União Europeia, por parte do Conselho da Europa aprovado em Lisboa em 2000. Dentre suas resoluções, tinha o 

objetivo de tornar a União Europeia “na economia do conhecimento mais competitiva e dinâmica do mundo, antes de 

2010, capaz de um crescimento econômico duradouro acompanhado por uma melhoria quantitativa e qualitativa do 

emprego e uma maior coesão social”, bem como “preparar a transição para uma sociedade e uma economia fundadas 

sobre o conhecimento por meio de políticas que cubram melhor as necessidades da sociedade da informação e 

da investigação e desenvolvimento, assim como acelerar as reformas estruturais para reforçar a competitividade e 

a inovação; modernizar o modelo social europeu investindo em recursos humanos e lutando contra a exclusão social; 

e manter sã a evolução da economia e as perspectivas favoráveis de crescimento progressivo das políticas 

macroeconômicas”. Em 2005, foi relançada a estratégia com algumas revisões e, mais recentemente, lançado o Projeto 

para 2020. Neste, destacam-se os objetivos de: “Criar valor baseando o crescimento no conhecimento, incluindo além 

dos objetivos supracitados [...] Tirar partido das oportunidades de acesso à informação e ao conhecimento, através do 

uso das tecnologias de informação e comunicação como instrumentos de aprendizagem e de difusão do ensino a 

distância”. Mais informações podem ser consultadas no documento: <http://bit.ly/2pBmvB6>.  
106 Disponível em: <http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136456e.pdf> sob a referência Sadlak, J. (Ed.). 

(2004). Doctoral studies and qualifications in Europe and the United States: Status and prospects. Unesco. De parte 

da Península Ibérica, o documento traz apenas dados sobre a Espanha, no documento em particular Portugal não foi 

incluído. 

 

http://www.ehea.info/
http://www.ehea.info/Uploads/Documents/1999_Bologna_Declaration_Portuguese.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade_da_informa%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investiga%C3%A7%C3%A3o_e_desenvolvimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Competitividade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inova%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Exclus%C3%A3o_social
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001364/136456e.pdf
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European University Association (EUA)108, que representa 47 universidades Europeias. 

Visa, dentre outros aspectos, propor um sistema para agregar as diferentes instituições de 

ensino superior e fomentar a consolidação de políticas educacionais e a visibilidade 

destas, o desenvolvimento de projetos conjuntos e facilitar a cooperação. Os documentos 

produzidos por essa instituição têm sido utilizados em tomadas de decisão na área de 

políticas educacionais para o Ensino Superior.  

Embora não debata especificamente os casos europeus ou, ainda, os brasileiros, o 

Centre for Innovation and Research in Graduate Education (CIRGE)109 é um importante 

centro de investigação na área e pertence à Universidade de Washington, nos Estados 

Unidos. Visa discutir a educação doutoral em nível mundial e, a partir disso, propor 

melhorias. O ponto forte desse centro, além da produção científica oriunda dos estudos, 

é o levantamento de dados estatísticos e suas análises com o objetivo final de mapear o 

fenômeno no mundo.   

Já o International Doctoral Education Research Network (IDERN)110 funciona 

desde 2007 na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, tem como meta ser um 

canal que agrega interessados em debater a Educação Doutoral e visa, de acordo com a 

sua missão exposta em seu website, “construir um campo de pesquisa [...] para conectar 

pesquisadores de diferentes nacionalidades, disciplinas e perspectivas de pesquisa [...] 

fomentar o uso de tecnologias digitais para partilhar e disseminar informação e pesquisa 

sobre doutoramento”.  

No Brasil, o modelo vigente111 de Educação Doutoral é baseado no modelo 

Americano, com forte influência do modelo Europeu. Esse tipo de educação é 

fundamentado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei n. 

4.024/61) e pelo Parecer n. 977/65, da Câmara de Ensino Superior do Conselho Federal 

de Educação (CFE), aprovado em 3 de dezembro de 1965. Em 1968, várias alterações 

foram feitas, o modelo foi modificado como parte da reforma universitária de 1968, 

                                                           
108 O site do European University Association pode ser acedido no endereço: 

<http://www.coe.int/t/dg4/highereducation/ehea2010/stakeholderscepes_EN.asp?>. 
109 Ver mais informações no seu website: <http://www.washington.edu/research/centers/72>. 
110 Mais informação, aceder ao website: <http://bit.ly/2rhHR3J>. 
111 De acordo com Verhine: “A universidade brasileira foi originalmente baseada no modelo europeu e, especialmente. 

no modelo francês, com foco nas escolas profissionais, organizadas em torno de professores catedráticos (ao invés de 

departamentos). Neste contexto, alguns poucos cursos de doutorado foram criados pelas principais universidades no 

país (como a USP), mas o estudo pós-graduado era essencialmente visto como uma aprendizagem para aqueles já 

integrados à comunidade acadêmica”. Para mais detalhes: Verhine, R. E. (2008). Pós-graduação no Brasil e nos Estados 

Unidos: uma análise comparativa. Educação, 31(2). 

http://depts.washington.edu/cirgeweb/subscribe-to-the-international-doctoral-education-research-network-idern/
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realizada por meio do acordo MEC/USAID, e tem sofrido adaptações constantes para 

adequar-se à evolução da Educação Doutoral, contudo, em sua essência, permanece o 

mesmo. Todos os programas são avaliados pelo Ministério da Educação, por meio da 

CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior), com apoio 

do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico). Para dar 

apoio aos pós-graduandos, existe a ANPG (Associação Nacional de Pós-Graduandos)112. 

A discussão sobre a Educação Doutoral113 no Brasil é realizada, assim como em 

outros países, por meio de Fóruns ligados à Educação, em formato de congressos e 

simpósios e fundamentando-se em políticas públicas na área. Em relação à existência de 

Grupos de Pesquisa, a maioria deles está ligada às universidades federais no Brasil. Como 

exemplos desses tipos de grupos, apontam-se a Rede de Estudos e Pesquisas em Educação 

Superior (REPES), da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bem como o grupo 

Trabalho e Conhecimento na Educação Superior (TRACES)114, da Universidade Federal 

de Santa Catarina, dentre outros. Em sua maioria, os grupos de pesquisa são generalistas 

e, em nossa busca, não encontramos nenhum que se dedicasse exclusivamente ao estudo 

sobre a Educação Doutoral no Brasil115. Em face dessa realidade, consideramos que essa 

discussão ainda se mostra incipiente e que se faz necessário um maior debate acerca do 

assunto no país.  

De forma geral, seja qual for o tipo de modelo adotado, o centro do processo, 

conforme citamos anteriormente, é o educando, o doutorando, ou, como descrito em 

alguns países (Reino Unido), o doctoral candidate. Para fazer parte desse universo, o 

doutorando deve desenvolver uma série de atitudes e comportamentos necessários para a 

consecução de seus objetivos educacionais. Para tanto, precisa dominar certas 

competências básicas, como veremos adiante. 

5.3 Das competências necessárias para ser Doutor 

 

Como vimos, a compleição do ciclo da educação doutoral requer o domínio de 

certas competências básicas. Algumas dessas competências são explícitas, enquanto 

                                                           
112 Consultar o website: <http://www.anpg.org.br/>. 
113 O documento traz importantes informações sobre a pós-graduação no Brasil. Carneiro, S. J., Lourenço, R., Viotti, 

E. B., & Macedo, M. (2003). Pós-graduação e pesquisa na universidade. Indicadores de ciência, tecnologia e inovação 

no Brasil. Campinas: Editora Unicamp.  
114 Mais informações, consultar o site: <http://traces.ufsc.br/>. 
115 Pesquisa realizada no diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil do CNPq. Mais informações, consultar: 

<http://lattes.cnpq.br/web/dgp>. 

http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf
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outras são exigidas no andamento do processo e, ainda, muitas surgem de acordo com a 

área científica envolvida.  

De modo geral, não existe um consenso oficial sobre quais exatamente devem ser 

as competências de doutorandos, mesmo porque há muita variação dentre as áreas 

científicas, dentre os diversos tipos de programas doutorais e dentre os variados países. 

No entanto, existem propostas que visam indicar quais as competências básicas e gerais. 

Um exemplo desse tipo de proposta é a Qualifications Framework of the European 

Higher Education116, a qual aponta os resultados esperados nesse tipo de formação. O 

documento foi finalizado e adotado a partir de 2005 para os países integrantes do processo 

de Bolonha, indicando-se as competências básicas e as exigências para o aluno de 

doutoramento, que deverá:  

 Demonstrar um entendimento sistemático de um campo de estudos e domínio de 

habilidades e métodos de pesquisa associado a esse campo; 

 Apresentar habilidade para conceber, idealizar, implementar e adaptar um 

processo substancial de pesquisa dentro de uma integridade escolar; 

 Realizar uma contribuição à ciência por meio de pesquisa original, que vá além 

das fronteiras do conhecimento e que tenha sido submetida em avaliação por 

pares nacional ou internacionalmente; 

 Ser capaz de realizar análises críticas, avaliação e síntese de ideias novas e 

complexas; 

 Ser capaz de se comunicar efetivamente com seus pares, com a comunidade 

acadêmica e com a sociedade em geral sobre a sua área de expertise;  

 Promover, dentro de contextos acadêmicos e profissionais, avanços tecnológicos, 

sociais ou culturais em uma sociedade baseada no conhecimento. 

 

Fonte: Adaptado da área 8 do documento: Bologna Working Group. (2005) A 

Framework for Qualifications of the European Higher Education Area. Bologna 

Working Group Report on Qualifications Frameworks (Copenhagen, Danish Ministry of 

Science, Technology and Innovation. 

 

É possível perceber que, ao longo de cada uma das etapas do doutorado, diferentes 

competências são necessárias para lidar com as fases desse processo educacional. Além 

dos aspectos mencionados, acrescentamos a necessidade de preparo de alunos e do 

fomento de habilidades que não estão formalmente expressas nos programas, tais como 

                                                           
116 Mais informações, consultar: <http://www.ehea.info/cid102842/qualifications-frameworks-in-the-ehea-

2009.html>. Ver o documento na íntegra: Bologna Working Group. (2005) A Framework for Qualifications of the 

European Higher Education Area. Bologna Working Group Report on Qualifications Frameworks (Copenhagen, 

Danish Ministry of Science, Technology and Innovation. Inicialmente, a proposta foi generalista, cabendo a cada país 

integrante do Processo de Bolonha adotá-lo. No entanto, a partir do ano de 2010, os integrantes deveriam, cada um, 

idealizar suas propostas específicas.  

http://www.ehea.info/cid102842/qualifications-frameworks-in-the-ehea-2009.html
http://www.ehea.info/cid102842/qualifications-frameworks-in-the-ehea-2009.html
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comunicar de maneira mais efetiva e em diversos tipos de suportes, sejam analógicos, 

sejam digitais, seus resultados de investigação, maior investimento pessoal na sua 

literacia científica, informacional e digital, melhoria na habilidade de gestão de projetos 

e de tempo, dentre outros aspectos indispensáveis no atual cenário acadêmico. Contudo, 

em face desse contexto, enfatizamos a competência do uso da tecnologia da informação 

nas práticas científicas.  

Como mencionamos ao longo deste trabalho, a tecnologia está presente de forma 

ubíqua e pervasiva na vida acadêmica, sendo parte integrante de nossas práticas 

educacionais. O Doutorando atual experimenta uma educação fortemente mediada pela 

tecnologia como parte intrínseca do seu scholarship. Desse modo, o domínio das 

competências relacionadas a essa prática é fundamental para o sucesso do processo 

doutoral como um todo.  

O uso da Tecnologia da Informação é feito em todas as fases do ciclo doutoral. A 

internalização e o uso efetivo da tecnologia nesse processo são algumas das exigências 

da natureza deste tipo de atividade. Nessa perspectiva, no entendimento de Veletisanos 

& Kimmons (2012, p.765), os acadêmicos sofrem uma pressão cultural e técnica em 

termos de apresentar determinado tipo de comportamento voltado ao uso da TI.  

Por outro lado, em um aspecto mais amplo, essas competências implícitas, atitudes 

e comportamentos são endereçados no que tem se convencionado denominar de currículo 

oculto117. Esse tipo de “currículo” se reporta a ações de caráter informal concernentes ao 

ambiente acadêmico, em face das relações sociais implícitas, dos valores, das 

expectativas, por parte dos alunos, dos professores ou dos dirigentes dos programas, 

configurando-se em regras não formais desses programas.  

A Educação Doutoral é um tipo de educação em constante mutação que enfrenta 

uma série de obstáculos para que seja bem-sucedida. Envolve aspectos complexos e, por 

vezes, conflituosos. No centro do processo, encontra-se o doutorando que, ao longo do 

ciclo, vai firmando sua própria identidade doutoral, assunto que analisaremos a seguir.  

                                                           
117 Não é nossa intenção realizar um maior aprofundamento neste assunto, mas apenas pontuá-lo como um elemento 

importante a ser levado em consideração. O termo currículo oculto é atribuído a Phillip Jackson e refere-se aos 

elementos integrantes de programas pedagógicos não formais, que não se encontram descritos nos projetos pedagógicos 

dos programas educativos. Para mais esclarecimentos sobre o conceito, consultar: Jackson, P. W. (1990). Life in 

classrooms. Teachers College Press. 
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5.4 Identidade Doutoral 

 

Uma das complexidades de ser um doutorando é precisar constantemente 

desempenhar múltiplos papéis relacionados a esse status. Nessa conjuntura, embora seja 

um estudante, é, também, um acadêmico. Variados tipos de interações sociais presentes 

nesse contexto passam a moldar o que se convencionou chamar de identidade acadêmica, 

ou identidade doutoral, em específico. Num aspecto mais amplo, Green (2005) afirma 

que o processo de um doutoramento abrange não somente a soma das competências 

necessárias e a formação de um estoque de conhecimento, mas também a formação de 

uma identidade. Desse modo, participar efetivamente do universo acadêmico enquanto 

doutorando se traduz em firmar sua identidade nesse espaço.  

Com base nesse entendimento, Jazvac-Martek (2009, p.253) pondera que “a 

identidade acadêmica se desenvolve por meio da educação doutoral representada por uma 

configuração dinâmica de elementos que são simultaneamente internos, psicológicos, 

externos, fazem parte do desenvolvimento e envolvem elementos sociais e disciplinares”. 

As relações e a construção desse tipo de identidade são algo complexo e variam 

evidentemente de acordo com o indivíduo e a sua interação com o ambiente externo. 

Nesse contexto, há o convívio entre os grupos de doutorandos, com os professores e, 

ainda, a socialização com outros membros da academia, família e amigos. Essa 

diversidade de elementos e papéis a serem desempenhados pelo aluno acaba por causar 

uma oscilação nesses papéis, o que torna mais difícil a construção dessa identidade. Por 

esse viés, Jazvac-Martek (2009, p.259; 260) coloca que 

 

a oscilação contínua é evidenciada pela constante mudança de percepção dos papéis a 

serem desempenhados em relação aos outros elementos, alguns papéis são aceitos de 

forma passiva, outros são projetados de forma independente e outros são privilegiados de 

acordo com interesses específicos [...] estas mudanças de papéis e identidades confirmam 

a mediação e transição do processo de papéis em ser estudante a ser acadêmico. 

 

Podemos, desse modo, afirmar que a construção desse tipo de identidade é fluida e 

volátil, que muda conforme a necessidade do momento e é feita segundo o tipo de papel 

a ser desempenhado. Para um melhor entendimento acerca dos tipos de papéis a serem 

desempenhados, McAlpine & Amundsen (2011) explicitam algumas identidades 

possíveis representadas pelo doutorando: 
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1) Intelectual: representada pelas contribuições fornecidas pelo doutorando ao campo 

disciplinar de conhecimento; 

2) Networking ou Rede de Relacionamentos: refere-se ao contínuo entrelaçamento de 

“laços” presentes na arena da pesquisa em determinada comunidade de prática; 

3) Institucional: É constituída pelo conjunto de relações e formas de apoio que é 

prestado pela universidade ao estudante de doutorado. 

 

Fonte: Adaptado de: McAlpine, L. & Amundsen, C. (2011, p.180). 
 

 

 Com base nessa compreensão, podemos inferir que as identidades ou as facetas 

da educação doutoral não existem de forma isolada. O que ocorre é que uma se tornará 

preponderante sobre a outra de acordo com as necessidades do doutorando. Nesse sentido, 

a faceta intelectual é muito mais exigida e valorizada, sendo justamente a arena 

responsável por produzir os resultados necessários. No entanto, deve-se levar em conta 

que se configura um ambiente complexo e multifacetado. O sucesso da experiência 

doutoral será possível buscando-se um equilíbrio em todos os papéis a serem 

desempenhados, na medida em que a valorização exagerada de uma das facetas pode 

comprometer a consecução dos objetivos educacionais. Contudo, reconhece-se que o 

conflito é perene e parte integrante desse tipo de educação.  

Em face dessa realidade, podemos explicitar que o doutorando é responsável por 

gerir suas próprias práticas educativas. Tais práticas se dão em ambientes e instituições 

passíveis de constantes mudanças, em que as tecnologias estão sempre em 

desenvolvimento e há a exigência e pressão para que se dominem as novas formas de se 

fazer o scholarship.  

Em seguida, enfatizaremos a dimensão empírica deste estudo, analisaremos e 

discutiremos os resultados obtidos na pesquisa de campo proposta por esta investigação. 
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6 Resultados e Discussões  
 

Esta seção tem como objetivo discutir os resultados obtidos por meio da pesquisa 

de campo realizada com os Doutorandos dos Programas descritos anteriormente. 

Inicialmente, descreveremos os processos adotados na análise descritiva e, em seguida, 

analisaremos os resultados das questões da pesquisa, conforme a sequência do inquérito 

proposto. Os resultados e as discussões foram organizados em dois momentos. 

Primeiramente, no item 6 selecionámos as respostas obtidas em todos os países. As 

análises dos quadros estatísticos acompanham a explicação de como os fenômenos 

estudados são espelhados na literatura sobre o assunto, realizando-se um confronto entre 

o que a literatura aponta e o que a realidade estudada apresenta. Num segundo momento, 

no item 6.3, apresentamos os resultados dos três países estudados de forma separada, com 

o intuito de percebermos como os fenômenos estudados são indicados em cada uma das 

realidades apontadas, de modo que o leitor tenha, inicialmente, um panorama global do 

assunto e, em seguida, um quadro das realidades específicas.  

6.1 Análise Descritiva Global 

 

A amostra desta pesquisa é constituída por 174 alunos que frequentam os programas 

de doutoramento descritos anteriormente, que fazem parte dos três países supracitados, 

conforme distribuição da tabela abaixo: 

Tabela 4 – Participação na Pesquisa: País 

 Frequência Percentagem 

Portugal 50 28,7 

Brasil 68 39,1 

Espanha 56 32,2 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como podemos observar, dos respondentes 39% frequenta programas de 

doutoramento no Brasil, 32%, na Espanha e 29%, em Portugal. De acordo com os dados, 

houve maior participação de alunos brasileiros na pesquisa, seguidos de espanhóis e 
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portugueses, o que pode ser explicado pela maior adesão das instituições brasileiras ao 

inquérito.  

6.1.1 Perfil dos Alunos 

 

Questão 1 – Gênero 

Tabela 5 – Gênero 

 Frequência Percentagem 

Feminino 116 66,7 

Masculino 58 33,3 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na amostra acima descrita, observa-se uma predominância de participantes do sexo 

feminino, totalizando 67% (116), enquanto o restante, 33% (58), é do sexo masculino. 

Essa situação também ocorre em outras pesquisas da área, tais como as apontadas por 

Dickinson (2003), Olinto (2006) e Espírito Santo (2013), assim como pelo Relatório 

Library Workers: Facts & Figures (2016, p. 97)118. Tal documento afirma que as 

mulheres representavam 82% de presença nos programas de Pós-Graduação em Ciência 

da Informação. Uma vez que a pós-graduação nessa área configura-se como uma 

continuação da educação anterior, a predominância feminina pode estar relacionada ao 

fato de que, historicamente, há uma maior presença das mulheres na profissão de 

Bibliotecário e Arquivista. Ainda, para Dickson (2003, p.97), “embora bem no seu início 

a profissão de bibliotecário era exercida prioritariamente por homens, ao longo dos 

séculos evoluiu não só para a incorporação das mulheres, mas para estar totalmente 

                                                           
118 Ver mais informações em: <http://dpeaflcio.org/programs-publications/issue-fact-sheets/library-workers-facts-

figures/#_edn30>. Ver, ainda: Davis, D. M., & Hall, T. D. (2007). Diversity counts. ALA Office for Research and 

Statistics and ALA Office for Diversity, American Library Association., Office for Diver-7 “Diversity Counts,” jan. 

2007, <www.ala.org/ala/ ors/diversitycounts/diversitycounts_rev0.pdf>. Ou ainda: Buttlar, L. (1999) Buttlar, L. 

(1999). Information sources in library and information science doctoral research. Library & Information Science 

Research, 21(2), 227-245.Retrieved from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740818899000055 

doi:10.1016/S0740-8188(99)00005-5 
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associada a elas”. Portanto, percebe-se uma tendência de predomínio de mulheres na 

profissão e na educação continuada da área, o que é confirmado nos resultados obtidos. 
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Questão 2 – Nacionalidade 

Tabela 6 – Nacionalidade dos Inquiridos 

 Frequência Percentagem 

Americana 1 ,6 

Argentina 1 ,6 

Brasileira 102 58,6 

Chilena 3 1,7 

Chinesa 1 ,6 

Colombiana 5 2,9 

Coreana 1 ,6 

Cubana 2 1,1 

Equatoriana 1 ,6 

Espanhola 26 14,9 

Grega 1 ,6 

Mexicana 4 2,3 

Peruana 2 1,1 

Portuguesa 22 12,6 

Venezuelana 2 1,1 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

   

Na amostra que considera todos os programas doutorais pesquisados, a 

nacionalidade mais representada é a brasileira, com 58,6% dos participantes, seguida da 

espanhola, com 14,9%, e da portuguesa, com 12,6%, como esperado. Verificamos, ainda, 

outras nacionalidades, como: colombiana (2,9%), mexicana (2,3%), chilena (1,7%), 

cubana, peruana e venezuelana (1,1%) (dois elementos cada), além de um sujeito de cada 

uma das nacionalidades restantes. O comparativo e a explicação a respeito das diferentes 

nacionalidades podem ser vistos no item 6.3 desta pesquisa.  
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Questão 3 – Idade 

Tabela 7 – Idade 

   Desvio Coef.   

      N Média Padrão Variação Mínimo Máximo 

Q3 Idade 174 37,2 8,41 23% 22      60 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na amostra, a idade apresenta um valor médio de 37,2 anos, com uma dispersão de 

valores de 23%. Os valores mínimo e máximo são, respectivamente, 22 e 60 anos. No 

histograma e diagrama tipo caixa seguintes, ilustra-se a distribuição de valores da idade. 

Histograma 1 – Idade dos Doutorandos 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Podemos observar que a distribuição de valores das idades se verifica 

principalmente entre 25 e 50 anos, com exceção das duas idades superiores (59 e 60 anos), 

que são outliers, casos extremos que saem fora da distribuição normal de valores. No 

relatório de 2015 da National Science Foundation119, as idades médias de doutorandos 

giraram em torno de 32.3 anos. A média de idade indicada nos resultados acima alinha-

se às idades de doutorandos na área de Ciências Sociais, apontadas em documentos que 

trazem estatísticas nesse sentido, como os da Organization for Economic Cooperation 

and Development (OECD)120, da UNESCO, em que os autores ressaltam: “a idade média 

                                                           
119 Verificar no endereço <https://www.nsf.gov/statistics/2017/nsf17306/report/>. 
120 Outras estatísticas relacionadas podem ser obtidas diretamente no website da OECD: <http://stats.oecd.org/>. 

6050403020

Q3 Idade

60

50

40

30

20

10

0

F
re

q
u

ê
n

c
ia



 

170 
 

de término do doutoramento é mais alta nas ciências médicas e sociais bem como nas 

humanidades comparados a ciência no geral e nas engenharias” (Auriol, Felix & Schaaper 

2010, p.6). Notamos que na realidade estudada as idades estão discretamente acima (7 

anos) do padrão médio apontado. Além disso, há uma ocorrência razoável de alunos 

acima dos 40 anos de idade, mas poucos com idade mais avançada do que 50 anos.  

Questão 4 – Programa Doutoral ao qual pertence o aluno 

 

Tabela 8 – Programa Doutoral ao qual pertence o aluno 

  Frequência Percentagem 

Portugal UA/UP  36 20,7 

 UC 14 8,0 

Brasil UFPB 29 16,7 

 UNESP 39 22,4 

Espanha UC3M 12 6,9 

 USAL 44 25,3 

Total  174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na amostra, 21% dos entrevistados frequentam a UA/UP e 8%, a UC (em Portugal); 

17%, a UFPB e 22%, a UNESP (no Brasil); e 7%, a UC3M e 25%, a USAL (na Espanha). 

De acordo com esses dados, foi verificada uma maior quantidade de alunos provenientes 

da USAL, o que pode ser explicado pelo fato de que, dos programas pesquisados, ele tem 

mais alunos inscritos (100, ao todo), gerando mais oportunidades de adesão ao inquérito. 

Já em relação ao programa da UFPB e da UNESP, consideramos que atingimos uma boa 

quantidade de alunos. Quanto ao programa da UA/UP, o inquérito atingiu a metade da 

população. Em Coimbra, a participação foi bastante alta, apesar de figurar apenas 8% do 

total de participantes. O motivo disso é o fato de que o programa é recente (2016) e conta 

com apenas 20 alunos que são ainda doutorandos iniciantes.  

É fundamental ressaltar que a adesão ao inquérito por parte de alunos do primeiro 

ano de doutorado foi baixa, o que estava dentro do esperado. Um fator que concorre para 

isso é que, por estarem no início do curso de doutoramento, demonstraram dificuldades 

em responder ao inquérito no que diz respeito às questões 29 e 30, fato evidenciado em 
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todos os programas. Como o inquérito centrou-se em analisar de forma geral os processos 

de comunicação científica e o uso das TIC, muitos alunos iniciantes ainda não tiveram a 

oportunidade de vivenciar algumas das situações descritas e, por isso, não se reconheciam 

nelas. Por vezes, não podiam opinar com conhecimento de causa, como, por exemplo, na 

Questão 30, caracterizada como de resposta aberta, quando apontam: “Sou do primeiro 

ano e não vivenciei parte das situações que descreveu”, ou, ainda: “Estou iniciando meu 

doutorado ainda não vivi algumas situações”. Esse assunto será aprofundado na análise 

das questões abertas, mais adiante nesta seção. Descreveremos, em seguida, a Formação 

em nível de Graduação/licenciatura dos doutorandos. 
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Questão 5 – Formação (Graduação/licenciatura) 

Tabela 9 – Formação (Graduação/licenciatura)121 

 Frequência Percentagem 

Administração 4 2,3 

Administração, Arquivologia, Biblioteconomia 1 0,6 

Arquivologia 5 2,9 

Arquivologia e História 1 0,6 

Artes Visuais 2 1,1 

Biblioteconomia 73 42,0 

Biblioteconomia e Arquivologia 3 1,7 

Biblioteconomia e Comunicação social 1 0,6 

Biblioteconomia e Filologia 1 0,6 

Biblioteconomia e História 1 0,6 

Biblioteconomia e Pedagogia 2 1,1 

Ciência da Computação 3 1,7 

Ciências Sociais 1 0,6 

Comunicação Social 16 9,2 

Design 2 1,1 

Direito 1 0,6 

Economia e Administração 1 0,6 

Educação Musical 1 0,6 

Engenharia Agrícola 1 0,6 

Engenharia de Sistemas 1 0,6 

Engenharia Eletrotécnica 1 0,6 

Engenharia Informática 2 1,1 

Filologia 1 0,6 

Filosofia 3 1,7 

Geografia 2 1,1 

História 6 3,4 

História e Direito 1 0,6 

Letras 10 5,7 

Língua e Cultura portuguesa 1 0,6 

Logística 1 0,6 

Matemática 3 1,7 

Pedagogia 14 8,0 

Processamento de Dados 3 1,7 

Psicologia 1 0,6 

Sistemas de Informação 1 0,6 

Tecnologia da Comunicação Audiovisual 1 0,6 

Tecnologia da Informação e Comunicação 1 0,6 

Tecnologia em Hotelaria   

Biblioteconomia e Ciência da Informação (UFSCar) 

1 0,6 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                           
121 Os dados foram agrupados em ordem alfabética. Para melhor visualização, destacamos os percentuais mais altos em 

negrito. 
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 Quanto à formação de base (Graduação/licenciatura), verificam-se as respostas 

listadas, sendo a mais frequente Biblioteconomia, com 42%, seguida de Comunicação 

Social, com 9%, Pedagogia, com 8%, e Letras, com 6%, além das demais respostas 

listadas. De acordo com os dados descritos acima, percebemos que o doutorando em 

Ciência da Informação, de forma geral, é egresso do curso de Biblioteconomia e busca 

ampliar sua formação na área em nível de Mestrado. Esse fato é um forte indicativo de 

que almeja uma educação continuada na área e busca qualificar-se nesse nível, para 

trabalhar, seja no mercado acadêmico, seja no mercado de trabalho externo à academia. 

Para Guimarães (1997, p.130), a educação continuada do profissional tem como objetivo 

ampliar o conhecimento na área e manter os profissionais atualizados a respeito do 

desenvolvimento científico desta. Já Müeller (1996, p.271) reforça que “é necessário o 

aprimoramento contínuo do profissional condizente com a realidade, e isto só é possível 

a partir de uma postura crítica de si mesmo e uma busca constante pela atualização e 

adequação às mudanças paradigmáticas”.  

 

Outro aspecto que podemos inferir a partir desses dados é que os doutorandos que 

possuem graduação/licenciatura em outras áreas (afins, como as indicadas acima) 

“migram” em nível de mestrado para a Ciência da Informação. Nessa perspectiva, é 

importante registrar que alguns possuem formação em Biblioteconomia e mais uma outra 

em Arquivologia, curso da mesma área científica, enquanto os demais são de outras áreas, 

como História, Comunicação Social, Pedagogia, que se enquadram nas áreas das Ciências 

Humanas e Sociais. O mestrado em Ciência da Informação ainda atrai egressos de cursos 

de áreas diferentes, tais como Tecnologia da Informação e, mais indiretamente 

relacionados, Hotelaria, Engenharias e Artes Visuais. Em relação a esses últimos dados, 

há de se salientar que o mestrado em Ciência da Informação é interdisciplinar, o que 

potencializa a construção de conhecimento inovador e pode beneficiar todas as áreas 

envolvidas.  
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Questão 6 – Formação (Mestrado) 

Tabela 10 – Formação (Mestrado) 

 Frequência Percentagem 

Administração 6 3,4 

Arquivologia 2 1,1 

Avaliação de políticas públicas 2 1,1 

Bibliotecas e Serviços de Informação Digital 3 1,7 

Biblioteconomia 1 ,6 

Ciência da Computação 6 3,4 

Ciência da Comunicação 12 6,9 

Ciência da Informação 87 50,0 

Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação 1 ,6 

Ciência, Tecnologia e Sociedade 2 1,1 

Ciências 1 ,6 

Ciências Sociais 1 ,6 

Comunicação Multimídia 1 ,6 

Comunicação Política 1 ,6 

Economia 1 ,6 

Educação 11 6,3 

Engenharia 1 ,6 

Engenharia da Produção 1 ,6 

Engenharia de Produção 1 ,6 

Engenharia e Gestão do Conhecimento 1 ,6 

Engenharia Eletrotécnica 1 ,6 

Engenharia Informática 1 ,6 

Espaços Virtuais 1 ,6 

Geologia 1 ,6 

Gestão da Documentação 4 2,3 

Gestão da Informação 1 ,6 

Gestão de Bibliotecas 1 ,6 

Gestão de Políticas na Educação Superior 1 ,6 

Informação Estratégica 1 ,6 

Informação, Comunicação e Novos Média 2 1,1 

Letras 1 ,6 

Linguística 1 ,6 

Literatura e Vida social 1 ,6 

Paleografia e Diplomática 1 ,6 

Patrimônio Textual e Humanidades Digitais 1 ,6 

Patrimônio Bibliográfico 1 ,6 

Poéticas Contemporâneas 1 ,6 

Psicologia 2 1,1 

Sistemas de Informação Digital 1 ,6 

Sistemas Inteligentes 1 ,6 

Sociedade e Cultura no Amazonas 1 ,6 

Sociologia e Tecnologia da Informação 1 ,6 

TIC na Educação 5 2,9 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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No que tange à formação em nível de Mestrado, verificamos que, nas respostas 

listadas, a mais frequente foi Ciência da Informação, com 50%, seguida de Ciência da 

Comunicação, com 7%, e Educação, com 6%, além das demais. O quadro acima aponta 

que doutorandos tanto da Ciência da Informação quando da Educação, em nível de 

mestrado, demonstram preferência pela formação na área da Ciência da Informação. No 

entanto, é importante salientar que há uma variação léxica quando da denominação dos 

cursos em nível de mestrado. Nesse sentido, os mestrados na área da Ciência da 

Informação são denominados de diversas formas, tais como: Bibliotecas e Serviços de 

Informação Digital, Biblioteconomia, Gestão da Informação, Gestão de Bibliotecas, 

Patrimônio Bibliográfico, Sistemas de Informação Digitais. Um dos motivos que 

concorrem para esse fato é que nas formações oferecidas principalmente na Espanha e 

em Portugal há maior variação em relação à denominação do curso, como explicitado na 

sessão 4 deste trabalho. A existência de mais de uma nomenclatura para designar a pós-

graduação em Ciência da Informação revela que ela segue a realidade educacional e o 

contexto de cada país, fortemente baseado na tradição do referido programa. Já no Brasil, 

persiste a tendência de os cursos de mestrado, quase em sua totalidade, serem 

denominados de Ciência da Informação, com exceção dos Mestrados Profissionais na 

área, que tendem a ser conhecidos de acordo com a especialidade tratada. 

Outro ponto que desejamos ressaltar diz respeito ao fato de que nas formações em 

nível de mestrado há uma maior variação de background por parte dos alunos, ou seja, 

verifica-se uma maior quantidade de alunos provenientes de outras áreas que não a da 

Ciência da Informação, ao contrário do que ocorre da graduação para o mestrado. É 

importante registrar um fluxo interessante de alunos oriundos da área das Engenharias, 

bem como de Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação. Podemos inferir 

que isso evidencia que, em nível doutoral, a Ciência da Informação é mais interdisciplinar 

do que em nível de licenciatura e mestrado (pelo menos no contexto desta pesquisa). 

Japiassu122 (1976, p.129) compreende que a interdisciplinaridade123 fomenta a integração 

disciplinar e promove um diálogo harmônico entre as disciplinas. Por outro lado, o autor 

                                                           
122 Ver também Japiassu, H. (1977). Introdução ao pensamento epistemológico. 2. ed. Rio de Janeiro: F. 

Alves, 99p1977. 199p. 
123 Uma discussão muito interessante e aprofundada sobre esse assunto pode ser obtida a partir da leitura do trabalho 

de Pombo, O. (2006). Interdisciplinaridade e integração dos saberes. Liinc em revista, 1(1) ou mesmo: Pombo, O. 

(2006). Práticas interdisciplinares. Sociologias, 8(15), ou ainda: de Oliveira, R. C. (2016). Pombo, O. (1993). 

Interdisciplinaridade: conceito, problemas e perspectivas. In: Pombo, O. & Levy, T., Guimarães, H. A 

Interdisciplinaridade: reflexão e experiência. Lisboa: texto, 1993. p. 8-14. 
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expõe que se deve buscar uma preservação da disciplina original, que é mantida de forma 

autônoma. Para ele, a interdisciplina não pode existir se não se cumprir esse pré-requisito.  

De toda forma, em nosso ponto de vista, a interdisciplinaridade, no sentido da 

promoção do diálogo com outras ciências, é de fundamental importância, pois traz 

inovações científicas, tornando possível a criação de produtos de conhecimento não 

existentes anteriormente e cumprindo o objetivo de um doutoramento que beneficia não 

somente a comunidade científica, mas também a sociedade como um todo.  

6.2.2 Acesso à Informação e Conduta de Pesquisa 

 

Questão 7 – Que instrumentos de localização de informação utiliza? 

 

Tabela 11 – Uso de instrumentos de localização de informação 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

Motores de Busca(ex. Google, Google Scholar) 8 4,6% 166 95,4% 

Bases de Dados Eletrônicas 11 6,3% 163 93,7% 

Repositórios Institucionais 41 23,6% 133 76,4% 

Catálogos de Biblioteca 60 34,5% 114 65,5% 

Gerenciadores de Referência (ex.Mendeley, CiteUlike, Endnote) 93 53,4% 81 46,6% 

Serviços de Alerta (ex. RSS, Feeds, Google Alerts) 121 69,5% 53 30,5% 

Outro 163 93,7% 11 6,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Esta segunda parte do inquérito centrou-se em analisar como ocorrem tanto o acesso 

à informação quanto as práticas associadas à conduta da pesquisa doutoral. Interessa-nos, 

portanto, identificar, inicialmente, os tipos de instrumentos de localização de 

informação124 que o grupo pesquisado utilizou e como conduziu o acesso à informação, 

                                                           
124 Optamos por adotar a terminologia “instrumentos de localização” da informação, no sentido de abranger as 

ferramentas ou mesmo as fontes de informação (primárias, secundárias e terciárias) Formais (eletrônicas ou não) e 

Informais. No nosso entender, a classificação das fontes expressas na literatura sobre o assunto (Grogan, 1992, Cunha, 

2001, Feather & Sturges, 2003, dentre outros) não abarca nem consegue ficar up to date à infinidade de tipos de fontes 

que surgem depois da incorporação maciça da TIC.  
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a seleção de fontes de informação, o grau de importância atribuída a elas, assim como 

outros aspectos que serão mencionados mais adiante. 

Verificamos, em nossa pesquisa, que os instrumentos de localização de informação 

mais utilizados são “Motores de Busca” (ex.: Google e Google Scholar), por 95,4%, e 

“Bases de Dados Eletrônicas”, por 93,7%, seguidos por “Repositórios Institucionais”, por 

76,4%, “Catálogos de Biblioteca”, por 65,5%, “Gerenciadores de Referência” (ex.: 

Mendeley, CiteUlike e Endnote), por 46,6%, “Serviços de Alerta” (ex.: RSS, Feeds e 

Google Alerts), por 30,5%, e “Outro”, por 6,3%.  

Os que respondem Outro especificam as seguintes respostas: “Colegas”, “Mídias 

sociais”, “Portal CAPES”, “Portais, Brapci, RPPBCI125”, “Redes sociais especializadas 

(ResearchGate)”, “Redes Sociais Gerais e Redes Sociais Acadêmicas”, “Repositórios de 

dados abertos” (ex. CKAN), “SCOPUS, EBSCO, Science Direct”, “Serviço de 

Referência utilizado pelas bibliotecas”, “Research Gate”, “Twitter”, “Websites de 

projetos em preservação digital”, “Contato por e-mail com autores e profissionais da área 

de preservação digital” e  “Webinars”. 

O quadro acima traz elementos importantes nas práticas dos doutorandos no que 

tange à busca de informação e às fontes de informação utilizadas. A busca da informação 

e os comportamentos associados126 a ela são elementos de fundamental importância para 

se perceber como no final os doutorandos fazem uso dessas informações no seu processo 

de comunicação de ciência. É sabido que “[...] a informação, para ser realmente 

importante e de valor para os usuários, tem que ser pertinente às necessidades dos 

usuários quando dela necessitam” (Figueiredo, 1990, p.123). Nesse caso específico, a 

busca de informação é motivada pelo cumprimento de objetivos do processo de 

doutoramento como um todo, conforme visto no capítulo 5 deste trabalho, 

compreendendo a seleção de fontes, o acesso e a busca de informação, o uso e a 

publicação desta em produtos de conhecimento e sua consequente comunicação e difusão.  

                                                           
125 Refere-se ao o Repertório da Produção Periódica Brasileira de Ciência da Informação (RPPBCI), desenvolvido no 

Laboratório de Estudos Métricos da Informação na Web (Lab-iMetrics) das instituições Universidade de São Paulo e 

Universidade Federal de Alagoas. Mais informações consultar o website: 

<http://www.labimetrics.inf.br/rppbci/index.php>. 
126 Não é nosso intuito o aprofundamento do que seja comportamento de busca de informação em sistemas de 

informação, e sim identificar quais os instrumentos utilizados pelos sujeitos pesquisados de acordo com a realidade 

estudada. Para um aprofundamento maior, sugerimos a leitura do trabalho de Wilson, T. D. (2016). A general theory 

of human information behaviour. Information Research, 21(4). 
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Inicialmente, chama a atenção o alto percentual de pessoas (80,47%) que utilizam 

“Motores de Busca”. O predomínio dessa ferramenta sobre as demais revela que o 

doutorando tem recorrido cada vez mais a ela como uma fonte de informação preferencial, 

num primeiro impulso para a busca de informação para a sua pesquisa. Salientamos que 

nessa fase o estudante ainda está realizando uma sondagem inicial, uma exploração das 

possíveis fontes de informação disponíveis e não necessariamente localizou e extraiu os 

dados de que necessita. Dentre os Motores de Busca existentes, há larga preferência de 

uso do Google e de seus produtos sobre os demais presentes no mercado127. Dessa forma, 

os dados coletados corroboram a literatura a respeito do uso de Motores de Busca para a 

pesquisa científica, como apontado por Borrego & Anglada (2016), De Vaus (2013) e 

Jubb, Look, & Sparks (2007), dentre outros, que expõem nas respectivas pesquisas 

científicas que os estudantes demonstram preferência por essa fonte.  

Outra fonte citada como preferencial foi Bases de Dados, já que, de acordo com 

nossa pesquisa, é considerada confiável e tradicional, oferecendo informações que 

passaram por um controle de qualidade, ou seja, trazendo um repertório vasto de 

periódicos que passaram pelo processo do peer review. Essa preferência é uma tendência 

observada em estudos sobre o uso dessa fonte de informação, tais como Housewright et 

al. (2013), Catalano (2013) e Borrego & Anglada (2016). As bases de dados, assim como 

os motores de busca, são utilizadas como pontos de partida para a pesquisa bibliográfica. 

Tais dados indicam, ainda, que os pesquisadores confiam nas fontes mais tradicionais de 

coleta de informação e estão mais propensos a utilizar os dados extraídos desses mediums 

em seus trabalhos.  

O quadro de resultados acima também apresenta outro elemento interessante. Ficou 

evidente na pesquisa que há uma preferência de outras fontes eletrônicas em detrimento 

dos catálogos de biblioteca, acessados de forma remota ou presencial. Um dos inquiridos 

até menciona isso textualmente, na questão 29, quando coloca: “não é necessário ir 

fisicamente à biblioteca”. Esse aspecto é corroborado na literatura, quando se ressalta 

que “os alunos de doutoramento confiam de forma intensa na Internet para fazer pesquisa 

para seu trabalho. Eles apreciam ferramentas simples e fáceis e o uso da biblioteca é 

limitado a alguns serviços tais como entrega de livros e empréstimo inter-bibliotecário” 

                                                           
127 Essas estatísticas podem ser conferidas no website <http://www.w3schools.com/browsers/> ou em dados obtidos no 

Digital Analytics Program, em: <https://www.digitalgov.gov/services/dap/>. Eles apontam que, dos produtos Google, 

o Chrome é o mais utilizado e supera outros, tais como Internet Explorer e Bing. Consultar: 

<https://www.netmarketshare.com/search-engine-market-hare.aspx?qprid=4&qpcustomd=0>. 
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(Vezzosi, 2009, p.68). Evidentemente que o facto de não ter de se deslocar fisicamente à 

biblioteca não invalida o uso intenso de recursos digitais adquiridos ou coletados por esta, 

como é o caso das bases de dados especializadas. 

Outra fonte mencionada foi “Repositórios Institucionais”. Consideramos a taxa de 

76,4% de uso de Repositórios Institucionais bastante alta. Essa estatística revela que, de 

fato, já há incorporação dessa ferramenta na busca de informação pelos doutorandos 

pesquisados. No entanto, o fato de ser preterida por outras fontes, tais como Bases de 

Dados e Motores de Busca, demonstra que ainda há terreno para ampliar o seu uso. 

Borgman (2010, p. 4) afirma que “os Repositórios Institucionais oferecem um meio para 

as universidades e instituições afins, de capturar os produtos acadêmicos de seus 

membros e operar sob modelos que variam desde o acesso à informação corrente e de 

acordo com ações de preservação”. Já Fitzpatrick (2015, p.1) expõe que o sucesso para a 

incorporação definitiva dessas ferramentas perpassa pelo esforço na criação de 

repositórios temáticos organizados por disciplinas, em vez de modelos institucionais. 

Para a autora, essa organização poderia ser uma alternativa viável para se coletar o 

material científico oriundo das diversas disciplinas, contribuindo para a comunicação e a 

interconexão entre pesquisadores. De forma geral, há um largo predomínio do uso de 

fontes de informações no meio eletrônico, o que indica uma efetiva incorporação destas 

na fase de busca da informação.  

Questão 8 – Na seleção de fontes de informação, indique o grau de importância dos 

seguintes critérios 

Tabela 12 – Critérios de seleção de informação das fontes128 

 1 2 3 4 5    

 N % N % N % N % N % N M DP 

Credibilidade   1 ,6% 8 4,7% 18 10,5% 145 84,3% 172 4,78 0,55 

Atualidade 2 1,2% 2 1,2% 19 11,0% 33 19,2% 116 67,4% 172 4,51 0,83 

Fácil acesso e Manuseio 5 2,9% 8 4,7% 30 17,4% 48 27,9% 81 47,1% 172 4,12 1,04 

Custo Reduzido 9 5,2% 17 9,9% 32 18,6% 51 29,7% 63 36,6% 172 3,83 1,18 

Língua 8 4,7% 19 11,0% 52 30,2% 48 27,9% 45 26,2% 172 3,60 1,13 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1 - Nada importante; …; 5- Muito importante. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

                                                           
128 A ordenação dos resultados foi por percentagem de uso. 



 

180 
 

Ao serem questionados sobre o grau de importância de critérios129 relacionados à 

seleção de informação, os valores médios observados apresentaram as variações 

ilustradas, sendo, em média, a importância superior para “Credibilidade”, seguida de 

“Atualidade”, “Fácil acesso e Manuseio”, “Custo Reduzido” e, finalmente, “Língua”, 

tendo todos os itens uma importância média superior ao ponto intermédio da escala de 

medida.  

Tais dados explicitam que os estudantes de doutorado têm como critério principal 

que a fonte de informação seja confiável. Ficou patente que, para o grupo, uma fonte de 

informação confiável é aquela que está publicada em um periódico ou livro, tendo, 

necessariamente, passado por um crivo ou por um sistema de revisão de pares. Em nosso 

entendimento, uma fonte de informação credível ou confiável reporta-se a uma fonte que 

pode ser verificada e testada. Nos dias atuais, a oferta de conteúdos é ampla, sobretudo 

em formato digital, ficando cada vez mais difícil de se definir o que é de fato confiável 

ou não. Nessa mesma linha de pensamento, Freeman & Spyridakis (2004, p.240) 

reforçam que a credibilidade é algo bastante subjetivo, atrelado à confiabilidade a respeito 

daquela fonte de informação. Por outro lado, os autores sugerem que esse processo 

envolve valores objetivos sobre a qualidade, a precisão e a atratividade daquela fonte.  

De acordo com os resultados expostos acima, outro critério considerado importante 

para o grupo de doutorandos é a atualidade da fonte. Uma vez que o trabalho de 

investigação doutoral se propõe a gerar inovações nas suas diversas áreas, e devido à 

quantidade excessiva de publicações existentes, torna-se fundamental a adoção desse tipo 

de critério como forma de garantir o acesso ao estado da arte dos assuntos investigados. 

Os outros critérios mencionados, tais como custo reduzido, facilidade no manuseio e 

língua, aparecem como elementos preteridos, embora muito importantes.   

Em seguida, indicamos o grau de importância das diferentes tipologias 

documentais. 

                                                           
129 Os critérios adotados nesta pesquisa são comumente mencionados na literatura da Ciência da 

Informação, conforme exposto em: Alexander, J. Tate, M. A. (1998). Web resource evaluation techniques.  

Available at: <http://www2.widener.edu/Wolfgram-Memorial- Library/webeval/eval1198/tsld001.htm,>, 

Evans, G. E. (1995). Developing library and information center collections. 3.ed.  Englewood: Libraries 

Unlimited e ainda Tomaél, M. I., Catarino, M. E., Valentim, M. L. P., de Almeida Júnior, O. F., & da Silva, 

T. E. (2001). Avaliação de fontes de informação na Internet: critérios de qualidade. Informação & 

Sociedade, 11(2). 
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Questão 9 – Qual o grau de importância das seguintes tipologias documentais para o seu 

trabalho? 

Tabela 13 – Grau de Importância das Tipologias Documentais 

 1 2 3 4 5    

 N % N % N % N % N % N M DP 

Livros   8 4,7% 38 22,1% 41 23,8% 85 49,4% 172 4,18 0,93 

Capítulos de Livros   8 4,7% 30 17,4% 60 34,9% 74 43,0% 172 4,16 0,88 

Artigos Científicos 1 ,6%   7 4,1% 11 6,4% 153 89,0% 172 4,83 0,54 

Bibliografias 13 7,6% 22 12,8% 34 19,8% 45 26,2% 58 33,7% 172 3,66 1,27 

Dissertações e Teses   9 5,2% 37 21,5% 45 26,2% 81 47,1% 172 4,15 0,94 

Relatórios 11 6,4% 35 20,3% 57 33,1% 42 24,4% 27 15,7% 172 3,23 1,13 

Resumos 31 18,0% 38 22,1% 49 28,5% 34 19,8% 20 11,6% 172 2,85 1,26 

Actas de Congressos 13 7,6% 19 11,0% 41 23,8% 52 30,2% 47 27,3% 172 3,59 1,21 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- Nada importante; …; 5- Muito importante. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Essa questão teve como objetivo básico inquirir quais das principais tipologias 

documentais130 existentes são mais importantes na opinião dos alunos. A atribuição do 

grau de importância às fontes documentais revela padrões de adoção e incorporação das 

fontes na prática do acesso à informação e é um elemento importante, que permite o 

mapeamento das práticas de acesso e futura comunicação da informação.  

Como observamos acima, em média, a importância é superior para “Artigos 

Científicos”, seguida de “Livros”, “Capítulos de Livros”, “Dissertações e Teses”, 

“Bibliografias”, “Actas de Congressos” e “Relatórios”, tendo esses itens uma importância 

média superior ao ponto intermédio da escala de medida; já “Resumos” consiste em um 

item com uma importância média inferior ao ponto intermédio da escala de medida.  

Salientamos que, nessa fase da pesquisa, o doutorando já localizou e acessou as 

fontes de informação, aplicando critérios próprios de seleção. Já houve escolha da 

                                                           
130 A organização dos resultados acima obedeceu a hierarquia das tipologias documentais adotadas na Ciência da 

Informação, como exposto por Cendón, B. V., Campello, B. S., & Kremer, J. M. (2000). Fontes de informação para 

pesquisadores e profissionais (v.23). Editora UFMG, bem como: Grogan, D. (1992). Science and technology: an 

introduction to the literature. London: C. Bingley. e ainda:. Meadows, A.J. (1999). A comunicação científica. Brasília: 

Briquet de Lemos. 
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literatura científica dentre todo o repertório bibliográfico disponível, culminando com a 

escolha das fontes mais importantes. O quadro acima indica a preferência clara de uso de 

artigos de periódicos para a produção científica doutoral. Esse fato está ligado a aspectos 

anteriormente mencionados, como a confiabilidade da fonte, bem como ao fato de artigos 

de periódicos trazerem informações mais atualizadas do que livros, por exemplo, que têm 

o processo de publicação mais demorado. Conforme exposto anteriormente na revisão de 

literatura, Fjällbrant (2012, p.8) afirma: 

 

A predominância de um artefato ou um grupo de artefatos com as mesmas funções encontra-

se estabelecida num processo de seleção baseado nas necessidades dos vários grupos de 

pessoas interessados e preocupados com o uso dado aos vários artefatos. No caso da 

comunicação de ciência as necessidades dos vários grupos diferem. Uma aceitação ocorre 

quando a maioria das necessidades pode ser atendida e envolve o mesmo artefato. 

 

A predominância e a aceitação do formato de artigo científico ficaram evidentes em 

todas as questões relacionadas à preferência de fontes de informação, seja em fase de 

exploração destas, seja na escolha final, como input para o trabalho doutoral.  

 

Por outro lado, registramos uma variação discreta no padrão de uso de fontes como 

livros, capítulos de livros, teses e dissertações, as quais são tidas como fontes importantes, 

mas secundárias em relação aos periódicos. É curioso observar que os doutorandos 

pesquisados não têm preferência no uso de outras teses de doutorado. Quando indagados 

a respeito, a maioria indicou que essa fonte é menos utilizada porque o formato não é 

atraente, muito longo e se desatualiza com facilidade. Ressaltamos ainda que Relatórios, 

Actas de Congresso e Resumos são fontes utilizadas para compor o repertório de 

informações a serem utilizadas na produção científica doutoral, mas que no contexto 

estudado apresentam menor índice de uso. Os inquiridos indicam que as Actas de 

Congresso são semelhantes aos periódicos, na medida em que produzem informação 

científica, passando por um processo de revisão de pares, no caso de congressos e comitês 

científicos. No entanto, para os doutorandos pesquisados, esse formato não possui o 

mesmo status que os artigos de periódicos. Podemos inferir, então, que o fato de os 

congressos serem um ambiente informal de troca de ideias entre cientistas, como 

referenciado por Garvey & Griffith (1972), faz com que seus produtos (no caso, as 

comunicações que constam em Actas) sejam também vistos como informais e, por esse 

motivo, preteridos por essa categoria.  
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Questão 10 – Costuma localizar informações científicas em fontes de informação não 

convencionais? 

 

Tabela 14 – Localização de informação científica em fontes de informação não 

convencionais 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

E-books 68 39,1% 106 60,9% 

Redes Sociais Acadêmicas (ex. Research Gate, Academia.edu) 75 43,1% 99 56,9% 

Blogs Científicos 97 55,7% 77 44,3% 

Redes Sociais Gerais (ex. Twitter, Facebook) 111 63,8% 63 36,2% 

Conteúdos em Vídeo (ex. Youtube) 121 69,5% 53 30,5% 

Conteúdos em Massive Open Online Courses (MOOCs, ex Coursera, 

Udacity, etc.) 
147 84,5% 27 15,5% 

Não costumo utilizar esses tipos de Fontes para esse propósito 148 85,1% 26 14,9% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A questão acima visou identificar algumas das fontes de informação não 

convencionais131 mais utilizadas pelos doutorandos de Ciência da Informação na busca 

da informação científica. As fontes de informação não convencionais para localizar 

informações científicas mais utilizadas são “E-books”, por 60,9%, e “Redes Sociais 

Acadêmicas” (ex.: Research Gate e Academia.edu), por 56,9%, seguidos por “Blogs 

Científicos”, por 44,3%, “Redes Sociais Gerais” (ex.: Twitter e Facebook), por 36,2%, 

“Conteúdos em Vídeo” (ex.: Youtube), por 30,5%, e “Conteúdos em Massive Open 

Online Courses” (MOOCs132, ex.: Coursera, Udacity, etc.), por 15,5%. Verificamos que 

14,9% responderam: “Não costumo utilizar estes tipos de Fontes para esse propósito”.  

Conforme vimos, o progresso científico experimentado a partir da evolução das 

TIC nas décadas passadas fez com que houvesse uma proliferação de novas ferramentas 

e fontes de informação gerais e científicas, sobretudo em formato eletrônico. Essa nova 

                                                           
131 Referimo-nos às fontes de informação não convencionais como sendo aquelas que fogem do padrão das fontes de 

informação tradicionais, classificadas na área da Ciência da Informação, como, por exemplo, as Redes Sociais, website 

da web e outras que dispõem de informação, mas não são classificadas originalmente como fontes de informação per 

se. 
132 Massive Open Online Courses: são cursos gratuitos oferecidos por Instituições acadêmicas no âmbito dos Open 

Educational Resources (OER), ou seja, dos recursos educacionais abertos. Mais informações em: 

<https://humanidadesdigitais.org/2013/04/23/o-que-e-um-mooc/>. 
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gama de produtos trouxe mais opções para os cientistas, entre elas os e-books 
133. Os dados 

obtidos nesta pesquisa indicam que os e-books têm sido a fonte de informação eletrônica 

preferencial para a busca de informações para a pesquisa doutoral, conforme afirmam 

Dourado & Oddone (2012, p.132): “os livros digitais eletrônicos podem disseminar o 

conhecimento rapidamente, em especial via web, sendo mais adequado às demandas 

contemporâneas do que o impresso”. A maior dinamicidade e a possibilidade de acesso 

ampliado a essas fontes de informação podem ter contribuído para a ampla aceitação 

desse formato por parte dos estudantes. 

Outra fonte de informação não convencional utilizada para acesso à informação são 

as Redes Sociais Acadêmicas. Conforme debatido no capítulo sobre esse assunto, os 

acadêmicos têm utilizado de forma crescente esses tipos de fontes de informação e o 

fazem para localizar, compartilhar, melhorar, validar e enaltecer suas práticas e produtos, 

oriundos do fazer acadêmico, segundo Hicks & Sinkinson (2015, p.532). Para os autores, 

a adoção desse tipo de ferramenta, apesar de ter aumentado exponencialmente134, ainda 

gera certa resistência135. Conforme debatido no capítulo 3 deste trabalho, essa resistência 

ocorre devido a certas dificuldades do acadêmico em utilizar tal plataforma, por falta de 

tempo, de habilidade ou outros motivos. De toda forma, o alto percentual detectado, de 

acordo com a realidade pesquisada, pode ser um indício de que esse panorama está sendo 

alterado e de que cada vez mais os acadêmicos estão vindo a incorporar esse tipo de 

ferramenta. Chamamos a atenção aqui para o fato de que as RSA são mais amplamente 

utilizadas do que as Redes Sociais convencionais (como, por exemplo, o Facebook e 

Twitter) para se localizarem informações. Esse dado faz sentido, uma vez que, como 

vimos, estas últimas mencionadas não foram “desenhadas” para uso acadêmico, 

ocorrendo, na verdade, uma adaptação às necessidades acadêmicas, o que lhes confere 

certa limitação. Essa ideia pode ser reforçada por Gruzd, Staves & Wilk (2012, p.22), 

                                                           
133 E-book é abreviação de eletronic book ou livro eletrônico. Para Rabaça & Barbosa (2001, p. 98), os e-books são 

livros em mídia eletrônica digital, convertidos para esse tipo de mídia ou elaborados originalmente nessa forma. Para 

Peter Burke (2016), um dos idealizadores dos primeiros livros eletrônicos foi Michael Hart (fundador do Projeto 

Gutemberg), ainda na década de 1970. O projeto tinha como meta digitalizar uma vasta quantidade de livros impressos 

que estavam em domínio público. Com o desenvolvimento das plataformas e das tecnologias associadas, estes puderam 

ser disponibilizados em larga escala por meio de diversos tipos de dispositivos. Para mais informações, consultar: 

<www.gutenberg.org>. Ainda a respeito dos e-books, Chartier (2009, p. 12) afirma: “o fluxo sequencial do texto na 

tela, a continuidade que lhe é dada, o fato de que suas fronteiras não são mais tão radicalmente visíveis, como no livro 

que encerra, no interior de sua encadernação ou de sua capa, o texto que ele carrega, a possibilidade para o leitor de 

embaralhar, de entrecruzar, de reunir textos que são inscritos na mesma memória eletrônica”. 
134 Ver estatísticas de uso das redes sociais em <http://www.pewinternet.org/2015/10/08/social-networking-usage-

2005-2015/>. 
135 Entre os críticos, a pesquisadora Kathleen Fitzpatrick (2011) tem se destacado. Ver: 

 < http://bit.ly/2sJQPe2 />e  < http://bit.ly/2tjaNZY >. 
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quando ressaltam que “as Redes Sociais não acadêmicas tais como o Facebook são muito 

mais populares, os acadêmicos as utilizam para comunicar-se e colaborar com seus pares. 

No entanto, estudos têm mostrado que existem problemas e limitações presentes nestes 

tipos de rede para o uso acadêmico” conforme exposto anteriormente. No tocante aos 

Microblogs, em especial ao Twitter, pode-se afirmar que este tem sido apontado como 

uma ferramenta que tem se provado bastante útil a pesquisadores, como citado no Quadro 

6 deste trabalho. Ao final, corroboramos o entendimento de Thelwall & Kousha (2014, 

p.724), ao colocarem que: 

 

os acadêmicos devem adotar um “mix” de ações, no sentido de que podem combinar os seus 

capitais acadêmicos convencionais com os possíveis por meio das RSAs, apoiando a ideia 

que as Redes Sociais Acadêmicas se apresentam como um fenômeno híbrido e, nessa 

perspectiva, são, de fato, uma nova faceta para a infraestrutura da comunicação de ciência. 

 

No que concerne ao uso dos blogs científicos, estes foram apontados como uma 

outra alternativa viável para a localização de informação científica. Dessa forma, o quadro 

acima corrobora o que foi abordado na literatura da área, de acordo com Saper (2006), 

que enfatiza que os blogs permitem a tradução de informações e conhecimento erudito de 

forma mais inteligível, podendo facilitar a absorção pela maioria, como afirmamos 

anteriormente no item 3.5 deste trabalho. 

Já as outras fontes e ferramentas, tais como os webites de stream de vídeos 

(Youtube e MOOCs), revelaram-se menos utilizadas para se localizar informação. 

Conforme Weller (2015, p.34), houve um frenesi muito grande em relação aos MOOCs, 

acreditando-se que eles, potencialmente, tornariam a educação mais aberta e acessível a 

todos. Para o autor, essas previsões não se consagraram, na medida em que esse modelo 

de educação aberta tem recebido várias críticas, o que indica que:  

 

estamos entrando numa fase em que existem muitas tecnologias diferentes que são mais 

sofisticadas e mais integradas à educação (ex. aprendizagem móvel, as redes sociais, 

utilizando-se analíticas de aprendizagem, é necessário que as instituições proponentes 

levem as críticas mais à sério.  

 

 

Por fim, ressaltamos que o panorama das tecnologias aplicadas à busca de 

informação e à educação como um todo é essencialmente mutante e ligado a determinada 

realidade e contexto educacional. São necessários estudos cíclicos que analisem a mesma 
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realidade mais de uma vez, a fim de se apontarem dados evolutivos sobre o fenômeno e, 

com isso, tendências e prospecções futuras. 

Questão 11 – Encontra barreiras no acesso às Fontes de Informação? Quais? 

 

As respostas136 foram agrupadas nas seguintes categorias: 

Tabela 15 – Barreiras encontradas no acesso à informação 

 Frequência Percentagem 

Acesso 79 45,4 

Idioma 8 4,6 

Dificuldade de utilização 9 5,2 

Controle de Utilizador 7 4,0 

Dificuldade de localização 4 2,3 

Base de dados desatualizada 2 1,1 

Sim 2 1,1 

Às vezes, depende do conteúdo 1 ,6 

Credibilidade das fontes 1 ,6 

Datas de publicação 1 ,6 

Dificuldade de aquisição 1 ,6 

Dispersão das fontes 1 ,6 

Dispersão de resultados 1 ,6 

Especificidade de produção científica 1 ,6 

Fontes Impressas 1 ,6 

Língua e falta de formação em TIC 1 ,6 

Publicações não subscritas 1 ,6 

Revistas que deixaram de circular ou que não foram digitalizadas 1 ,6 

Terminologia 1 ,6 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Essa questão teve como objetivo básico identificar quais seriam as principais 

barreiras no acesso à informação por parte dos inquiridos. A percepção sobre os tipos de 

barreiras que os alunos enfrentam se torna um elemento importante, na medida em que, 

                                                           
136 Todas as respostas para as questões abertas encontram-se no Apêndice 1 deste trabalho. Como o intuito da questão 

foi o de apontar quais barreiras os doutorandos encontram no acesso à informação, os que responderam negativamente 

não configuram na tabela, no entanto, são mencionados nas análises. 
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a partir do conhecimento destas, é possível propor soluções em nível de treinamento que 

concorram para a sua superação.  

Os resultados acima ressaltam que a maioria das barreiras no acesso à informação 

se dá por meio do acesso pago aos documentos necessários. Esse dado traz em si duas 

facetas: por um lado, a necessidade de as informações científicas serem de livre acesso e, 

por outro, um questionamento do tipo de serviço ofertado pelas instituições em relação à 

sua política de acesso às bases de dados e a outros recursos informacionais. O primeiro 

tópico torna evidente a necessidade de se ampliar o repertório científico atualmente 

ofertado aos cientistas, havendo um reconhecimento maior da necessidade de ampliação 

e aceitação de toda a comunidade científica do movimento em prol do open access137 ou 

Acesso Aberto. Podemos inferir a partir dos dados coletados que o Acesso Aberto não 

atingiu plenamente seus objetivos no contexto estudado, uma vez que a maioria dos 

doutorandos queixou-se da falta de acesso aos documentos científicos.  

A segunda faceta identificada nessa questão liga-se à política de acesso aos 

documentos por parte das instituições. É paradoxal que alunos de doutoramento inscritos 

em programas doutorais de excelência, como os arrolados por esta pesquisa, tenham se 

queixado da falta de acesso à informação científica. Essa hipótese não faz sentido, uma 

vez que todas as instituições pesquisadas estão muito bem aparelhadas em termos de 

acesso a bases de dados e a fontes de informação em formato eletrônico e convencionais. 

Esse dado somente se torna relevante se os respondentes não utilizam os serviços de 

informação de forma adequada, isto é, não estão utilizando todo o potencial ofertado pelas 

bibliotecas cooperantes e pelas ferramentas disponibilizadas aos alunos. Outra 

possibilidade que foi aventada nas respostas abertas relaciona-se às bibliotecas das 

instituições não estarem assinando as fontes preferidas por esse público, como fica 

evidenciado na seguinte fala: “Sim. No que concerne ao acesso aos artigos de periódicos. 

Nem sempre as unidades de informação são assinantes de alguns periódicos e/ou o 

acesso remoto não é permitido fora da Unidade de Investigação a não ser que pague pelo 

                                                           
137  O documento da Declaração de Budapeste (2003) define o Open Access ou Acesso Aberto conforme 

segue: “Por ‘acesso aberto’ à literatura, entendemos a disposição livre e pública na internet, permitindo a 

qualquer utilizador ler, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar, ou link para os textos completos desses 

artigos, rastreá-los para indexação, passá-los como dados para software, ou utilizá-los para qualquer outro 

propósito legal, sem barreiras de ordem legal, financeira, técnica, estando relacionada com acesso à própria 

internet. A única restrição na reprodução e distribuição, e o único papel dos direitos autorais neste domínio, 

deveria ser o controle do autor sobre a integridade de seu trabalho e o direito de ser devidamente 

reconhecido e citado” (Suber et al.., 2003)137. 
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mesmo e o preço nem sempre é acessível”; “Bases de dados não gratuitos sem acordo de 

acesso por parte da universidade”; “Sim. Indisponibilidade de acesso a algumas bases 

importantes dentro da própria Universidade”. Esses dados são importantes e deverão ser 

levados em consideração pelos programas doutorais envolvidos na avaliação dos serviços 

de informação ofertados. Por outro lado, salientamos a responsabilidade das unidades de 

informação acadêmicas em verificar de forma constante a satisfação dos usuários, bem 

como dos programas doutorais, fornecendo um feedback sobre o uso dessas fontes de 

informação às unidades.   

Outro resultado (presente em 50 respostas) que destacamos é que 28% dos 

respondentes não encontram barreiras no acesso à informação. Inferimos, dessa forma, 

que o background ou mesmo o treinamento doutoral na área da Ciência da Informação 

tenha contribuído positivamente para se obter habilidades adequadas no acesso à 

informação. De todo modo, a nosso ver, esse percentual expõe que muitos têm encontrado 

barreiras, o que é indicativo de que deva existir solução para esses percalços.  

Outros elementos apontados relacionam-se a barreiras linguísticas (4,6%), 

percentual relativamente baixo. Registram-se, ainda, barreiras concernentes ao excesso 

de dados de informações disponíveis, que concorrem para uma dispersão nos resultados 

de busca, contribuindo negativamente para o acesso à informação.  
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6.2.3 Processamento da Informação 

 

Questão – 12 Que ferramentas utiliza para sistematizar e analisar os dados/informações 

coletados na fase anterior da pesquisa? 

 

Tabela 16 – Uso de ferramentas para a análise e sistematização dos dados 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

Planilhas eletrônicas (ex. Excel) 38 21,8% 136 78,2% 

Plataformas para elaboração de formulários e gerenciamento 

de dados (ex. Google Forms, Survey Monkey) 
91 52,3% 83 47,7% 

Softwares (ex. SPSS, Nvivo) 102 58,6% 72 41,4% 

Outra 174 100,0%   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Podemos mencionar que essa é a segunda fase do processo de comunicação de 

ciência. Nela, os doutorandos já localizaram, acessaram e aplicaram critérios de escolha 

das fontes, ultrapassaram as barreiras de acesso à informação de qualquer natureza, 

obtiveram, de fato, os dados que precisam e, ainda, transformaram-nos em informação 

inteligível, como forma de input para o seu trabalho doutoral. Portanto, eles se veem 

diante de uma situação em que precisam de ferramentas que os auxiliem a organizar esses 

dados de forma mais efetiva, para que sejam interpretados adequadamente. Nesse sentido, 

indagamos quais seriam as ferramentas utilizadas e adotadas nessa fase da pesquisa.  

As ferramentas mais utilizadas para sistematizar e analisar os dados/as informações 

coletadas na fase anterior da pesquisa são “Planilhas eletrônicas” (ex.: Excel), por 78,2%, 

seguidas de “Plataformas para elaboração de formulários e gerenciamento e dados” (ex.: 

Google Forms e Survey Monkey), por 47,7%, e “Softwares” (ex.: SPSS e Nvivo), por 

41,4%. Diante dos resultados, percebemos um predomínio de planilhas eletrônicas de 

controle e sistematização dos dados de investigação, seguidas de plataformas que se 

propõem a coletar e sistematizar os dados de pesquisa.  

Por fim, os dados explicitam que quase metade dos doutorandos utilizam softwares 

como o Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), que, conforme o próprio nome 

enfatiza, é direcionado à grande área das Ciências Sociais Aplicadas. Consideramos que 

esses percentuais são relativamente altos, o que leva a concluir que boa parte da 
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comunidade de doutorandos tem incorporado de fato essas ferramentas de organização e 

controle de dados de investigação em suas práticas.  

Questão13 – Utiliza alguma ferramenta para gerenciar as suas referências? Quais? 

 

Tabela 17 – Uso de gestores de referências 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

Mendeley 119 68,4% 55 31,6% 

Zotero 143 82,2% 31 17,8% 

EndNote 141 81,0% 33 19,0% 

Outra 164 94,3% 10 5,7% 

Não utilizo estes tipos de ferramentas 97 55,7% 77 44,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto ao questionamento sobre a utilização de alguma ferramenta para gerenciar 

as suas referências, 44,3% responderam “Não utilizo esses tipos de ferramentas”, 

enquanto o “Mendeley” foi citado por 31,6%, o “EndNote”, por 19,0%, o “Zotero”, por 

17,8%, e 5,7% responderam “Outra”, especificando as seguintes respostas: “RefWorks” 

(4 elementos), “Estou em vias de utilizar o Mendeley”, “Faço à mão, utilizando as normas 

da ABNT”, “Google Académico”, “Paperpile (proprietária)”, “ProQuest RefWorks” e 

“Word”. 

Diante do exposto, notamos que a incorporação de ferramentas e de gestores de 

referências na comunidade de doutorandos pesquisada não é alta, já que quase metade 

dos sujeitos não as utiliza, devido tanto ao desconhecimento quanto à falta de habilidade 

no manuseio das mesmas. Outra possibilidade é que os programas doutorais e 

orientadores não estejam incentivando seu uso e aplicação. A literatura sobre a área, já 

debatida no item 3.4 desta investigação, reforça que existem inúmeras vantagens 

associadas ao uso desses tipos de ferramentas, conforme exposto abaixo: 

 

A habilidade de exportar citações facilmente não é só útil para [...] pessoas que precisam se 

comunicar sobre informação entre si, mas também é útil aos profissionais de informação que 

podem utilizar nas novas tecnologias para trabalhar com serviços de referência num mundo 

que está se tornando cada vez mais digital (Fernandez, 2011, p.6). 
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Embora existam ainda outras vantagens associadas, tais como a padronização na 

organização, a referenciação de dados de pesquisa, a ampliação do acesso a publicações, 

o que potencialmente pode incrementar o debate científico e o aumento do impacto de 

citações, como exposto por Xia, Myers & Wilhoite (2011, p 34.), a comunidade 

epistêmica em questão não incorporou e não utiliza a ferramenta em todo o seu potencial. 

Esse fato demonstra que a literatura na área tem indicado uma tendência e que, na prática, 

no contexto dessa investigação, esse fenômeno não foi confirmado. Outra hipótese é que 

esses tipos de ferramentas tenham tido uma penetração mais ampla em áreas diferentes 

da Ciência da Informação, o que pode ser considerado até paradoxal, uma vez que as 

funcionalidades desses tipos de plataformas estão em certa medida atreladas à área da CI.  

Questão 14 – Na escrita de trabalhos científicos, costuma colaborar com outras pessoas? 

 

Tabela 18 – Padrões de Colaboração no trabalho científico 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

Costumo colaborar com meu orientador e/ou co-orientador 58 33,3% 116 66,7% 

Sim, colaboro com colegas do mesmo programa doutoral 77 44,3% 97 55,7% 

Sim, colaboro com colegas fora de meu programa doutoral 114 65,5% 60 34,5% 

Sim, colaboro com colegas de outros programas doutorais 126 72,4% 48 27,6% 

Não costumo colaborar, escrevo sozinho 145 83,3% 29 16,7% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quando questionados acerca da colaboração ou não com outras pessoas na escrita 

de trabalhos científicos, responderam da seguinte maneira: “Costumo colaborar com meu 

orientador e/ou coorientador”, por 66,7%, seguida de “Sim, colaboro com colegas do 

mesmo programa doutoral”, por 55,7%, “Sim, colaboro com colegas fora de meu 

programa doutoral”, por 34,5%, e “Sim, colaboro com colegas de outros programas 

doutorais”, por 27,6%, enquanto 16,7% responderam: “Não costumo colaborar, escrevo 

sozinho”.  

Analisar o padrão de colaboração científica é fundamental para se perceber o 

comportamento de práticas informacionais de determinada comunidade epistêmica. 

Indica, dentre outros aspectos, como os sujeitos organizam, constroem, colaboram e 

compartilham a informação científica. O quadro acima sugere que os doutorandos 

pesquisados têm uma preferência de elaborar trabalhos em coautoria com seus 
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orientadores, demonstrando que, acima de tudo, há parcerias consolidadas nos programas 

doutorais pesquisados. Outro dado apontado na realidade pesquisada é que os 

doutorandos têm o costume de colaborar com os colegas do mesmo programa doutoral. 

Esses dois resultados, embora benéficos do ponto de vista da formação de parcerias, 

caracterizam uma espécie de endogenia das práticas de comunicação científica desses 

grupos.  

No entanto, os demais resultados explicitam que uma pequena parcela prefere 

publicar de forma isolada, escolhendo não pertencer a nenhuma rede de colaboração. Para 

alguns autores, como Kuhn (1963), essas são atividades em certa medida 

contraproducentes, no sentido de que a prática científica deve ser coletiva. Esse aspecto 

pode ser evidenciado na passagem em que afirma: “a comunidade é integrada por 

indivíduos que compartilham o mesmo paradigma e estariam comprometidos com a 

prática coletiva da ciência, não existindo, um modo solitário de se fazer ciência”. 

Inferimos que esse “modo solitário” de se fazer ciência poderá ser menos benéfico, pois 

a colaboração entre indivíduos e, especialmente, entre diferentes grupos poderá gerar 

inovação em termos de conhecimento, na medida em que 

 

a colaboração científica oferece uma fonte de apoio para melhorar o resultado e maximizar o 

potencial da produção científica […] é a ampliação do repertório de abordagens e ferramentas 

que advém do intercâmbio de informações e da fertilização cruzada que se verifica quando 

grupos distintos juntam esforços no sentido de determinada meta (Weisz & Roco, 1996, p.37). 

 

Nessa perspectiva, há inúmeras vantagens associadas à colaboração científica entre 

pares. Para Meadows (1999, p.161), as pesquisas em colaboração têm maior visibilidade, 

pois podem potencialmente aumentar a quantidade de vezes em que são citadas e, ainda, 

melhorar a sua qualidade, beneficiando-se de cientistas mais experientes e renomados, o 

que, para o autor, estimula a maturação mais consistente das ideias. Noutra vertente, Lévy 

(2008, p.58) pondera que a colaboração científica entra no viés da “inteligência coletiva”, 

que ocorre no ciberespaço, o qual, para ele, “é um espaço valioso de interações entre os 

conhecimentos produzidos pela humanidade que está em constante mutação, fazendo do 

conhecimento e dos conhecedores coletivos inteligentes”. Em nosso entendimento, pelo 

menos nos níveis iniciais do processo de doutoramento, essa coletividade deve ser 

estimulada, tendo em vista que pode potencialmente gerar benefícios para todos os 

envolvidos bem como ajudar alunos a ganhar experiência a partir da interação com 
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orientadores e alunos veteranos. Já no que tange ao aspecto da produção da pesquisa mais 

individualizada, Mahony & Tiedau (2012, p.172) colocam que 

 

existe uma inclinação ao estudo solitário que se torna cada vez mais visível conforme os 

estudantes progridem na academia enquanto alunos de graduação até se tornarem alunos de 

doutoramento e além. Existe uma tendência para que estes pesquisadores se tornem mais e 

mais isolados uma vez que se tornam cada vez mais especializado. 

 

O trabalho doutoral é essencialmente, para além da contribuição do orientador, 

individual. Ficou evidente na colocação acima que, conforme avançam os estudos 

doutorais, mais solitário se torna o processo.  

Mais adiante, no item 6.3 deste trabalho, analisaremos como ocorreu o padrão de 

colaboração de cada programa doutoral isoladamente e perceber como cada um deles 

pode potencialmente influenciar nessas práticas. Em seguida, identificaremos quais as 

ferramentas mais utilizadas para se efetivar a colaboração entre pares. 

Questão 15 – Faz uso de ferramentas para auxiliar no processo de escrita colaborativa? 

Indique-as abaixo: 

 

Tabela 19 – Ferramentas tecnológicas utilizadas na escrita colaborativa 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

Plataformas de escrita colaborativa (ex. 

Google docs) 
57 32,8% 117 67,2% 

Dropbox 76 43,7% 98 56,3% 

One Drive 132 75,9% 42 24,1% 

Não utilizo esses tipos de ferramentas 140 80,5% 34 19,5% 

Outra 166 95,4% 8 4,6% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

A respeito do questionamento sobre o uso de ferramentas para auxiliar no processo 

de escrita colaborativa, a resposta mais dada foi: “Google docs”, por 67,2%, seguida de 

“Dropbox”, por 56,3%, e “One Drive”, por 24,1%, verificando-se ainda que 19,5% 
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responderam: “Não utilizo esses tipos de ferramentas” e 4,6%, “Outra”, especificando as 

seguintes respostas: “Google Drive” (2 elementos), “E-mail”, “Evernote, Google Keep”, 

“Mega”, “Microsoft OneNote”, “Microsoft Word” e, ainda, “Uso estas ferramentas para 

partilhar informação, mas não especificamente no processo de escrita colaborativa”. 

Os resultados acima elencados expõem que existe uma relativa penetrabilidade e 

adoção de ferramentas tecnológicas utilizadas para a colaboração científica entre pares. 

A ampla aceitação de plataformas de escrita colaborativa, a exemplo do Google docs, 

indica que esses doutorandos têm de fato incorporado esses tipos de plataformas em suas 

práticas, fazendo uso das suas vantagens como economia de tempo e, acima de tudo, 

como possibilidade de se trabalhar e cooperar com outros cientistas de forma remota. 

Essas facilidades, a nosso ver, são possibilitadas por meio da emergência das TIC e da 

ascensão da web 2.0, conforme profusamente debatido neste trabalho. Diante disso, 

ressaltamos que essas ações estão em consonância com os princípios do E-Science, como 

exposto por Barjak et al. (2013, p.34), quando ponderam que 

 

a alocação de recursos digitais geograficamente distribuídos, o poder de computação (capacidade 

de processamento e armazenamento) e as tecnologias de visualização de dados têm constituído 

os principais esforços para a construção de infraestruturas computacionais de suporte à pesquisa 

colaborativa, no que se tem denominado de E‐Science. 

 

Esse novo ambiente existe na realidade e os cientistas têm cada vez mais adotado 

esse formato de trabalho em seu modus operandi. Os dados obtidos também salientam a 

adoção de ferramentas que permitem o armazenamento de informações na nuvem, tais 

como o Dropbox e o One Drive, por meio de percentuais de uso, que, se somados, 

representam uma adoção razoável desse tipo de tecnologia. No entanto, verificamos que 

um pequeno percentual dos estudantes de doutoramento pesquisados não costuma adotar 

nenhuma dessas ferramentas, pelo menos para a escrita colaborativa, o que nos faz 

concluir que há uma resistência a essas ferramentas.  
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Questão16 – Dos canais de comunicação abaixo, indique quais os que prefere para 

comunicar-se com seu orientador: 

 

Tabela 20 – Ferramentas de Comunicação Orientando-Orientador 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

E-mail 7 4,0% 167 96,0% 

Skype 98 56,3% 76 43,7% 

Aplicativos de Mensagens Instantâneas (ex. Whatsapp, etc.) 99 56,9% 75 43,1% 

Redes Sociais (ex: Facebook, LinkedIn) 135 77,6% 39 22,4% 

Outro 160 92,0% 14 8,0% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A questão sobre quais são os canais de comunicação preferidos para se comunicar 

com seu orientador teve como respostas: “E-mail”, por 96,0%, seguida de “Skype”, por 

43,7%, “Aplicativos de Mensagens Instantâneas” (ex.: Whatsapp etc.), por 43,1%, e 

“Redes Sociais” (ex.: Facebook e LinkedIn), por 22,4%, sendo a resposta “Outra” dada 

por 8,9%, com as seguintes especificações: “Telefone” (2 elementos), “Hangouts” (2 

elementos), “Chamadas telefônicas convencionais, tutorais, conversas presenciais”, 

“Mensagens de texto”, “Orientação pessoal”, “Pessoalmente e por telefone”, 

“Pessoalmente”, “Slack”, “Telefone Celular” e “Trabalhamos juntas, comunicamos 

presencialmente”.  

Os dados acima expõem que o E-mail é o formato preferencial de comunicação 

entre orientador e orientandos e que muito da comunicação se dá com o auxílio da 

tecnologia e de plataformas de comunicação digitais. Apenas uma parcela muito pequena 

(8%) não faz uso dessas ferramentas para comunicar-se. Outros doutorandos 

manifestaram dificuldades em responder essa questão porque eram alunos de primeiro 

ano e ainda não possuíam orientadores, conforme evidenciado nas passagens: “Ainda não 

tenho orientador [...]” e “No doutoramento ainda não tenho orientador respondi essa 

resposta com base no meu mestrado”. De todo modo, consideramos um percentual 

bastante alto de comunicação mediada pela tecnologia. 

6.2.4 Publicação e disseminação de resultados 
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Questão17 – Escolha abaixo os principais formatos de publicação dos resultados de sua 

pesquisa 

 

Tabela 21 – Outputs de Ciência escolhidos 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

Artigo em periódicos com revisão por pares 25 14,4% 149 85,6% 

Comunicações ou Pôsteres em Congressos, Simpósios e Colóquios 35 20,1% 139 79,9% 

Capítulos de Livros 92 52,9% 82 47,1% 

Livros 138 79,3% 36 20,7% 

Artigo em periódicos sem revisão por pares 155 89,1% 19 10,9% 

Outro 170 97,7% 4 2,3% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No que tange à questão acerca dos principais formatos138 de publicação dos 

resultados das pesquisas, as respostas mais assinaladas foram: “Artigo em periódicos com 

revisão por pares”, por 85,6%, e “Comunicações ou Pôsteres em Congressos, Simpósios 

e Colóquios”, por 79,9%, seguidas de “Capítulos de Livros”, por 47,1%, “Livros”, por 

20,7%, e “Artigo em periódicos sem revisão por pares”, por 10,9%, sendo a resposta 

“Outra” dada por 2,3%, com a especificação das seguintes respostas: “Ainda não 

publiquei” (2 elementos) e “Blogs científicos”.  

Conforme exposto acima, os doutorandos pesquisados demonstram preferência por 

publicar seus resultados de investigação em formato de artigos de periódicos que tenham 

passado pelo processo de revisão de pares. Esses dados confirmam um padrão já visto nas 

questões analisadas anteriormente e é corroborado na literatura da área. Para Ziman 

(1979, p.116), o periódico traz a possibilidade de legitimar o conhecimento, que é 

reconhecido oficialmente e referendado por editores, permitindo “ascensão do cientista 

para efeito de promoção, reconhecimento e conquista de poder em seu meio”, numa 

cultura de “publish or perish”. Fica patente o conservadorismo dos doutorandos, 

reforçando a existência de uma forte resistência na adoção de formatos alternativos de 

comunicação científica. Para Arms & Larsen (2007, p.237), 

                                                           
138 Observamos que a sequência adotada na tabela acima corresponde à “hierarquia” dos formatos de publicação 

existentes encontrados na literatura científica.  
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infelizmente, a comunidade acadêmica tem um histórico de resistência a novas formas de 

comunicação científica. […] é fácil ver o conteúdo digital como nada mais do que uma 

nova representação de formas familiares de livros e revistas […] limitados por visões 

convencionais de revisão por pares e de direitos autorais. O desafio é elevar os modos 

alternativos de comunicação para o mesmo nível de prestígio das formas tradicionais. 

 

 

Portanto, tais resultados levam-nos a inferir que o conteúdo expresso em formato 

digital ainda é visto como algo não oficial e alternativo, uma vez que os sistemas de 

avaliação de pares para esses tipos de formatos ainda não são aceitos oficialmente. 

Formas alternativas de se comunicar ciência, como por meio de blogs, microblogs, 

websites e redes sociais em geral, estão longe de ser unanimidade entre os pesquisadores. 

Como vimos, essas fontes são utilizadas em sua maior parte para que haja o debate do 

conhecimento no momento de sua construção, promovendo-o e não publicando 

oficialmente resultados. Nesse sentido, o fato de que há ainda um sistema de 

reconhecimento da ciência essencialmente voltado para as métricas oficiais, advindas de 

sistemas como Fator de Impacto e índices de citações, apesar de críticas (Kronick, 1990; 

Rennie, 1991; Godlee,  Gale & Martyn, 1998; Bailar, 1991), colabora para o fornecimento 

de prestígio e reconhecimento. Esses critérios, por serem mais objetivos, são valorizados 

para a atribuição de financiamento e promoção nas carreiras acadêmicas, conforme 

observamos anteriormente: “o sistema de relações engendrado pela atividade científica 

pressupõe a inserção e manutenção nesse campo científico de processos culturais que 

atuam como elemento de autoridade, prestígio e distinção entre os educadores” 

(Bourdieu, 1983, p.132). 

Os dados acima ainda explicitam que, além de artigos de periódicos, os doutorandos 

têm optado por publicar em forma de Comunicação em Congressos e Pôsteres, o que nos 

leva a inferir que valorizam o debate entre os pares que esse tipo de atividade proporciona. 

Contudo, apesar de possibilitarem esse debate, são os formatos tradicionais do sistema de 

comunicação científica. Outras fontes apontadas como preferenciais foram os Livros e 

Capítulos de Livros, situados na esfera de produtos convencionais de ouputs de ciência. 

No entanto, ressaltamos que o estudante em processo de doutoramento em geral não tem 

tanto acesso à publicação nesses tipos de formatos, os quais ficam reservados para 

trabalhos finalizados, o que pôde ter contribuído para as estatísticas acima mencionadas. 

Alguns doutorandos, sobretudo os iniciantes, demonstraram dificuldades em responder a 
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essa questão, uma vez que não haviam publicado artigos no início de seu processo 

doutoral. 

Questão 18 – Estabeleça um ranking dos critérios utiliza para publicar 

 

Tabela 22 – Critérios para publicação de resultados de investigação 

 1 2 3 4 5    

 N % N % N % N % N % N M DP 

Fator de impacto 2 1,2% 6 3,5% 28 16,3% 47 27,3% 89 51,7% 172 4,25 0,93 

Indexação em Base de 

Dados 
1 ,6% 3 1,7% 24 14,0% 59 34,3% 85 49,4% 172 4,30 0,82 

Acesso Aberto 4 2,3% 10 5,8% 30 17,4% 43 25,0% 85 49,4% 172 4,13 1,05 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- Nada importante; …; 5- Muito importante. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em média, a importância é superior para “Indexação em Base de Dados”, seguida 

de “Fator de impacto” e depois de “Acesso Aberto”, tendo todos os itens uma relevância 

média muito superior ao ponto intermédio da escala de medida. Os dados indicados acima 

permitem inferir as tendências apontadas anteriormente, de que os elementos valorizados 

em forma de critérios adotados para a publicação de resultados de investigação se 

reportam, sobretudo, à valorização dos elementos formais, presente no sistema de 

comunicação científica.  

Questão 19 – Após a publicação de trabalhos, costuma difundi-los por meio de Redes 

Sociais e/ou blogs? Quais? 

 

Tabela 23 – Uso de Redes Sociais para difusão de resultados de investigação 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

Redes Sociais Acadêmicas (ex. Research Gate, Academia.edu) 83 47,7% 91 52,3% 

Redes Sociais Gerais (ex. Twitter e Facebook) 105 60,3% 69 39,7% 

Blogs científicos 151 86,8% 23 13,2% 

     

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Conforme debatido anteriormente nos capítulos teóricos deste trabalho, com o 

avanço das TIC, sobretudo após a ascensão da web 2.0, uma infinidade de ferramentas 

colaborativas surgiu e foi aplicada ao universo da comunicação de ciência. Torna-se 

importante, então, investigar como as diversas comunidades epistêmicas têm utilizado 

essas ferramentas e como as incorporam em suas práticas. Diante desse contexto, é 

fundamental analisar em que medida os alunos de doutoramento pesquisados têm de fato 

utilizado os blogs e as Redes Sociais Gerais ou Acadêmicas para divulgar seus trabalhos 

científicos. As respostas mais assinaladas foram: “Redes Sociais Acadêmicas” (ex.: 

Research Gate e Academia.edu), por 52,3%, seguida de “Redes Sociais Gerais” (ex.: 

Twitter e Facebook), por 39,7%, e “Blogs Científicos”, por 13,2%, sendo a resposta “Não 

uso Redes Sociais ou Blogs para esse propósito” assinalada por 31,0%. 

É perceptível que, no processo de publicação, os pesquisados optam por produtos 

formais de conhecimento, como artigos científicos, livros e bases de dados eletrônicas, 

em detrimento de fontes alternativas de informação, como blogs, websites, dentre outros. 

No entanto, posteriormente, na fase de divulgação, percebemos um uso ampliado de 

fontes de informação, como as Redes Sociais especializadas. Esse dado reforça o que foi 

visto anteriormente, de que essas plataformas estão sendo utilizadas para se construir, 

debater e divulgar o conhecimento acumulado. Esse argumento é colocado por Gruzd et 

al. (2012, p. 123), quando afirmam que houve uma rápida aceitação e implementação das 

redes sociais para a interação e a troca de ideias139 (Gruzd et al., 2012). Por outro lado, 

Pearce et al.  (2012, p. 40) defendem que as mudanças trazidas pelas redes sociais não 

são tão rápidas quanto se previa. Para os autores, muitos pesquisadores demonstram 

reservas em mudar os padrões de comunicação científica tradicionalmente estabelecidos. 

Em consonância com essa linha de raciocínio, Nentwich (2014, p.117) afirma que o status 

atual das redes socais no panorama acadêmico ainda é confuso, não existindo uma massa 

crítica de cientistas ativos para uma análise mais aprofundada, já que os acadêmicos são 

confrontados e podem escolher múltiplas e potenciais plataformas para seu trabalho. O 

autor ainda salienta que estabelecer e manter vários perfis em redes sociais consome 

muito tempo, fazendo com que eles concentrem seus esforços em apenas um, em vez de 

se manterem ativos em vários perfis ao mesmo tempo, e com que o potencial de uso das 

redes esteja espalhado em variados serviços, e não em um ou dois. Assim, o mais 

desafiante de tudo isso é manter suas presenças digitais, ponderando-se se esse tipo de 

                                                           
139 Grifo nosso. 
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atividade leva à fragmentação da informação científica distribuída e se pode 

potencialmente funcionar contra a democratização do saber e instaurar processos cada 

vez mais automatizados de se filtrar informação, trazendo limitações para a atividade 

acadêmica.  

Portanto, a literatura da área apontada acima e no capítulo 3 deste trabalho bem 

como os dados obtidos neste estudo (um pouco mais da metade dos pesquisados utiliza) 

confirmam que a adoção e o uso das redes sociais no panorama científico, embora 

vantajosos, ainda têm muito espaço para crescer, isto é, seu potencial não é totalmente 

aproveitado e a relativa baixa aceitação explicita que há resistência e reserva por parte 

dos pesquisados. A estatística de 31% de pessoas que indicam que não utilizam Redes 

Sociais e Blogs para esse propósito reforça os argumentos anteriores. Para melhor 

identificar essas e outras questões, propusemos a pergunta a seguir. 

Questão 20 – Indique as razões para o uso das Redes Sociais Acadêmicas 

 

Tabela 24 – Uso das Redes Sociais Acadêmicas 

 Não assinalado Assinalado 

 N % N % 

Divulgar o meu trabalho e aumentar a minha visibilidade 75 43,1% 99 56,9% 

Facilitar o contacto e discussão entre meus pares 75 43,1% 99 56,9% 

Ter acesso a outras publicações 76 43,7% 98 56,3% 

Não vejo necessidade de utilizá-las 152 87,4% 22 12,6% 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Essa questão teve como objetivo analisar, dentre os que utilizam as redes sociais 

acadêmicas, quais os principais motivos para que o façam. Nessa perspectiva, os 

resultados indicam um equilíbrio nos itens “Divulgar o meu trabalho e aumentar a minha 

visibilidade”, selecionado por 56,9%, “Facilitar o contacto e discussão entre meus pares”, 

também por 56,9%, e “Ter acesso a outras publicações”, por 56,3%. Portanto, pode-se 

afirmar que os pesquisados fazem uso das redes sociais acadêmicas para essencialmente 

tornar seu trabalho mais conhecido entre seus pares, fomentar a discussão e o debate 

científico e, em menor medida, para ter acesso a informações publicadas nesse médium. 

Essa realidade é referendada na literatura, uma vez que 
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muitos acadêmicos estão usando as mídias sociais informalmente para facilitar as 

oportunidades de troca aberta entre os pares e apresentar novas ideias […] Isso faz com 

que outros acadêmicos tenham acesso a pesquisas enquanto as mesmas acontecem bem 

como permite a participação em diálogos sobre as práticas de pesquisa, o que sugere que 

as ferramentas de pesquisa das Redes Sociais estão gerando uma maior abertura para a 

academia” (Ross, 2015, p.24). 

 

Registra-se, ainda, nos resultados, uma parcela pequena (12,6%) dos doutorandos 

que não veem necessidade alguma de utilizar esse tipo de ferramenta. No entanto, esse 

fato não elimina sua presença digital. Sem dúvida, ela ocorre quando participam das redes 

sociais gerais com perfis pessoais, quando publicam seus resultados em formato de 

artigos científicos em revistas digitais e em actas de congresso, quando inserem suas 

produções em seu curriculum e nas plataformas digitais específicas em suas instituições 

ou quando são obrigados a possuir identificadores digitais acadêmicos, como ORCID140, 

para receberem financiamentos ou outras exigências nesse âmbito. Podemos afirmar que, 

hoje, é quase impossível um pesquisador não deixar “pegadas” digitais online. Barbour 

& Marshall (2012, p.3) enfatizam a questão dessa presença digital: 

Embora muitos acadêmicos contribuem para a criação de sua persona digital existem muitos 

que não estão engajados nas novas mídias de forma significativa. Entretanto isto não significa 

que não estejam presentes online. O risco de não poder controlar a persona acadêmica própria 

é que os outros podem criar uma para o acadêmico. Isso já é o que se convenciona chamar de 

“o self sem contenção”. 

 

Portanto, alerta-se para o fato de que é importante, enquanto acadêmico, fazer uma 

gestão de sua persona digital e obter controle do que é difundido na rede, tornando-se 

uma necessidade básica bem como uma competência necessária para o ciclo de 

comunicação de ciência. Recomenda-se ainda que esse tipo de atividade faça parte do 

treinamento doutoral.  

Diante do que foi discutido, notamos que o uso das redes sociais acadêmicas é feito 

com propósitos específicos e que apresenta vantagens para o processo de comunicação e, 

sobretudo, de divulgação e democratização da informação, rumo a uma ciência mais 

aberta. Como fenômeno relativamente recente, embora tenha recebido muita atenção e 

                                                           
140 De acordo com seu website,  <https://orcid.org/>, “ORCID é uma organização sem fins lucrativos ajudando a criar 

um mundo onde todos que participam de pesquisas, bolsas de estudo e inovações sejam identificados de forma única e 

conectados a seus contribuidores e afiliações, entre disciplinas, fronteiras e tempo”. 
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presença expressiva na literatura da área, ainda necessita de mais estudos, analisando-se 

as tendências e comparando resultados de forma contínua.  

Questão 21 – Quantos artigos/comunicações/pôsteres publicou no decorrer de seu 

doutoramento?  

 

Tabela 25 – Quantitativo da Produção Científica dos Doutorandos 

   Desvio Coef.   

 N Média Padrão Variação Mínimo Máximo 

Q21. Quantos artigos/comunicações/pôsteres 

publicou no decorrer de seu doutoramento? 174 4,72 6, 128% 0 43 

6 Fonte: Dados da pesquisa. 

Essa questão visou identificar a quantidade de produção científica dos alunos 

pesquisados no processo de doutoramento. Na amostra, o número de 

artigos/comunicações/pôsteres publicados nesse período apresenta um valor médio de 

4,72%, com uma dispersão de valores de 128%. Os valores mínimo e máximo são, 

respectivamente, 0 e 43 publicações. O Histograma 2 abaixo indica o quantitativo desses 

resultados. 

Histograma 2 – Quantitativo da produção científica dos doutorandos no decorrer do 

doutoramento 

 

É possível observar que a distribuição de valores do número de 

artigos/comunicações/pôsteres publicados se verifica principalmente entre 0 e 11 e que o 

número de publicações superior a 12 são outliers. Os doutorandos que não tiveram 

publicações são os que estão em início de curso.  
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Questão 22 – O seu Programa Doutoral exige que publique no decorrer do curso? 

 

Tabela 26 – Exigência de Publicação de Resultados  

 Frequência Percentagem 

Não 28 16,1 

Sim 146 83,9 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na amostra, 84% dos sujeitos afirmaram que o Programa Doutoral ao qual 

pertencem exige que publiquem no decorrer do curso, enquanto o restante (16%) 

respondeu negativamente. Como se pode notar, a maioria dos programas pesquisados faz 

exigência de produção científica dos doutorandos ao longo do curso. No entanto, ela não 

é expressa formalmente, o que nos leva a inferir que se encaixam em práticas do que se 

convencionou chamar de “currículo oculto” dos programas de doutoramento, conforme 

observado no capítulo 5 deste trabalho. Trata-se de uma cultura própria dos programas 

doutorais, com exigências implícitas e contextuais, em geral ligadas às linhas de pesquisa 

presentes nos referidos programas ou ainda como exigências presentes nas unidades 

curriculares.  

Questão 23 – Indique a sua opinião sobre os seguintes aspectos:  

 

Tabela 27 – Participação em atividades e formações extracurriculares 

 1 2 3 4 5    

 N % N % N % N % N % N M DP 

Publicação de artigos 

durante o doutoramento 
1 ,6% 5 2,9% 14 8,0% 44 25,3% 110 63,2% 174 4,48 0,81 

Participação em Eventos 

Científicos (Congressos, 

Simpósios, Colóquios) 

1 ,6% 6 3,5% 13 7,5% 49 28,3% 104 60,1% 173 4,44 0,82 

Participações 

extracurriculares em 

Formações voltadas às 

TIC 

3 1,7% 25 14,5% 41 23,7% 49 28,3% 55 31,8% 173 3,74 1,11 

Os valores indicados reportam-se à escala de medida: 1- Nada importante; …; 5- Muito importante. 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

204 
 

 

Em média, a importância é superior para “Publicação de artigos durante o 

doutoramento”, seguida de “Participação em Eventos Científicos (Congressos, 

Simpósios, Colóquios)” e de “Participação extracurricular em Formações voltadas às 

TIC”, tendo todos os itens uma importância média superior ao ponto intermédio da escala 

de medida. Pode-se observar que a maioria (63,2%) demonstra que a publicação de 

artigos no decorrer do doutoramento é importante, bem como um valor aproximado de 

60,1% de pessoas concordam que participar de eventos na área é fundamental nesse 

processo. Portanto, muitos dos pesquisados concordam que é importante debater e 

compartilhar resultados da investigação em formato de publicações, seja por meio de 

discussão dos resultados com os pares em fóruns adequados, seja em eventos científicos.  

No entanto, no tocante a outros aspectos relacionados à formação doutoral, como 

treinamentos para atividades curriculares e formações voltadas ao uso das TIC, apenas 

31,8% dos alunos demonstram interesse ou consideram importantes. Esse dado contradiz 

as respostas obtidas que se reportam ao aspecto da importância de treinamento e formação 

das TIC, uma vez que uma maioria expressou que os programas doutorais necessitam 

melhorar a oferta de formações nessa área, conforme evidenciado nas respostas abertas 

presentes na Questão 29 do inquérito. 

Questão 24 – Costuma monitorar o impacto de suas publicações? 

 

Tabela 28 – Monitoramento do impacto de publicações 

 Frequência Percentagem 

Sim 65 37,6 

Não 72 41,6 

Tenho dificuldades em realizar tal tarefa 28 16,2 

Não considero isso importante 8 4,6 

Total 173 100,0 

Verifica-se uma não resposta. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como exposto anteriormente na parte teórica deste trabalho, os cientistas fazem 

pesquisa para difundir informação e conhecimento científico e, com isso, gerar inovação 

em variados campos da ciência e na sociedade em geral. Outras motivações para tal ação 
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dizem respeito ao reconhecimento e ao prestígio de seu trabalho. Esse reconhecimento se 

dá quando são citados pelos seus pares ou quando publicam em revistas científicas com 

alto Fator de Impacto141, Índice-h ou por meio de métricas semelhantes que atestam a 

qualidade dos trabalhos científicos, que são, em geral, os que passaram por um processo 

criterioso de revisão de pares. Para analisar em que medida os doutorandos em Ciência 

da Informação valorizam essa prática, foi-lhes perguntado se eles têm o hábito de 

monitorar o impacto de suas próprias publicações ou se sentem alguma dificuldade nesse 

processo. 

Os resultados expõem que apenas 37% costumam monitorar o impacto de suas 

publicações, 42% respondem que não têm o costume de fazer isso, 16% assinalam que 

têm dificuldades em realizar tal tarefa e 5% afirmam que não consideram tal ação 

importante.  

Conforme foi visto, apesar de compreenderem que é importante publicar no 

decorrer do doutoramento, optam por publicar em fontes de informação referendadas, 

comportamento que revela que estão em consonância com o sistema tradicional de 

comunicação científica. No entanto, uma vez publicado o trabalho, poucos são os que se 

preocupam com o modo como a sua pesquisa está sendo recebida pela comunidade 

científica. A nosso ver, esse comportamento é contraditório, pois em fases iniciais do 

ciclo da comunicação científica valorizam tais aspectos e, na fase final, não os levam em 

consideração e outros nem os compreendem como importantes. Infere-se que esse 

comportamento pode ser atribuído ao desconhecimento total de como efetivamente 

                                                           
141 De acordo com Garfield (2003, p. 1), o Fator de Impacto é uma medida métrica utilizada para indicar o 

número médio de citações de artigos científicos publicados em periódicos científicos. Seu cálculo é feito 

de forma anual e publicado no Journal Citation Reports (JCR). Foi criado pelo próprio Eugene Garfield e 

Irving H. Sher, sendo o primeiro pesquisador do Institute for Scientific Information (ISI). Especificamente 

para a área da Ciência da Informação, considera-se o Social Sciences Citation Index. Para mais informações, 

consultar: Garfield, E. (2003). The history and meaning of the journal impact factor. Jama, 295(1), 90-93, 

ou mesmo, Garfield, E. (2003). The meaning of the Impact Factor. Revista Internacional de Psicología 

clínica y de la Salud, 3, 363-369 ou mesmo: Garfield, E. (1998). The use of journal impact factors and 

citation analysis for evaluation of science. In: 41st Annual Meeting of the Council of Biology Editors, Salt 

Lake City, UT.  

Já em relação ao Índice-h, sua função é permitir a avaliação do impacto individual dos pesquisadores e de 

sua qualidade científica, levando em consideração elementos tais como a regularidade de sua produção 

científica e a quantidade de citações que têm obtido. Foi desenvolvido por Jorge E. Hirsch, inicialmente 

concebido para a área de física, mas ampliado para outras áreas. Para mais informações, consultar: Hirsch, 

J. E. (2005). An index to quantify an individual's scientific research output. Proceedings of the National 

academy of Sciences of the United States of America, 16569-16572. Esclarecemos que não é nosso intuito 

nem o foco de nosso trabalho um maior aprofundamento sobre as diversas medidas de avaliação 

bibliométricas existentes.  
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monitorar o impacto individual ou à dificuldade em fazê-lo. Esses dados precisam ser 

levados em conta na educação doutoral dispensada a esse público. Entendemos que é 

importante discutir com futuros cientistas o panorama da produção científica e as formas 

como os pesquisadores estão sendo avaliados atualmente, seja no formato tradicional, 

seja nos formatos alternativos que vêm surgindo. Essas discussões podem ser realizadas 

em nível de unidades curriculares ou ainda nos diversos grupos de pesquisas presentes na 

atualidade.  

Nesse contexto, podemos afirmar que os métodos de valorização acadêmica, como 

os métodos bibliométricos, são utilizados há muitos anos, sendo fundamentais para 

indicar a qualidade da produção científica. A esse respeito, a literatura tem produzido 

extensos relatos sobre a importância dessas e de outras medidas (Cronin, 1995, Narin, 

1976, Moed, 2005), atestando que são fundamentais para se perceber a influência e o 

impacto dos trabalhos científicos, o que pode levar a um mapeamento e salientar 

tendências nas diversas áreas científicas. Além disso, como já afirmamos, são parâmetros 

universalmente aceitos e considerados elementos de valorização científica, utilizados 

como critérios para a promoção de carreiras acadêmicas e financiamento científico. 

No entanto, é crescente o movimento de críticas a essas medidas, como visto em 

Borgman & Furner (2002, p.30), quando afirmam que a validade de algumas das medidas 

avaliativas amplamente aceitas está sendo questionada. Ao mesmo tempo, novas teorias 

e novos métodos surgem, denotando novas formas para se contabilizar e medir o 

comportamento acadêmico. Os autores ainda destacam que essas críticas têm ganhado 

cada vez mais adeptos.  Acrescentamos que essas novas formas de se medir e avaliar a 

produção acadêmica situam-se no campo das Altmetrics, conforme mencionado 

anteriormente. Além disso, a constante evolução da tecnologia da informação e o 

surgimento de diversificadas formas de tornar a informação científica acessível, inclusive 

com acesso a dados de pesquisa abertos, têm, em certa medida, provocado importantes 

alterações no sistema como um todo.  
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6.2.5 Autoarquivo 

Questão 25 – Procede ao autoarquivo das publicações em repositório institucional? 

 

Tabela 29 – Práticas de autoarquivo 

 Frequência Percentagem 

Não 98 56,3 

Sim 76 43,7 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A prática do autoarquivo consiste no depósito, por parte do pesquisador, ou de quem 

tem essa função, de um trabalho científico em formato digital do tipo eprint em um 

repositório, que implementa o protocolo OAI-PMH tal como estabelecido pela Open 

Archive Iniciative (OAI)142.  

As vantagens desse processo são variadas, incluindo a possibilidade de ampliar o 

acesso aos documentos em texto integral, seja para fornecer o acesso à informação 

científica e aos resultados de investigação, seja para aumentar a visibilidade do autor, 

ampliando as suas chances de ser citado e reconhecido.  

Na amostra coletada para esta pesquisa, 44% respondem que procedem ao 

autoarquivo das publicações em repositório institucional, enquanto o restante (56%) 

responde negativamente. Esses percentuais nos levam a perceber que uma quantidade 

relativamente baixa de pesquisadores adota essa prática (menos da metade). Entendemos 

que a relativa baixa representatividade pode estar ligada a fatores como o 

desconhecimento desse público a respeito do que vem a ser o autoarquivo. Muitos dos 

                                                           
142 De acordo com seu website oficial (<http://www.openarchives.org/),>, o OAI “promove e desenvolve 

padrões de interoperabilidade que visam facilitar a disseminação eficiente de conteúdo. Possui raízes no 

[movimento] de acesso aberto e de repositórios institucionais. [...] ao longo do tempo o trabalho do OAI se 

expandiu para promover e ampliar o acesso a recursos digitais para o eScholarship, eLearning, and 

eScience”. Hoje o movimento está em plena expansão e é apoiado por uma grande quantidade de 

pesquisadores e instituições, tais como Coalition for Networked Information, National Science Foundation, 

bem como a Digital Library Federation, dentre outras. Para mais informaçes, consultar: Lagoze, C., & Van 

de Sompel, H. (2001). The Open Archives Initiative: Building a low-barrier interoperability framework. In 

Proceedings of the 1st ACM/IEEE-CS joint conference on Digital libraries (pp. p.54-62) ou Harnad, S. 

(2001). The self-archiving initiative. Nature, 410(6832), 1024-1025 ver ainda 

(<http://www.eprints.org/self-faq)].>. 
 

 

http://www.openarchives.org/
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inquiridos (ver questão 28) desconheciam esse termo, como fica evidenciado nestas 

respostas: “Há termos que desconheço, como autoarquivo, que não faz parte da 

terminologia que tenho facilidade de compreender”. Além disso, mais de um doutorando 

mencionou que não compreendeu o que perguntava a questão 25 referente ao autoarquivo, 

expressando: “não entendi a questão 25”.  

Em nosso entendimento, essa realidade contraria os preceitos de uma ciência mais 

aberta, pautada na liberdade de acesso aos conteúdos. Destacamos novamente que esse 

assunto deve ser amplamente difundido entre os doutorandos em Ciência da Informação, 

que é uma área que lida, dentre outros assuntos, com as formas emergentes de comunicar 

ciência, pois, se há falta de conhecimento a esse respeito, isso precisa ser corrigido. 

Consideramos, outrossim, que se trata de um importante assunto que merece ser incluído 

nos currículos doutorais em curso. 

6.2.6 Uso e Impacto das Tecnologias da Informação e Comunicação 

Questão 26 – Qual a importância das TIC para o apoio às suas práticas de comunicação 

de ciência? 

 

Esta seção do inquérito visa analisar o papel das TIC no processo de comunicação 

de ciência e consiste em quatro questões, sendo duas abertas e duas fechadas. As questões 

abertas foram propostas para que os inquiridos se expressassem espontaneamente sobre 

o assunto, sem nenhuma interferência da pesquisadora, de modo que, ao final, ela possa 

realizar inferências e mapear essas atividades, conforme proposto nos objetivos 

específicos desta investigação.  

De início, foi solicitado aos respondentes que estabelecessem um ranking, desde 

muito importante até não importante, em relação ao uso das TIC para a comunicação de 

ciência. Os resultados estão expostos abaixo: 
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Tabela 30 – Grau de importância atribuída às TIC para a comunicação de ciência 

 Frequência Percentagem N M DP 

Não considero importante 1 ,6 174 6,51 0,94 

2      

3 3 1,7    

4 4 2,3    

5 10 5,7    

6 36 20,7    

Muito importante 120 69,0    

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na amostra, relativamente à importância das TIC para o apoio às suas práticas de 

comunicação de ciência, 69% respondem “muito importante” e 21% escolhem a categoria 

anterior “6”, ou seja, “não considero importante”. 

Em média, a importância das TIC para o apoio às suas práticas de comunicação de 

ciência é bastante elevada, próxima do ponto superior da escala de medida. Como se pode 

verificar nos resultados acima relacionados, as TIC constituem-se como ferramentas 

muito importantes para os doutorandos pesquisados. O elevado índice de importância 

atribuída a essas ferramentas leva-nos a inferir que essa comunidade epistêmica 

pesquisada considera que as TIC são indispensáveis à prática da ciência e ao cumprimento 

dos objetivos acadêmicos ao longo do doutoramento, bem como elementos presentes de 

forma pervasiva no processo. Esses resultados são corroborados na literatura sobre o uso 

e a importância das TIC, como observado em Barbour & Marshall (2012), Borgman 

(2007), Calvi & Cassella (2013), Castells (2013) e Weller (2011), uma vez que 

compreendem que as TICs têm se tornado fundamentais e presentes em todas as facetas 

do Scholarship, inclusive gerando modificações relevantes na academia como um todo.  

Questão 27 – Considera que as TIC têm alterado a forma como produz e comunica 

ciência? Se sim, de que modo? 

 

Como forma de verificar em que medida as TIC têm influenciado no modo como 

os inquiridos produzem e comunicam efetivamente os seus resultados de investigação, 
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elaboramos uma pergunta aberta para que expressassem espontaneamente suas 

percepções sobre o assunto. As respostas foram arroladas e dispostas no Apêndice 1 deste 

documento. O repertório completo foi categorizado e sumariado na Tabela 31 abaixo: 

 

Tabela 31 – Influência das TIC na produção e comunicação de ciência 

 Frequência Percentagem 

Acesso 90 51,7 

Comunicação 22 12,6 

Divulgação 22 12,6 

Sim 9 5,2 

Produção 4 2,3 

Facilita 2 1,1 

Promove mudança 2 1,1 

Colaboração. Divulgação. 2 1,1 

Publicação 2 1,1 

Permite agregação de conteúdo 1 ,6 

Torna mais dinâmico 1 ,6 

Diversifica as ferramentas e formas de armazenar 1 ,6 

Exige maior rigor científico 1 ,6 

Traz impacto social 1 ,6 

Torna o processo mais interativo 1 ,6 

Amplia a investigação 1 ,6 

Exige maior Literacia 1 ,6 

Novos conhecimentos 1 ,6 

Amplia a Pesquisa e Comunicação 1 ,6 

Melhora a Sistematização 1 ,6 

Auxilia no Tratamento de dados, Divulgação. Escrita da tese. 1 ,6 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Diante dos resultados apontados acima, foi possível agrupar as respostas 

semelhantes, o que nos fornece um mapa de como as TIC têm impactado esse grupo 

epistêmico. As categorias listadas abaixo são expostas por ordem de preferência e 

ocorrência nos relatos colhidos. 
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Inicialmente, é possível perceber que o maior impacto percebido no grupo se dá no 

Acesso à informação143. Uma grande quantidade de respondentes (51,7%), ou seja, um 

pouco mais da metade do grupo, utiliza especificamente a palavra “acesso” em suas 

respostas. Outros (Apêndice 1) empregam essa palavra em combinação com outras 

variantes presentes na mesma esfera conceitual. No fim, em uníssono, afirmam que as 

TIC, acima de tudo, têm facilitado o encontro da informação de que necessitam para sua 

investigação, como expresso nas seguintes falas: 

“Acredito que o maior impacto é no acesso às informações, hoje a possibilidade de acessar 

estudos muito específicos é maior e facilita o esclarecimento sobre determinada temática”. 

“Conectividade oportuna, acesso e rapidez”. 

“Consigo acessar materiais de diferentes fontes de forma rápida e consigo encontrar 

pesquisadores do mundo inteiro por meio websites institucionais, redes sociais, e e-mails que 

facilitam a troca de informações […]”. 

“Contribui para facilitar e melhorar o acesso à informação assim como permite uma maior 

rapidez na consulta de informação e seleção das várias publicações existentes”. 

“Existem novas portas para o acesso e processamento da informação”. 

“Fácil acesso às recentes publicações científicas/online”. 

“O acesso à informação científica a mais pessoas”. 

“Principalmente com a possibilidade de acesso a base de dados, assim como a revistas 

eletrônicas, o que facilita a consulta de informação relevante para os processos de investigação”. 

“Seguramente sim. As TIC favoreceram grandemente a comunicação científica, assim como o 

acesso e a disseminação da produção científica […]”. 

 

Além das ocorrências mencionadas, outra tendência apresentada refere-se ao fato 

de que, para os doutorandos, as TIC têm impactado na forma como eles produzem ciência, 

como organizam os conteúdos científicos. Essa tendência foi revelada a partir do uso 

recorrente do termo Produção, como visto nas respostas abaixo: 

“As Tecnologias de Informação e Comunicação estão intimamente relacionadas com a produção 

e a difusão do conhecimento”. 

“Sim, absolutamente é um novo paradigma de produção científica indispensável para a produção 

e divulgação do conhecimento”. 

                                                           
143 Grifo nosso. O grifo foi utilizado aqui como um recurso para se destacar as palavras-chave identificadas nas análises 

das “falas” dos entrevistados. 
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“Sim, as TIC estão afetando profundamente a produção e comunicação científica especialmente 

por facilitar o acesso a fontes de informação, por impulsionar a divulgação e fomentar o 

crowdsourcing e inovação aberta”. 

“Sim, a comunicação se tornou mais rápida, o acesso às informações de cunho científico foi 

facilitado e as possibilidades de produção de conteúdo foram ampliadas”. 

“Sim, pois a produção ocorre de forma dinâmica e a comunicação (compartilhamento) é 

imediata”. 

“Sim. É complexo explicar, as TICs alteraram inclusive nossa forma de pensar. Um exemplo 

mais simples e rotineiro seria a presença do computador na leitura e elaboração de produções 

científicas. Acredito que nossa leitura tenha ficado mais fragmentada, seletiva, focada nos 

conceitos a serem buscados. Não queremos perder nosso tempo lendo o que não contribuirá na 

escrita de algum trabalho. A forma de produzir ciência também mudou. Não escrevemos mais de 

forma linear, vamos elaborando blocos para depois chegar a um produto final (o que seria 

impossível com a escrita à mão). A forma de divulgar nossos dados científicos (e-science) e de 

divulgar nossas produções científicas também mudou (repositórios institucionais etc.)”. 

 

Outras categorias identificadas foram a da Divulgação, Difusão e Partilha144 da 

informação. Nesse sentido, muitos respondentes afirmam que, para eles, o maior impacto 

das TIC no processo de comunicação de ciência se dá na ampliada possibilidade de se 

difundir e partilhar o que foi produzido de variadas formas, presentes em diferentes 

plataformas. Tal fato pode ser percebido, por exemplo, nas seguintes menções:  

“Amplia o âmbito da divulgação e reduz o tempo para comunicar novo conhecimento”. 

 “Sim, proporcionando o movimento Open Access, tornando a divulgação científica mais 

acessível, fazendo também com que possamos participar de quase qualquer ponto do planeta, 

difundindo o conhecimento com maior rapidez e eficiência”. 

“Sim. As TIC facilitam o tempo de comunicação da pesquisa científica, a organização de 

documentos para a produção científica, a partilha de documentos resultantes da produção 

científica, ou seja, permite articular todo o processo científico, embora o 'pensar' seja o prisma 

da produção do conhecimento”. 

“Sim, tem facilitado enormemente a difusão dos trabalhos e dado a possibilidade de compartilhá-

los através de diversas plataformas. É mais fácil de compartilhar conhecimento produzido, é um 

avanço”. 

“Sim, pois a produção ocorre de forma dinâmica e a comunicação (compartilhamento) é 

imediata”. 

“Sim, pois aumenta o compartilhamento da informação”. 

“Facilita o compartilhamento entre acadêmicos e interessados em geral”. 

                                                           
144 Como nosso inquérito foi aplicado em três países distintos, foram registradas algumas variações léxicas para 

exprimir o mesmo conceito. Isso se deu especialmente entre o Português de Portugal e o Português do Brasil. Dessa 

forma, optamos por agrupar conceitualmente termos como partilha, compartilhar, difusão e divulgação, partindo do 

entendimento de que são sinônimos. Caso fossem analisados separadamente, poderiam comprometer os resultados, 

causando uma dispersão semântica e conceitual. 
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“Sim... rápida difusão da informação e recuperação da informação”. 

“Sim, sobretudo na partilha, por minimizar as fronteiras geográficas. Hoje posso ler e repassar 

artigos que são publicados nos Estados Unidos, assim como no Pará”. 

 

Outra variante identificada ainda presente na esfera conceitual acima mencionada 

foi a relação entre TICs e a Comunicação da Informação de forma geral e a 

Comunicação entre os pares em específico, como expresso nas passagens abaixo: 

“Facilitando o alcance da ciência (comunicação e gerar conhecimento) a mais pessoas num 

curto espaço de tempo”. 

“Sim, a comunicação se tornou mais rápida, o acesso às informações de cunho científico foi 

facilitado e as possibilidades de produção de conteúdo foram ampliadas”. 

“A alteração que as TIC operaram foi paradigmática; creio que as formas de comunicação da 

ciência anteriores (congressos etc.) foram eclipsadas e deixaram de ter a mesma relevância”. 

 

“A comunicação é mais rápida”. 

 

“As TIC facilitam a divulgação e o acesso dos trabalhos científicos, bem como comunicação 

entre os pares e a realização de trabalhos científicos colaborativos”. 

 

“As TICs facilitam nosso trabalho, melhoram a comunicação entre os pares, agilizam o processo 

de recuperação de fontes de informação, encurta barreiras, reduz custos na obtenção de 

informações de qualidade, aceleram o processo de publicação e divulgação de informações”. 

 

 “Sim, por meio das TIC é possível nos aproximarmos dos nossos pares tanto para acompanhar 

sua produção científica quanto para compartilhar e receber feedback com relação a nossa […]”. 

 

“Sim, como instrumento de coleta e comunicação entre autores e pesquisadores”. 

 

Outros inquiridos atrelaram o fator visibilidade ao uso das Redes Sociais, que são 

utilizadas nesse contexto para se difundir a informação e comunicar-se com pares, 

conforme pode ser observado nas seguintes passagens: 

“Sim. As possibilidades de comunicação oferecidas pelas TIC, principalmente as redes sociais 

de uso geral e aquelas acadêmicas, possibilitam a comunicação a uma quantidade de pares muito 

superior, se comparada às possibilidades do ambiente impresso, com isso, as oportunidades de 

parceria acadêmica, assim como a visibilidade dos resultados das pesquisas, ampliam-se”. 

“Disseminação mais fácil por meio das redes sociais”. 

“Seguramente sim. As TIC favoreceram grandemente a comunicação científica, assim como o 

acesso e a disseminação da produção científica. As redes sociais acadêmicas vêm contribuindo 

favoravelmente neste aspecto”. 

“[…] Também passei a usar as redes sociais para divulgar a minha produção científica”. 
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Além dessas, outra categoria identificada diz respeito à visibilidade da informação 

e do conhecimento científico, conforme se apresenta a seguir:  

“Sim. Gerando maior visibilidade da pesquisa e aumentando a velocidade de análise e 

divulgação dos resultados”. 

“Totalmente. Com as TICs a produção e difusão da pesquisa científica aumentou as 

possibilidades de acesso e visibilidade”. 

“Possibilitou o aumento da visibilidade das pesquisas, disponibilizando novos espaços e 

tecnologias de interação”. 

No entanto, um número reduzido de inquiridos (3,9%) respondeu “não”, indicando 

que as TIC não têm influenciado a produção e comunicação de ciência. Outros 

responderam que essas ferramentas trazem vantagens e desvantagens, especialmente em 

relação ao fato de que o acesso ampliado à informação, presente em múltiplas fontes de 

informação, em diversos tipos de plataformas eletrônicas ou convencionais, tem ajudado 

a ocasionar o fenômeno do Information overload ou do Excesso de informação, que, por 

sua vez, pode contribuir negativamente para diminuir a qualidade das informações 

disponíveis. Essa característica foi mencionada nas seguintes falas: 

“Facilita em muitos aspectos a difusão da informação. Por outro lado, tem duplicado e 

sobrecarregado a mesma”. 

 

“Não, as melhores comunicações que tenho assistido são, em muitos casos, TIC Free”. 

 

“Sim. Agora temos mais facilidade para poder aceder a informação, assim como mais 

dificuldades na hora de publicar, por causa da difusão massiva nas demandas institucionais que 

são cada vez maiores”. 

 

“Sim, a imediatez como aspecto positivo e sobrecarga da informação muitas vezes errônea como 

negativo”. 

 

“Sim. Maior acesso à informação provoca inundação de informação e dificuldade de recolher 

informação pertinente para a investigação. Isto também conduz à utilização de estratégias 

ligadas ao marketing para promover a comunicação da ciência produzida, provocando desvios”. 

 

“Sim. O acesso às vezes é facilitado, em contrapartida, tem um excesso de informações que 

precisam ser selecionadas quanto a qualidade e credibilidade”. 

 

“[…] Por outro lado, esse facilitismo ganha muita expressão com o uso das ferramentas 

sociais e traz algumas questões relacionadas com a qualidade da informação produzida”. 

 

“[…] maior saturação de informação”. 
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 Outra característica identificada no repertório de respostas está relacionada à 

Publicação, no sentido de que as TIC possibilitam que os resultados da investigação 

sejam publicados de forma mais célere, como verificamos a seguir. Outras respostas 

associam a celeridade de publicações ao movimento do Open Access: 

 
“Uma das formas que as TIC têm alterado a forma como se produz e comunica ciência é não 

apenas o fator da rapidez em publicar com o uso das tecnologias e a celeridade no acesso à 

informação, mas despertando a importância do acesso aberto às publicações científicas” 

 

“Aceleram o processo de publicação e divulgação de informações”. 

 

“Em todos os aspectos. Desde a pesquisa à publicação”. 

 

“Possibilita a rápida publicação e acesso à informação científica”. 

 

“Sim, dando mais relevância e ao mesmo tempo aumentando a velocidade de publicação de 

artigos e notícias”. 

 

“Sim, em especial a possibilidade de publicação em Open Access, que veio incrementar todo o 

processo de publicação, trazendo inúmeras vantagens para quem quer divulgar a informação 

científica e também para aqueles que a procuram. O Open Access veio, de certa forma, 

democratizar o processo de divulgação, que antes era acessível só a alguns investigadores, que 

ultrapassavam o difícil processo de publicação em revistas conceituadas. Embora essa situação 

ainda se verifique, publicar e divulgar resultados de investigação é muito mais fácil […]”. 

 

“Sim, maior difusão mais facilidade de publicação, maior número de fontes”. 

 

“Uma das formas que as TIC têm alterado a forma como se produz e comunica ciência é não 

apenas o fator da rapidez em publicar com o uso das tecnologias e a celeridade no acesso à 

informação, mas despertando a importância do acesso aberto às publicações científicas”. 

 

A análise das respostas acima nos permite afirmar que as TICs têm, para esse grupo, 

produzido imensos impactos. Para os inquiridos, a influência maior se dá na ampliada 

possibilidade de acesso à informação. Por outro lado, o grupo compreende que o maior 

acesso pode implicar negativamente, trazendo o excesso de informação, o que 

compromete sua qualidade. Em relação às respostas nessa esfera, percebemos a ausência 

de relatos sobre a importância da adoção de estratégias para se enfrentar esse tipo de 

problema ou de alternativas ligadas ao domínio de competências informacionais. Apenas 

um respondente mencionou a necessidade de literacias no que se refere ao uso das TIC, 

o que leva a inferir que esse assunto precisa ser mais bem debatido na comunidade. Outro 

aspecto que foi revelado pelo grupo é que as TIC são fortemente percebidas como 

alternativas para se comunicar com pares e divulgar as informações e o conhecimento 

científico. No entanto, as baixas menções espontâneas acerca do uso das Redes Sociais 
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Gerais e das Redes Sociais acadêmicas são indicadores de que o grupo ainda não 

internalizou essas ferramentas nos seus processos acadêmicos. 

Diante das respostas, pode-se afirmar que as TIC se fazem presentes em todo o ciclo 

da comunicação de ciência, desde o acesso, organização, produção até a difusão da 

informação científica. Esses resultados explicitam que os doutorandos têm consciência 

de que as TICs são de fundamental importância para o processo doutoral como um todo 

e de que são incitados a utilizá-las de forma efetiva. O alto grau de importância atribuída 

e os relatos dos benefícios e vantagens trazidos pelo uso das TIC nesse contexto indicam 

que a incorporação desses artefatos, de fato, ocorre para esse público. Demonstram, acima 

de tudo, que as TIC vêm propiciando vantagens para a comunicação de ciência e 

divulgação dos resultados num “Scholarship mais aberto por meio de um compromisso 

para a criação e compartilhamento de conhecimento para ser difundido mais amplamente 

possível para o benefício de todos” (Borgman, 2010, p.87). Consideramos, no entanto, 

que é um ambiente em constante mutação e que “a tecnologia será catalizadora e irá 

continuar a assegurar um ambiente acadêmico fluido, sendo a mudança uma única 

constante” (Hurd, 2004, p.21). Ressaltamos ainda a necessidade da continuação de 

estudos nessa linha, a fim de enfocar a realidade dos alunos de doutoramento em Ciência 

da Informação, pois, a nosso ver, conforme já mencionado, é uma população subestudada. 

Estudos dessa natureza podem contribuir para um melhor delineamento e conhecimento 

das necessidades desse público nesse terreno, o que poderá potencialmente contribuir 

para a melhoria do Curriculum doutoral na Ciência da Informação.  

Questão 28 – No seu Programa Doutoral, teve incentivo para o uso das TIC? 

 

Tabela 32 – Incentivo para o uso das TIC pelos Programas Doutorais 

 Frequência Percentagem 

Sim 108 62,8 

Ocasionalmente 43 25,0 

Não 21 12,2 

Total 172 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O objetivo da questão acima foi o de averiguar, na opinião dos inquiridos, se os 

programas doutorais incentivavam ou não o uso das TIC no decorrer do curso. Nesse 
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sentido, 63% declaram que tiveram incentivo para usar as TIC no seu Programa Doutoral, 

12% respondem que não e 25%, que ocasionalmente.  

Consideramos o valor de 63% relativamente alto e o de 12% baixo, o que revela 

que, em sua maioria, os programas pesquisados têm, em certa medida, incentivado o uso 

e a aplicação das TIC, seja no Curriculum utilizado, seja no momento de parceria entre 

orientador e orientando ou em outras situações. No entanto, quando verbalizavam as 

opiniões no tocante aos assuntos, alguns respondentes fizeram os seguintes comentários:  

“Creio que os doutorandos nesta área têm menos dificuldades, se é que os tem. A formação em 

TIC deveria ser uma premissa de todos os doutorados atualmente”. 

 
“Seria interessante ter tutoriais ou orientações em relação a ferramentas como Mendeley ou 

EndNote para ajudar os estudantes”. 

 

 
“A meu ver, essa pesquisa deve direcionar os programas doutorais a se empenharem em fornecer 

mais instruções sobre a utilização as TIC, mesmo que seja em parceria com as bibliotecas das 

universidades, visto que são muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa científica 

nos dias atuais”. 

 
“Na questão 29 eu respondi ‘não’, porém, também não está claro para mim se o programa 

deveria oferecer esse tipo de formação. Entretanto, a questão é interessante, porque suscita 

dúvidas sobre as linhas de pesquisa que deveriam existir”. 

 
“O programa não fornece formação para uso das TICs, pois trata-se de uma área onde os 

estudantes já devem ingressar com formação para uso das ferramentas, tendo em vista que são 

bibliotecários, museólogos, arquivistas ”. 

 

 

 As respostas acima expõem que, apesar de a maioria concordar que os programas 

doutorais incentivam o uso das TIC, há ainda terreno para melhorias, fato que é 

corroborado pelo indicador de que 25% deles concordam que ocasionalmente são 

incentivados ao uso. Sugerimos que esse assunto seja abordado de forma mais incisiva e 

explícita nos programas, que se desperte mais a consciência de todos para a importância 

desse tipo de incentivo nos respectivos programas doutorais.  

  



 

218 
 

Questão 29 – Considera que o Curriculum do seu Programa Doutoral fornece a 

formação adequada para o uso das TIC? 

 

Para nos aprofundarmos no que concerne ao assunto tratado na questão anterior, 

formulamos uma pergunta aberta para colher opiniões espontâneas e a percepção dos 

alunos de doutoramento a respeito de como concebiam o Curriculum doutoral praticado 

em relação às formações voltadas para as TIC. Todas as respostas (Apêndice 1) foram 

sumariadas e agrupadas em categorias, conforme a Tabela 33 abaixo:  

Tabela 33 – Formação voltada para as TIC fornecida pelos Programas Doutorais 

 Frequência Percentagem 

Sim 101 58,0 

Parcialmente 17 9,8 

Não/ Não sei/ Não responde 56 32,2 

Total 174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como se pode observar acima, a maioria expressiva (58%) entende que o 

Curriculum de seu programa doutoral fornece a formação adequada para que os alunos 

possam manejar as TIC de forma efetiva, de modo a atender às suas necessidades e 

objetivos educacionais. Essa concordância foi indicada nos seguintes relatos: 

“Os Doutoramentos em geral já contam com este tipo de Formação”. 

 

“Participo, no programa PPGCI, da Linha de Pesquisa Informação e Tecnologia, sendo assim, 

acompanhamos a evolução das TIC e compartilhamos conhecimento sobre os recursos que 

auxiliam nas pesquisas do grupo”. 

 

“Os seminários de Formação Doutorais específicos e Transversais oferecem muitas 

oportunidades de atualização e enriquecimento de conhecimentos e competências nas TIC; 

necessárias para se ter sucesso frente às exigências da investigação doutoral que se apresenta”. 

 

“Sim, pois oferta disciplinas que contribuem para o entendimento e uso das TICs”. 

 

“Sim, proporcionado através de seminários”. 

 

“Sim. Dispondo de disciplinas que integram a base curricular com exigência de elaboração de 

artigo sobre o assunto”. 

 

“Sim. Existe um esforço do programa em ofertar disciplinas com cunho tecnológico. A oferta 

de disciplinas está vinculada, inclusive, com uma das linhas do programa (Tecnologia) ”. 
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 Portanto, a maioria das respostas acima expõe que as formações voltadas para as 

TIC são oferecidas no âmbito das unidades curriculares em forma de seminários, bem 

como incentivadas nas diversas linhas de pesquisa presentes no programa. No entanto, 

apesar de a maioria, conforme explicitado acima na Tabela 33, responder que sim quando 

verbaliza suas respostas, procede dessa maneira com certas ressalvas, como é possível 

perceber nos depoimentos abaixo:  

 

“Acho que sim, mas também depende de o aluno ter disponibilidade para cursar créditos nessa 

temática”. 

 

“Sim, se o seu projeto for específico às TICs”. 

 

“Sim. Mas poderia melhorar nos conteúdos propostos aos doutorandos”. 

 

“Sim, mas ainda falta muito por fazer”. 

 

“Sim, mas poderiam existir mais cursos voltados para a utilização das novas TICs ao longo dos 

anos de doutoramento”. 

 

“Sim, pois há disciplinas que abordam de forma específica essas questões, mas, ao meu ver, 

deveria ser um assunto obrigatório para contribuir ainda mais com a evolução e o uso das TICs 

no fazer dos profissionais” 

 

“Sim, em parte, devido que tem certos custos de formação para estudantes doutorais por cada 

ano”. 

 

“Sim, dependendo das disciplinas cursadas, este fator é bem forte”. 

 

“Pouca, tive uma instrução sobre a utilização de bases de dados e outra sobre o Mendeley na 

biblioteca da universidade. Também tive uma aula sobre um software para análise de conteúdo”. 

 

“A maior parte da minha formação foi conseguida buscando sozinha ou através da troca com 

colegas do meu grupo de investigação, fora do programa doutoral”. 

 

“Realizo meus estudos a distância. O programa dispõe de incentivos para o uso das TICs, 

contudo tenho tido até o momento pouco envolvimento”. 

 

“Esporadicamente há palestras sobre a busca de informação no Portal da Capes, por exemplo, 

e também sobre o uso de organizadores de referências e similares. Para que houvesse uma 

formação adequada, acredito que todos os discentes deveriam cursar uma disciplina com 

conteúdo específico, haja vista a importância desse tema para o desempenho acadêmico”. 

 

“Algumas unidades curriculares são vocacionadas para o uso das TICs na 

apresentação/realização trabalhos (ex. Murally, Mendley, SPSS, Facebook, Moodle etc.)”. 

 

“De forma generalista”. 

 

“De forma razoável, deveria ser uma prática mais intensificada”. 
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“Em disciplinas específicas, ficando a critério do doutorando na busca deste conhecimento 

específico”. 

 

 “Eu gostaria de continuar a usar as ferramentas aprendidas, já que conheço muitas, mas 

reconheço que não sei utilizá-las para minha investigação”. 

 

“Parcialmente, acredito que essa formação poderia ser ampliada”. 

 

“Parcialmente. Gostaria de ter tido alguns cursos específicos para estar mais em dia”. 

 

“Poderia ser melhor, ter mais disciplinas relacionadas com os projetos que são desenvolvidos”. 

 

“Fazem oficinas de aplicação de TICs, mas são muito escassas e normalmente superficiais, 

enfocando as ferramentas mais populares”. 

 

“No Programa Formação na Sociedade do Conhecimento existem alguns Seminários voltados 

para o uso de Informação e Ferramentas ou a utilização de Gestores de Referência, mas não 

oferece uma formação sistematizada”. 

 

 

 Portanto, uma análise do repertório de respostas acima revela que o Curriculum 

adotado nos programas doutorais pesquisados atende parcialmente às expectativas dos 

alunos em relação à formação voltada para as TICs. Em sua maioria, os alunos notam que 

há terreno para melhoria no tocante a esse aspecto. Ficou evidente que, quando oferecidas, 

as formações são esporádicas e generalistas, não atendendo às necessidades operacionais 

específicas dos alunos. Em certa medida, os depoimentos também sugerem que a 

formação nesse terreno cabe ao aluno e muitas vezes somente ocorre se este estiver 

envolvido em projetos ou cursando disciplinas que trabalhem com essa temática.  

 Dos inquiridos, 28,7% respondem que “não”, na medida em que consideram que 

os programas doutorais não possuem um Curriculum que lhes forneça uma formação 

adequada e suficiente para lidar com as TIC. Essa percepção pode ser observada na 

análise dos seguintes depoimentos:  

 

“Não. Faz falta maior formação voltada a novas ferramentas”. 

 

 “Nem todos”. 

 

“Acreditava que fossem dar mais ênfase ao uso das TICS”. 

 

“Há cursos extracurriculares, mas o currículo do programa não trata de uso das TICs para 

alcançar as atividades operacionais”. 

 

“Não é ensinado, porém promovem alguns seminários voltados para as TIC”. 
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“Não em particular”. 

 

“Não especificamente”. 

 

“Não fiz nenhuma disciplina nesse sentido”. 

 

“Não há esta ênfase. Fica como decisão do estudante. Apenas há alguns professores que já 

trabalham com tecnologia e a valorizam em seus cursos”. 

 

 “Não muito, os professores não estavam totalmente preparados para ensinar o uso das TIC e, 

com isso, deixaram a desejar”. 

 

“Não oferece, é importante aprofundar o manuseio das ferramentas, não apenas conhecê-las”. 

 

“Não percebi uma preocupação do programa nesse sentido”. 

 

Outros alunos respondem negativamente no que tange a esse assunto, mas apontam 

que essas habilidades já pertencem a uma área voltada para o uso das TIC e sugerem que 

elas deveriam ser preexistentes, não sendo de responsabilidade dos programas fomentá-

las, conforme observamos abaixo:  

“Não, acredito que ele já parte do pressuposto de que eu já saiba manusear pelo menos algumas 

ferramentas e tecnologias mais básicas. Até mesmo para que eu conseguisse elaborar o meu 

projeto para a seleção foi necessário o domínio do software Microsoft Word. Agora, talvez seria 

interessante o oferecimento de cursos para softwares mais complexos de mineração e análise de 

dados”. 

 

“Não, os alunos já devem possuir os conhecimentos necessários ao uso das TIC, pois isto não é 

contemplado dentre as disciplinas, cursos de formação ou palestras”. 

 

“Não. Penso que não é esse o objetivo. Trata-se mais de uma formação complementar e para a 

consciencialização e investigação dos impactos das TIC em diversos e variados aspectos”. 

 

 

Alguns dos inquiridos ainda mencionam que há uma impossibilidade de os 

programas doutorais manterem-se totalmente atualizados no que diz respeito às TIC, dado 

que estas evoluem num passo muito acelerado, dificultando esse processo. 

“Nunca se tem formações em TICs, já que avançam muito rápido e custa pegar o ritmo”. 

 

“Deixa a desejar. As disciplinas na maioria das vezes estão desatualizadas em relação ao que já 

está disponível na literatura científica. Os professores nem sempre atualizam e possuem uma 

didática compatível com a disciplina que está ministrando. As disciplinas, às vezes, não 

correspondem as linhas de pesquisa existentes no programa”. 

 

Esse aspecto destacado acima é corroborado na literatura por Kehm (2006), Golde 

& Dore (2001), Gould (2016), dentre outros autores envolvidos na discussão feita no 

Quadro 12 deste trabalho, no qual foi visto que, no tocante à formação das TIC, há uma 
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deficiência natural à partida presente no Curriculum de programas doutorais. A maioria 

não consegue manter o ritmo em relação à rápida evolução das TIC nem traduzir essa 

evolução em formações que atendam as expectativas e necessidades dos alunos. Como 

afirmamos anteriormente na discussão teórica, existe um gap significativo entre o que o 

Curriculum adotado nos programas doutorais oferece e o que o mercado exige, bem como 

entre o que os alunos precisam, o que é natural devido à celeridade com que se evoluem 

as tecnologias e ao que o mercado de trabalho demanda. As constantes mutações nesse 

terreno concorrem para essa realidade.  

Em nosso entendimento, esse tipo de deficiência pode ser potencialmente corrigido, 

havendo uma aproximação e melhoria na comunicação entre os que formulam os 

programas, os responsáveis pelas unidades curriculares, os alunos e a direção dos cursos. 

Nesse sentido, espaços para o debate devem ser incentivados e a comunicação entre as 

duas partes facilitada, rumo a um diálogo contínuo e à busca de percepções nessa esfera. 

Em uma análise cruzada das disciplinas constantes nos currículos dos programas 

pesquisados, percebemos a presença de disciplinas que se ligam a aspectos específicos 

das TIC, como, por exemplo, algumas formações145 voltadas para o Big Data, E-science, 

Computação pervasiva, Bibliotecas digitais, uso e acesso da informação com utilização 

das TIC, sendo, de forma geral, disciplinas optativas e não obrigatórias.  

No fim, após a análise das “falas” dos inquiridos, ressaltamos que se faz necessário 

ampliar esse tipo de formação, sobretudo em nível mais operacional, para uso em tarefas 

ligadas às práticas científicas desse grupo. Essa medida é corroborada quando se pensa 

que “os acadêmicos podem ampliar e transformar seus esforços acadêmicos ao adotar 

práticas apoiadas pela tecnologia” (Veletesianos, 2016, p.7). Esse autor pondera que esse 

tipo de educação se “refere ao uso de tecnologias participativas, redes sociais e outras 

tecnologias emergentes para compartilhar, refletir, melhorar, validar e avançar com a 

educação superior”. O uso das TIC e a formação oferecida nesse âmbito devem ser 

elementos de constante reflexão, sobretudo numa área como a da Ciência da Informação, 

que tradicionalmente tem se ancorado em processos comunicativos mediados pelas 

tecnologias.  

                                                           
145 Apenas na UFPB é que registramos uma disciplina específica voltada para as TIC, a exemplo da disciplina optativa 

Tecnologia da Informação e Comunicação. 
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Questão 30 – Se tiver comentários, críticas ou sugestões, use, por favor, este espaço. 

Muito obrigada! 

 

Esta última seção do inquérito foi reservada para se colher opiniões dos alunos de 

doutoramento inquiridos sobre o trabalho em tela e o inquérito que responderam, 

solicitando-se que tecessem comentários, críticas ou sugestões. Essa etapa foi feita em 

duas fases. Inicialmente, foi aplicado um pré-teste. Os comentários colhidos nessa fase 

bem como as entrevistas realizadas com os participantes do grupo serviram para melhorar 

o design do inquérito. Tais procedimentos mostraram-se essenciais porque a pesquisadora 

pôde identificar quais as categorias não contempladas e quais as lacunas presentes na 

análise, podendo dessa forma melhor elaborar o produto final de pesquisa. As sugestões 

colhidas no inquérito final servirão ainda para guiar os futuros trabalhos nesse mesmo 

âmbito de investigação.  

Foram colhidas 136 respostas, englobando as duas fases, a do pré-teste e a fase final 

de aplicação do inquérito. Apenas 10 pessoas preferiram não comentar. Abaixo 

destacamos algumas das respostas: 

 

“Considero a pesquisa de extrema importância, principalmente porque traz a perspectiva do 

aluno em um processo de formação doutoral. Processo este que na maioria das vezes é invisível 

nos canais formais de comunicação científica”. 

 

“Ampliar a TIC para todas as áreas de conhecimento”. 

 

“Muito didático”. 

 

“Apontar no referencial teórico a importância do treinamento dos usuários de diferentes níveis 

de formação para o uso das TICs e outros aspectos teórico/práticos referentes a produção e 

comunicação da ciência (sugestão) ”. 

 

“Considero que os estudantes tanto quanto professores e como doutorandos, deveríamos ter 

redes de colaboração tanto acadêmicas como de trabalho”. 

 

“Creio que os doutorandos nesta área têm menos dificuldades, se é que os tem. A formação em 

TIC deveria ser uma premissa de todos os doutorados atualmente”. 

 

“Em algumas das questões de resposta obrigatória gostaria de ter a hipótese "outra" para poder 

especificar, uma vez que nenhuma das hipóteses permite uma resposta adequada à minha 

realidade, derivada do facto de não ter publicado nada”. 

 

“Falta um enfoque no âmbito de "Data Science". 

 

“Gostaria de conhecer o resultado deste estudo uma vez finalizado”. 
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“Minha opinião pessoal está muito de acordo que a educação doutoral deve incluir uma maior 

formação em comunicação da ciência dentro dos programas oficiais de doutorados, para 

construir um profissional consciente da transferência de seus avanços na sociedade e não só 

para satisfazer seu ego pessoal na comunidade científica”. 

 

“Na pergunta Q14 deveria haver mais possibilidades porque muitas vezes se trabalha com 

diretores e membros externos, como é meu caso. Na pergunta Q13 se pode trabalhar com mais 

de um gestor, também deveria dar mais opções”. 

 

“Na questão 20, poderia ter a opção 'Outro' para que pudéssemos mencionar que, apesar de 

achar interessante o uso de redes sociais acadêmicas, ainda não as utilizamos”. 

 

“Na seção publicação e divulgação de questões resultados da investigação pode ser modificada 

de modo a permitir que doutorandos expressem as suas intenções também alunos-pesquisadores 

novatos que ainda não fizeram qualquer publicação”. 

 

“Não compreendi a Q25”. 

 

“Não entendi a questão 25”. 

 

“No questionário de pesquisa científica deve-se usar faixa etária e não solicitar 

idade/constrangimento ao respondente”. 

 

 “Parabéns pela iniciativa em realizar a pesquisa. Tema pertinente para o contexto atual”. 

 

“Questionário muito extenso”. 

 

 “Pesquisa interessante! A meu ver, essa pesquisa deve direcionar os programas doutorais a se 

empenharem em fornecer mais instruções sobre a utilização das TIC, mesmo que seja em 

parceria com as bibliotecas das universidades, visto que são muito importantes para o 

desenvolvimento da pesquisa científica nos dias atuais”. 

 

“Questionário muito longo. Há termos que desconheço, como autoarquivo, que não faz parte da 

terminologia que tenho facilidade de compreender”. 

 

“Estou iniciando meu doutorado, ainda não vivi algumas situações”. 

 

 “Seria interessante ter tutoriais ou orientações em relação a ferramentas como Mendeley ou 

EndNote para ajudar os estudantes”. 

 

“Sou aluna no primeiro ano de doutoramento, por isso respondi algumas questões com base no 

meu mestrado”. 

 

“Sou do primeiro ano e não vivenciei parte das situações que descreveu”. 

 

Na próxima seção, analisaremos os resultados referentes às três realidades pesquisadas. 
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6.2 Análises das respostas por país 

 

Esta seção tem como objetivo apontar os resultados de análise das três realidades 

investigadas: Brasil, Portugal e Espanha. Tal medida se faz necessária para que se entenda 

como os fenômenos estudados repercutem de forma isolada em cada um dos países. A 

partir disso, será possível obter inferências a respeito de como o processo de comunicação 

de ciência dos referidos doutorandos tem se desenvolvido em cada um dos contextos 

pesquisados, bem como indicar como se deu o uso e mediação das TIC. No entanto, não 

se trata de fazer uma abordagem comparativa, pois o uso das TIC e a comunicação de 

ciência são fenômenos contextuais, ligados à realidade de cada doutorando. Há de se 

considerar que cada país e cada programa têm suas particularidades que precisam ser 

levadas em conta. A fim de facilitar a visualização, optou-se por fazer mais de uma 

representação gráfica dos dados. 

6.3.1 Perfil dos alunos 

Questão 1 – Gênero 

 

Tabela 34 – Relação entre gênero e os países 

  País 

  Portugal Brasil Espanha 

Feminino N 35 50 31 

 
% no país 70,0% 73,5% 55,4% 

Masculino N 15 18 25 

 
% no país 30,0% 26,5% 44,6% 

Total N 50 68 56 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

226 
 

 

Gráfico 2 – Relação entre gênero e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na amostra, a percentagem do sexo feminino é superior para o Brasil, seguido de 

Portugal, ficando a Espanha com um número inferior, acontecendo o inverso com a 

percentagem do sexo masculino. No entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Quiquadrado (χ2
(2) = 4,914; p = 

0,086). Como se pode observar, não houve diferenças significativas entre os mesmos 

sexos, mas se registram diferenças importantes entre o sexo feminino e o masculino. Há 

predominância do sexo feminino entre os doutorandos de Ciência da Informação 

pesquisados. A predominância do sexo feminino em todos os países é um dado 

interessante e corrobora o que foi discutido na Questão 1 do item 6.2.1 na primeira etapa 

das análises.  
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Questão 2 – Nacionalidade 

 

Tabela 35 – Nacionalidade e os países 

  País 

  Portugal Brasil Espanha 

Portuguesa N 20 0 2  
% no país 40,0% ,0% 3,6% 

Brasileira N 30 66 6  
% no país 60,0% 97,1% 10,7% 

Cubana N 0 2 0  
% no país ,0% 2,9% ,0% 

Americana N 0 0 1  
% no país ,0% ,0% 1,8% 

Argentina N 0 0 1  
% no país ,0% ,0% 1,8% 

Chilena N 0 0 3  
% no país ,0% ,0% 5,4% 

Chinesa N 0 0 1  
% no país ,0% ,0% 1,8% 

Colombiana N 0 0 5  
% no país ,0% ,0% 8,9% 

Coreana N 0 0 1  
% no país ,0% ,0% 1,8% 

Equatoriana N 0 0 1  
% no país ,0% ,0% 1,8% 

Espanhola N 0 0 26  
% no país ,0% ,0% 46,4% 

Grega N 0 0 1  
% no país ,0% ,0% 1,8% 

Mexicana N 0 0 4  
% no país ,0% ,0% 7,1% 

Peruana N 0 0 2  
% no país ,0% ,0% 3,6% 

Venezuelana N 0 0 2  
% no país ,0% ,0% 3,6% 

Total N 50 68 56 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Em Portugal, 40% são portugueses e 60% são brasileiros; no Brasil, 97% são 

brasileiros e 3% são cubanos; na Espanha, 46% são espanhóis, 10,7% são brasileiros, 

8,9% são colombianos e verificam-se ainda todas as restantes nacionalidades, mexicana 

(7,1%), chilena (5,4%), peruana e venezuelana (3,6% cada), americana146, argentina, 

chinesa, coreana, equatoriana e grega (com 1,8%, um elemento cada), sendo as diferenças 

                                                           
146 Norte-americana. 
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observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Quiquadrado (χ2
(28) 

= 185,2; p < 0,001).  

Os dados acima relacionados apontam a nacionalidade brasileira como a mais 

representada, possivelmente devido a uma maior participação de brasileiros na pesquisa. 

Constatou-se a presença de alunos estrangeiros em todos os programas estudados. Mesmo 

não sendo uma prática institucionalizada, intencional, os programas acabam por praticar 

a internacionalização, ou seja, recebem de forma consistente alunos de outros países. Em 

todos os programas, pode-se perceber que o fator língua é um dos elementos decisivos 

que concorrem para a incorporação de alunos estrangeiros. Dessa forma, foi observado 

que alunos cuja língua nativa era o espanhol optavam por programas na Espanha e alunos 

cuja língua nativa era o português faziam opção por Portugal, e assim por diante. Em 

Portugal, chamamos a atenção para a elevada quantidade de alunos brasileiros, inclusive 

superando a quantidade de portugueses em um dos programas. Inferimos que isso ocorre, 

primeiramente, devido à língua, como foi visto, e, em segundo lugar, em virtude do 

esforço que o governo brasileiro fez nos últimos cinco anos em relação à oferta de bolsas 

de estudos em nível doutoral, o que tem contribuído para o interesse por programas de 

doutoramento no exterior.  

Nesse contexto, identificam-se uma maior variação de nacionalidades na Espanha 

e em Portugal e um número bastante reduzido de alunos estrangeiros em programas 

brasileiros, o que nos leva a inferir que, pelo menos no contexto avaliado nesta pesquisa, 

o Brasil tem “exportado” mais alunos para o exterior do que recebido. Esse dado é 

importante e precisa ser analisado à luz do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 

2011-2020, da CAPES147. Outro elemento que deve ser averiguado ainda nessa esfera no 

tocante a todos os programas citados é a adoção dos critérios apontados no Processo de 

Bolonha. 

  

                                                           
147 Ver Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG 2011-2020). Coordenação de Pessoal de Nível Superior. Brasília, 

DF: CAPES, 2010, no endereço: 

 < http://bit.ly/2shLnxo >. 
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Questão 3 – Idade 

 

Estatística descritiva e Teste ANOVA: relação entre “Q3 Idade” e os países 

Tabela 36 – Idade e os países148 

 N Média  Desvio padrão F (ANOVA) P 

Portugal 50 39,12  9,288 1,812 0,166 

Brasil 68 36,56  7,226   

Espanha 56 36,34  8,783   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Como se pode verificar acima, o valor médio da idade é maior para Portugal e 

menor para a Espanha, estando em seguida o Brasil. No entanto, as diferenças 

apresentadas não são estatisticamente significativas. Conforme apontado no item 6.2.1, 

observou-se que a média das idades de doutorandos no Brasil e no espaço ibérico ficava 

discretamente acima da média apontada nos relatórios sobre educação superior. 

Questão 4 – Tabela de frequências: Programa Doutoral ao qual pertence  

 

Tabela 37 – Programa Doutoral ao qual pertence 

  Frequência Percentagem 

Portugal UA/UP  36 20,7 

 UC 14 8,0 

Brasil UFPB 29 16,7 

 UNESP 39 22,4 

Espanha UC3M 12 6,9 

 USAL 44 25,3 

Total  174 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados acima foram analisados no item 6.2.1 deste trabalho. 

  

                                                           
148 Na amostra, o valor de prova é superior a 5%, não se rejeitando a hipótese de a média da idade ser igual para todos 

os países: não se verificam diferenças significativas. 
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Questão 5 – Formação (Graduação/licenciatura) 

Tabela 38 – Formação (Licenciatura) – Portugal 

 Frequência Percentagem 

Biblioteconomia 16 32,0 

Comunicação Social 9 18,0 

Letras 7 14,0 

História 4 8,0 

Arquivologia 2 4,0 

Ciência da Computação 2 4,0 

Filosofia 2 4,0 

Administração 1 2,0 

Ciências Sociais 1 2,0 

Design 1 2,0 

Educação Musical 1 2,0 

Engenharia Eletrotécnica 1 2,0 

Língua e Cultura Portuguesa 1 2,0 

Tecnologia da Comunicação Audiovisual 1 2,0 

Tecnologia da Informação e Comunicação 1 2,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 39 – Formação (Licenciatura) - Brasil: 

 Frequência Percentagem 

Biblioteconomia 38 55,9 

Administração 3 4,4 

Arquivologia 3 4,4 

Processamento de Dados 3 4,4 

Biblioteconomia e Pedagogia 2 2,9 

Comunicação Social 2 2,9 

Matemática 2 2,9 

Administração, Arquivologia, Biblioteconomia 1 1,5 

Arquivologia e História 1 1,5 

Artes Visuais 1 1,5 

Biblioteconomia e Comunicação social 1 1,5 

Biblioteconomia e História 1 1,5 

Ciência da Computação 1 1,5 

Design 1 1,5 

Direito 1 1,5 

Economia e Administração 1 1,5 

História 1 1,5 

História e Direito 1 1,5 

Pedagogia 1 1,5 

Psicologia 1 1,5 

Sistemas de Informação 1 1,5 

Tecnologia em Hotelaria (SENAC) e  

Biblioteconomia e Ciência da Informação (UFSCar) 

1 1,5 

Total 68 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 40 – Formação (Licenciatura) - Espanha 

Espanha: 

 Frequência Percentagem 

Biblioteconomia 19 33,9 

Pedagogia 13 23,2 

Comunicação Social 5 8,9 

Biblioteconomia e Arquivologia 3 5,4 

Letras 3 5,4 

Engenharia Informática 2 3,6 

Geografia 2 3,6 

Artes Visuais 1 1,8 

Biblioteconomia e Filologia 1 1,8 

Engenharia Agrícola 1 1,8 

Engenharia de Sistemas 1 1,8 

Filologia 1 1,8 

Filosofia 1 1,8 

História 1 1,8 

Logística 1 1,8 

Matemática 1 1,8 

Total 56 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na formação de Graduação/licenciatura, em Portugal predominam 

Biblioteconomia149, com 32%, seguida de Comunicação Social, com 18%, e de Letras, 

com 14%. No Brasil, destaca-se Biblioteconomia, com 56%. Na Espanha, prevalecem 

Biblioteconomia, com 34%, Pedagogia, com 32%, e Comunicação Social, com 9%, sendo 

as diferenças observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do 

Quiquadrado (χ2
(74) = 127,1; p < 0,001).  

Observa-se em todos os países investigados que alguns alunos possuem formação 

em nível de graduação/licenciatura em Biblioteconomia em conjunto com outra área, mas 

                                                           
149 Optamos por utilizar Biblioteconomia para uniformizar os resultados a fim de evitar dispersão. 
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dentro do âmbito das ciências sociais ou das humanidades. De forma geral, verifica-se 

uma tendência para a educação continuada com preferência pela mesma área. Permanece 

a tendência de incorporar alunos de áreas relacionadas à Ciência da Informação, mas se 

registra uma importante presença de alunos oriundos de áreas diversas, o que, a nosso 

ver, reforça os aspectos positivos trazidos pela interdisciplinaridade. 

Questão 6 – Formação (Mestrado) 

 

Tabela 41 – Formação (Mestrado) Portugal: 

 Frequência Percentagem 

Ciência da Informação 22 44,0 

Ciência da Comunicação 7 14,0 

Administração 2 4,0 

Arquivologia 2 4,0 

Ciência da Computação 2 4,0 

Educação 2 4,0 

Biblioteconomia 1 2,0 

Ciências 1 2,0 

Comunicação Multimídia 1 2,0 

Comunicação Política 1 2,0 

Engenharia 1 2,0 

Engenharia Eletrotécnica 1 2,0 

Engenharia Informática 1 2,0 

Gestão da Informação 1 2,0 

Informação Estratégica 1 2,0 

Informação, Comunicação e Novos Média 1 2,0 

Linguística 1 2,0 

Literatura e Vida social 1 2,0 

Paleografia e Diplomática 1 2,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 42 – Formação (Mestrado)-Brasil: 

 Frequência Percentagem 

Ciência da Informação 52 76,5 

Ciência da Computação 4 5,9 

Avaliação de políticas públicas 2 2,9 

Educação 2 2,9 

Administração 1 1,5 

Ciência da Comunicação 1 1,5 

Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação 1 1,5 

Ciência, Tecnologia e Sociedade 1 1,5 

Economia 1 1,5 

Engenharia de Produção 1 1,5 

Engenharia e Gestão do Conhecimento 1 1,5 

Poéticas Contemporâneas 1 1,5 

Total 68 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 43 – Formação (Mestrado) - Espanha: 

 Frequência Percentagem 

Ciência da Informação 13 23,2 

Educação 7 12,5 

TIC na Educação 5 8,9 

Ciência da Comunicação 4 7,1 

Gestão da Documentação 4 7,1 

Administração 3 5,4 

Bibliotecas e Serviços de Informação Digital 3 5,4 

Psicologia 2 3,6 

Ciência, Tecnologia e Sociedade 1 1,8 

Ciências Sociais 1 1,8 

Engenharia da Produção 1 1,8 

Espaços Virtuais 1 1,8 

Geologia 1 1,8 

Gestão de Bibliotecas 1 1,8 

Gestão de Políticas na Educação Superior 1 1,8 

Informação, Comunicação e Novos Média 1 1,8 

Letras 1 1,8 

Patrimônio Textual e Humanidades Digitais 1 1,8 

Patrimônio Bibliográfico 1 1,8 

Sistemas de Informação Digital 1 1,8 

Sistemas Inteligentes 1 1,8 

Sociedade e Cultura no Amazonas 1 1,8 

Sociologia e Tecnologia da Informação 1 1,8 

Total 56 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

No tocante à formação dos doutorandos inquiridos, em nível de mestrado, os 

resultados indicam que no Brasil predomina Ciência da Informação, com 77%; em 

Portugal destaca-se Ciência da Informação, com 44%; e na Espanha sobressaem Ciência 

da Informação, com 23%, seguida de Educação, com 13%, sendo as diferenças 

observadas estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Quiquadrado (χ2
(84) 

= 138,7; p < 0,001).  
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Diante desses resultados, observa-se que no Brasil a presença de alunos oriundos 

da área de Ciência da Informação é bastante alta. Em Portugal, menos da metade dos 

doutorandos em Ciência da Informação é proveniente dessa área, enquanto na Espanha 

registra-se um percentual relativamente baixo de alunos da área de CI, o que indica que 

na Espanha há um alto percentual de incorporação de diferentes áreas em nível de 

doutoramento. Por esse viés, registra-se maior interdisciplinaridade em nível de 

doutoramento do que em nível de mestrado.  

6.3.2 Acesso à Informação e Conduta de Pesquisa 

 

Questão 7 – Que instrumentos de localização de informação utiliza? 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: relação entre “Q7 Que instrumentos de 

localização de informação utiliza? ” e os países 

Abaixo, estão listados todos os instrumentos de localização de informação para 

cada país pesquisado. Optou-se por uma organização por país para permitir uma melhor 

visualização. 
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Tabela 44 – Instrumentos de localização de informação e os países 

  N % 

  Desvio 

Padrão F p 

Catálogos de Biblioteca Portugal 50 64%   48% 2,636 0,075 

 Brasil 68 57%   50%   

 Espanha 56 77%   43%   

Bases de Dados Eletrônicas Portugal 50 88%   33% 2,785 0,065 

 Brasil 68 99%   12%   

 Espanha 56 93%   26%   

Repositórios Institucionais Portugal 50 82%   39% 0,813 0,445 

 Brasil 68 76%   43%   

 Espanha 56 71%   46%   

Motores de Busca Portugal 50 96%   20% 0,059 0,943 

 Brasil 68 96%   21%   

 Espanha 56 95%   23%   

Serviços de Alerta  Portugal 50 32%   47% 5,571 ** 0,005 

 Brasil 68 18%   38%   

 Espanha 56 45%   50%   

Gerenciadores de Referência  Portugal 50 56%   50% 10,196 ** 0,000 

 Brasil 68 26%   44%   

 Espanha 56 63%   49%   

Outro Portugal 50 6%   24% 0,047 0,955 

 Brasil 68 6%   24%   

 Espanha 56 7%   26%   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor de prova é inferior a 5% para os instrumentos “Serviços de Alerta (ex. RSS, 

Feeds, Google Alerts)” e “Gerenciadores de Referência (ex. Mendeley, CiteUlike, 

Endnote)”, existindo diferenças estatisticamente significativas entre os países. O valor de 

prova é superior a 5% para os restantes dos instrumentos, não havendo diferenças 

estatisticamente significativas entre os países. 
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Gráfico 3 – Instrumentos de localização de informação e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A utilização de “Serviços de Alerta (ex. RSS, Feeds, Google Alerts)” e 

“Gerenciadores150 de Referência (ex. Mendeley, CiteUlike, Endnote)” é superior para a 

Espanha, seguida de Portugal e inferior para o Brasil, sendo as diferenças observadas 

entre os países estatisticamente significativas. Na amostra, a utilização de “Catálogos de 

Biblioteca” é superior para a Espanha e inferior para o Brasil. Já a utilização de “Bases 

de Dados Eletrônicas” é superior para o Brasil e inferior para Portugal, enquanto a 

utilização de “Repositórios Institucionais” é superior para Portugal e inferior para a 

Espanha. No tocante à utilização de “Motores de Busca(ex. Google, Google Scholar)” e 

“Outro”, mostra-se semelhante para os três países, no entanto, as diferenças observadas 

não são estatisticamente significativas.  

Portanto, pode-se observar que há diferenças importantes entre os países no que 

tange à utilização das diversas ferramentas acima identificadas. Quanto ao uso de Bases 

de Dados, embora as diferenças em relação ao seu uso não tenham sido estatisticamente 

significativas, constata-se que na realidade estudada o Brasil revela-se como o país que 

mais utiliza essa ferramenta. Esse dado pode demonstrar uma tendência. Um fator que 

pode concorrer para isso corresponde à existência de políticas públicas de acesso à 

informação digital, como a do Portal de periódicos CAPES151, que disponibiliza o acesso 

                                                           
 

 
151 Esse Portal, proposto pela CAPES, é definido, segundo seu próprio website 

(<http://www.periodicos.capes.gov.br/),/>, como “uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a instituições de 

ensino e pesquisa no Brasil o melhor da produção científica internacional. Ele conta com um acervo de mais de 37 mil 

títulos com texto completo, 128 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a patentes, além de livros, 

enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual”. É acessível aos estudantes 

de instituições de ensino superior público no Brasil. 
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a mais de 21.500 periódicos científicos de elevado prestígio, o que tem contribuído para 

ampliar o acesso à informação e conhecimento científico para as instituições públicas de 

Educação Superior. Outro fato que ressaltamos diz respeito ao uso superior (embora não 

estatisticamente significativo) dos Repositórios Institucionais em Portugal. Inferimos que 

isso pode se dar devido a práticas bem-sucedidas nessa área, como, por exemplo, o 

RCAAP152. Já na Espanha observamos uma maior incorporação de ferramentas, tais como 

Serviços de Alerta e Gerenciadores de Referência, o que pode indicar uma cultura 

tecnológica de maior inclinação por esses tipos de serviços.  

  

                                                           
152 Segundo seu website (<https://www.rcaap.pt),>, “o portal RCAAP tem como objetivo “a recolha, 

agregação e indexação dos conteúdos científicos em acesso aberto (ou acesso livre) existentes nos 

repositórios institucionais das entidades nacionais de ensino superior, e outras organizações de I&D  [..] O 

projecto RCAAP é uma iniciativa da UMIC – Agência para a Sociedade do Conhecimento, IP concretizada 

pela FCCN – Fundação para a Computação Científica Nacional, disponibilizando mais um serviço 

avançado sobre a rede nacional de investigação e ensino, a Rede Ciência, tecnologia e Sociedade, RCTS, 

gerida pela FCCN. O projecto é financiado pelo POSC- “Programa Operacional Sociedade do 

Conhecimento e pela UMIC”. 
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Questão 8 – Na seleção de fontes de informação, indique o grau de importância dos 

seguintes critérios 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: relação entre “Q8 Na seleção de fontes de 

informação, indique o grau de importância dos seguintes critérios” e os países 

Tabela 45 – Critérios de seleção da Informação e os países 

  N Média 

Desvio 

padrão F P 

Credibilidade Portugal 49 4,78 0,51 0,048 0,953 

 Brasil 67 4,78 0,52   

 Espanha 56 4,80 0,62   

Atualidade Portugal 49 4,47 0,71 0,096 0,908 

 Brasil 67 4,54 0,72   

 Espanha 56 4,50 1,03   

Custo reduzido Portugal 49 3,98 0,88 1,973 0,142 

 Brasil 67 3,93 1,13   

 Espanha 56 3,57 1,43   

Fácil acesso e Manuseio Portugal 49 4,27 0,73 0,853 0,428 

 Brasil 67 4,10 1,05   

 Espanha 56 4,00 1,25   

Língua Portugal 49 3,59 0,93 0,416 0,660 

 Brasil 67 3,69 1,13   

 Espanha 56 3,50 1,28   

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

O valor de prova é superior a 5% para todos os critérios, não existindo diferenças 

estatisticamente significativas entre os países.  
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Gráfico de médias: Relação entre “Q8 Na seleção de fontes de informação, indique 

o grau de importância dos seguintes critérios” e os países 

 

Gráfico 4 – Grau de importância dos critérios de seleção de fontes de informação e os 

países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na amostra, os critérios “Credibilidade” e “Atualidade” são semelhantes para os 

três países, enquanto “Custo Reduzido” mostra-se inferior para a Espanha. O critério 

“Fácil acesso e Manuseio” é superior para Portugal e inferior para a Espanha, já “Língua” 

é superior para o Brasil e inferior para a Espanha, apesar de as diferenças observadas não 

serem estatisticamente significativas.  

Portanto, pode-se notar que os três países pesquisados possuem critérios 

semelhantes de seleção de fontes de informação, o que revela um consenso no 

estabelecimento de critérios nessa área.  
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Questão 9 – Qual o grau de importância das seguintes tipologias documentais para o seu 

trabalho? 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q9 Qual o grau de 

importância das seguintes tipologias documentais para o seu trabalho?” e os países 

 

Tabela 46 – Grau de importância das seguintes tipologias documentais e os países 

  N Média 

Desvio 

padrão F P 

Livros Portugal 49 4,31 0,87 4,639 ** 0,011 

 Brasil 67 4,34 0,86   

 Espanha 56 3,88 1,01   

Capítulos de Livros Portugal 49 4,29 0,74 2,595 0,078 

 Brasil 67 4,25 0,88   

 Espanha 56 3,95 0,96   

Artigos Científicos Portugal 49 4,88 0,44 ,262 0,770 

 Brasil 67 4,82 0,52   

 Espanha 56 4,80 0,64   

Bibliografias Portugal 49 3,84 1,03 1,374 0,256 

 Brasil 67 3,46 1,43   

 Espanha 56 3,73 1,26   

Dissertações e Teses Portugal 49 4,33 0,80 2,615 0,076 

 Brasil 67 4,21 0,90   

 Espanha 56 3,93 1,06   

Relatórios Portugal 49 3,29 1,08 5,815 ** 0,004 

 Brasil 67 2,90 1,05   

 Espanha 56 3,57 1,19   

Resumos Portugal 49 2,98 1,20 0,385 0,681 

 Brasil 67 2,78 1,24   

 Espanha 56 2,82 1,35   

Actas de Congressos Portugal 49 3,67 1,25 0,453 0,636 

 Brasil 67 3,48 1,21   

 Espanha 56 3,64 1,20   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor de prova é inferior a 5% para as tipologias “Livros” e “Relatórios”, havendo 

diferenças estatisticamente significativas entre os países. A importância da tipologia 

“Livros” é inferior para a Espanha, enquanto a da tipologia “Relatórios” é superior para 

a Espanha e inferior para o Brasil, sendo as diferenças observadas entre os países 

estatisticamente significativas. Dessa forma, identificamos que os dados obtidos revelam 

que no Brasil existe uma preferência pelo uso de livros em relação aos demais países, o 

que também acontece na Espanha quanto aos Relatórios. Ainda na amostra, observa-se 

que a importância da tipologia “Capítulos de Livros” é inferior para a Espanha. 

No entanto, no que tange ao restante das tipologias documentais, o valor de prova 

é superior a 5%, ou seja, não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 

países, o que aponta um consenso em relação à valorização e ao uso dos demais tipos de 

fontes de informação. 

 

 

Gráfico 5 – Grau de importância das tipologias documentais e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 



 

244 
 

Outro dado a ser ressaltado diz respeito à importância conferida a “Artigos 

Científicos”, que foi semelhante para os três países. Conforme pudemos observar na 

primeira parte de nossas análises, confirma-se a larga tendência de valorização de artigos 

científicos em detrimento de outros formatos e suportes de informação científica. Essa 

tendência foi universal para os três países estudados. Por esse viés, a importância das 

tipologias “Bibliografias” e “Actas de Congressos” é inferior para o Brasil; a da tipologia 

“Dissertações e Teses” é superior para Portugal e inferior para a Espanha; e a da tipologia 

“Resumos” é superior para Portugal, embora as diferenças observadas não sejam 

estatisticamente significativas.  

Diante desse contexto, pode-se inferir que todas as fontes de informação 

convencionais são valorizadas pelo grupo e utilizadas para se buscar informação 

científica.  
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Questão 10 – Costuma localizar informações científicas em fontes de informação não 

convencionais? 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q10 Costuma localizar 

informações científicas em fontes de informação não convencionais?” e os países 

Tabela 47 – Uso de fontes de informação não convencionais e os países 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

Redes Sociais Gerais  Portugal 50 36% 48% 1,544 0,217 

 Brasil 68 29% 46%   

 Espanha 56 45% 50%   

Redes Sociais Acadêmicas  Portugal 50 62% 49% 1,283 0,280 

 Brasil 68 60% 49%   

 Espanha 56 48% 50%   

Blogs científicos Portugal 50 52% 50% 3,323 * 0,038 

 Brasil 68 50% 50%   

 Espanha 56 30% 46%   

Conteúdos em Vídeo  Portugal 50 30% 46% 4,062 * 0,019 

 Brasil 68 41% 50%   

 Espanha 56 18% 39%   

Conteúdos em  Portugal 50 14% 35% 1,151 0,319 

Massive Open Online Courses Brasil 68 12% 32%   

 Espanha 56 21% 41%   

E-books Portugal 50 66% 48% 1,151 0,319 

 Brasil 68 78% 42%   

 Espanha 56 36% 48%   

Não costumo utilizar  Portugal 50 12% 33% 3,478 * 0,033 

esses tipos de fontes Brasil 68 9% 29%   

para esse propósito Espanha 56 25% 44%   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Salientamos que o valor de prova é inferior a 5% para as fontes “Blogs Científicos” 

e “Conteúdos em Vídeo (ex. Youtube)” e “Não costumo utilizar esses tipos de fontes para 

esse propósito”, com diferenças estatisticamente significativas entre os países.  

No entanto, o valor de prova é superior a 5% para as restantes fontes, não havendo 

diferenças estatisticamente significativas entre os países, o que demonstra consenso em 

relação a essas outras fontes. 

 

Gráfico 6 – Uso de fontes de informação não convencionais e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A utilização de “Blogs Científicos” é inferior para a Espanha; o uso de “Conteúdos 

em Vídeo” revela-se superior para o Brasil e inferior para a Espanha; e a resposta “Não 

costumo utilizar esses tipos de Fontes para esse propósito” é superior para a Espanha, 

sendo as diferenças observadas entre os países estatisticamente significativas.  

Na amostra, a utilização de “Redes Sociais Gerais” (ex.: Twitter, Facebook) é 

superior para a Espanha e inferior para o Brasil. No que se refere ao uso de “Redes Sociais 

Acadêmicas” (ex.: Research Gate, Academia.edu), apresenta-se inferior para a Espanha. 

Já a utilização de “Conteúdos em Massive Open Online Courses” (MOOCs, ex.: 

Coursera, Udacity etc.) é superior para a Espanha. Por fim, a utilização de “E-books” é 

superior para o Brasil e inferior para a Espanha. Contudo, as diferenças observadas não 

são estatisticamente significativas.  

Destacamos, outrossim, que o estudo revelou que a Espanha utiliza mais “Redes 

Sociais Gerais” do que “Redes Sociais Acadêmicas”. Já Portugal faz um maior uso de 

“Blogs Científicos” do que os outros dois países. No caso do Brasil, recorre-se mais a 
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“Conteúdos em vídeo” em comparação aos demais países investigados. Sobre a utilização 

de “MOOCs”, é relativamente baixa para todos os países, o que foi corroborado na 

literatura indicada na parte teórica deste trabalho, conforme apontado por Weller (2015). 

Por outro lado, chama a atenção o elevado índice de uso de E-books no Brasil (78%). No 

entanto, a esse respeito, consideramos serem insuficientes relatos na literatura científica 

que documentem e expliquem esse fenômeno, o que pode significar um nicho de pesquisa 

a ser mais bem explorado.  

De forma geral, os dados arrolados expõem que a incorporação de fontes de 

informação convencionais pelo grupo pesquisado se dá de maneira mais uniforme, 

enquanto há maior dispersão e variação de padrão de uso de fontes de informação não 

convencionais, sendo possível inferir que nesse terreno a evolução das TIC impacta 

sobremaneira e, inclusive, “molda” o uso desse tipo de ferramenta. Como são fontes que 

têm em comum o suporte e a mediação da informação por meio da tecnologia, o seu uso 

é influenciado por fatores externos e motivações intrínsecas dos utilizadores. 

Tabela de frequências: Relação entre “Q11 Encontra barreiras no acesso às fontes 

de Informação? Quais?” e os países 

Tabela 48 – Barreiras de acesso a fontes de Informação – Portugal 

 Frequência Percentagem 

Acesso 27 54,0 

Não 13 26,0 

Idioma, íngua e falta de formação em TIC 2 4,0 

Dificuldades técnicas e de utilização 2 4,0 

Base de dados desatualizada 1 2,0 

Controle de Utilizador 1 2,0 

Controle de Utilizador. Língua 1 2,0 

Credibilidade das fontes 1 2,0 

Dispersão de resultados 1 2,0 

Publicações não subscritas 1 2,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 49 – Barreiras de acesso a fontes de Informação – Brasil 

 Frequência Percentagem 

Acesso limitado 27 39,7 

Não 20 29,4 

Idioma 5 7,4 

Dificuldade de localização 4 5,9 

Controle de Utilizador 2 2,9 

Dificuldade de utilização 2 2,9 

Sim 2 2,9 

Às vezes, depende do conteúdo 1 1,5 

Datas de publicação 1 1,5 

Dificuldade de aquisição 1 1,5 

Fontes impressas 1 1,5 

Redes Sociais Acadêmicas 1 1,5 

Revistas que deixaram de circular ou que não foram digitalizadas 1 1,5 

Terminologia 1 1,5 

Total 68 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 50 – Barreiras de acesso a fontes de Informação – Espanha 

 Frequência Percentagem 

Acesso limitado 26 46,4 

Não 17 30,4 

Dificuldade de utilização 4 7,1 

Controle de Utilizador 3 5,4 

Idioma 2 3,6 

Base de dados desatualizada 1 1,8 

Desconhecimento 1 1,8 

Dispersão das fontes 1 1,8 

Especificidade de produção científica 1 1,8 

Total 56 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na amostra, relativamente às barreiras no acesso às Fontes de Informação, em 

Portugal, predomina a resposta “Acesso pago. Sem livre acesso”, com 38%, seguida de 

“Não”, com 26%. No Brasil, destaca-se a resposta “Não”, com 26%, seguida de “Acesso 

pago. Sem livre acesso”, com 25%. Na Espanha, prevalece a resposta “Acesso pago. Sem 

livre acesso”, com 36%, seguida de “Não”, com 30%. Contudo, as diferenças observadas 

não são estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado (χ2
(62) = 

67,5; p = 0,295).  

Esses dados revelam em primeiro lugar que a necessidade de pagamento para 

acesso à informação científica se constitui como uma importante barreira, ou seja, os 

mecanismos e os moldes de oferta de informação científica atuais podem não estar sendo 

satisfatórios para o público pesquisado. A esse respeito, mostra-se relevante que esse 

indicador seja levado em consideração por cada um dos programas investigados, para que 

analisem melhor essa realidade e possam propor melhorias nos serviços de informação 

dispensados. No entanto, conforme mencionado anteriormente, todos os programas 

pesquisados têm vasta oferta de produtos científicos disponibilizados pelos respectivos 

sistemas de bibliotecas, o que indica que esses serviços podem ser mais bem explorados.  
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6.3.3 Processamento da Informação 

 

Questão 12 – Que ferramentas utiliza para sistematizar e analisar os dados/informações 

coletados na fase anterior da pesquisa? 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q12 Que ferramentas utiliza 

para sistematizar e analisar os dados/informações coletados na fase anterior da 

pesquisa?” e os países 

Tabela 51 – Uso de ferramentas de sistematização de dados e os países 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

Softwares (ex. SPSS, Nvivo) Portugal 50 38% 49% 4,697 * 0,010 

 Brasil 68 31% 47%   

 Espanha 56 57% 50%   

Planilhas eletrônicas  Portugal 50 72% 45% ,841 0,433 

 Brasil 68 79% 41%   

 Espanha 56 82% 39%   

Plataformas para elaboração  Portugal 50 56% 50% 1,051 0,352 

de formulários e Brasil 68 43% 50%   

gerenciamento de dados Espanha 56 46% 50%   

Outra Portugal 50 0% 0% . . 

 Brasil 68 0% 0%   

 Espanha 56 0% 0%   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados obtidos e expostos acima indicam que, de todas as ferramentas listadas 

para a organização e sistematização de resultados de investigação, os doutorandos têm 

preferido “Planilhas eletrônicas”, com maior frequência. Em relação ao uso destas, 

registra-se que foi superior para a Espanha e inferior para Portugal. Já o uso de 

“Plataformas para elaboração de formulários e gerenciamento de dados” (ex.: Google 

Forms, Survey Monkey) mostrou-se superior para Portugal.   

Nesse contexto, conforme exposto, os doutorandos na Espanha utilizam mais 

softwares para a sistematização de dados de pesquisa do que em Portugal e no Brasil, 



 

251 
 

respectivamente, uma vez que o valor de prova é inferior a 5% para as ferramentas 

“Softwares” (ex.: SPSS, Nvivo), existindo diferenças estatisticamente significativas entre 

os países.   

No que tange ao restante das ferramentas, o valor de prova é superior a 5%, o que 

indica que não há diferenças estatisticamente significativas entre os países, ou seja, estas 

são utilizadas de forma semelhante por todos os doutorandos, conforme observamos no 

gráfico abaixo: 

 

Gráfico 7 – Uso de ferramentas de sistematização de dados e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Questão 13 – Utiliza alguma ferramenta para gerenciar as suas referências? Quais? 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q13 Utiliza alguma 

ferramenta para gerenciar as suas referências? Quais?” e os países 

Tabela 52 – Uso de gestores de Referências e os países 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

Mendeley Portugal 50 54% 50% 13,958 ** 0,000 

 Brasil 68 12% 32%   

 Espanha 56 36% 48%   

Zotero Portugal 50 8% 27% 5,078 ** 0,007 

 Brasil 68 15% 36%   

 Espanha 56 30% 46%   

EndNote Portugal 50 24% 43% 2,780 0,065 

 Brasil 68 10% 31%   

 Espanha 56 25% 44%   

Não utilizo esses tipos  Portugal 50 34% 48% 10,632 ** 0,000 

de ferramentas Brasil 68 65% 48%   

 Espanha 56 29% 46%   

Outra Portugal 50 4% 20% 3,740 * 0,026 

 Brasil 68 1% 12%   

 Espanha 56 13% 33%   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor de prova é inferior a 5% para as ferramentas “Mendeley” e “Zotero”. Para 

as opções “Não utilizo esses tipos de ferramentas” e “Outra”, existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os países.  

Já a utilização de “Mendeley” é superior para Portugal, revelando uma adoção 

relativamente alta dessa ferramenta, na medida em que 54% dos alunos nesse país a 

incorporam no processo de escrita da tese, seguido de Brasil e Espanha, respectivamente. 

Apesar de existirem relatos de uso dessa ferramenta em outros países, conforme Jeng & 

Jiang (2015), Mohammadi & Thelwall (2014) e Henning & Reichelt (2008), faltam 
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relatos sobre o uso de gestores de referência em Portugal (bem como nos demais países 

pesquisados). Os dados aqui indicados podem servir como ponto de partida para justificar 

um maior aprofundamento nesse assunto. 

No que concerne ao uso do “Zotero”, verifica-se que este é mais frequente na 

Espanha, no Brasil e em Portugal, respectivamente. Em contrapartida, o valor de prova é 

superior a 5% para a ferramenta “EndNote” e não existem diferenças estatisticamente 

significativas entre os países. Diante disso, consideramos o uso de Endnote relativamente 

baixo em todos os países pesquisados. 

Chama a atenção o fato de que 65% dos alunos no Brasil declaram que não153 

recorrem a esses tipos de ferramentas, revelando uma baixíssima adoção desses recursos 

nesse país e reforçando a ideia de que ainda há espaço para se ampliar o seu uso, o que 

pode ser alcançado por meio de formações que enfatizem este aspecto.  

Em relação à resposta “Outra”, os dados apontam que é superior para a Espanha, 

sendo as diferenças observadas entre os países estatisticamente significativas. A seguir, 

apresentamos o Gráfico de frequências, no qual é possível visualizar como se dá o uso 

das ferramentas de gestão de referências listadas.  

 

Gráfico 8 – Uso de Gestores de Referências e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

  

                                                           
153 Grifo nosso. 
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Questão 14 – Na escrita de trabalhos científicos, costuma colaborar com outras pessoas? 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q14 Na escrita de trabalhos 

científicos, costuma colaborar com outras pessoas?” e os países 

Tabela 53 – Padrão de escrita colaborativa e os países 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

Sim, colaboro com colegas  Portugal 50 38% 49% 13,958 ** 0,000 

do mesmo programa doutoral Brasil 68 81% 40%   

 Espanha 56 41% 50%   

Sim, colaboro com colegas  Portugal 50 28% 45% 5,078 0,639 

de outros programas doutorais Brasil 68 31% 47%   

 Espanha 56 23% 43%   

Sim, colaboro com colegas  Portugal 50 42% 50% 2,780 0,258 

fora de meu programa doutoral Brasil 68 35% 48%   

 Espanha 56 27% 45%   

Costumo colaborar com meu  Portugal 50 44% 50% 10,632 ** 0,000 

orientador e/ou coorientador Brasil 68 81% 40%   

 Espanha 56 70% 46%   

Não costumo colaborar,  Portugal 50 18% 39% 3,740 ** 0,000 

escrevo sozinho. Brasil 68 3% 17%   

 Espanha 56 32% 47%   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Conforme mencionado anteriormente, essa questão teve o objetivo de avaliar como 

acontece a colaboração entre pares, elemento fundamental para se perceber como ocorrem 

as práticas de comunicação científica. Os dados acima expostos retratam como se dá a 

colaboração com os doutorandos em cada um dos países pesquisados.  

O valor de prova é inferior a 5% para as respostas “Sim, colaboro com colegas do 

mesmo programa doutoral”, “Costumo colaborar com meu orientador e/ou coorientador” 

e “Não costumo colaborar, escrevo sozinho”, com diferenças estatisticamente 

significativas entre os países.  
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O valor de prova é superior a 5% para as respostas “Sim, colaboro com colegas de 

outros programas doutorais” e “Sim, colaboro com colegas fora de meu programa 

doutoral”, não havendo diferenças estatisticamente significativas entre os países. 

 

Gráfico 9 – Padrão de escrita colaborativa e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Os dados apontam que a resposta “Sim, colaboro com colegas do mesmo programa 

doutoral” é superior para o Brasil; a resposta “Costumo colaborar com meu orientador 

e/ou coorientador” é superior para o Brasil, seguida de Espanha e inferior para Portugal; 

a resposta “Não costumo colaborar, escrevo sozinho” é superior para a Espanha, seguida 

de Portugal e inferior para o Brasil, sendo as diferenças observadas entre os países 

estatisticamente significativas.  

Na amostra, a resposta “Sim, colaboro com colegas de outros programas doutorais” 

é superior para o Brasil e inferior para a Espanha, enquanto a resposta “Sim, colaboro 

com colegas fora de meu programa doutoral” apresenta-se superior para Portugal e 

inferior para Espanha. Porém, as diferenças observadas não são estatisticamente 

significativas.  

Os dados acima revelam atitudes pertinentes de cooperação entre os pares. 

Inicialmente, percebe-se que, em relação aos alunos brasileiros, há uma alta tendência à 

cooperação com alunos do mesmo programa doutoral e com os respectivos orientadores  

(81%), ou seja, identifica-se um padrão de colaboração sobretudo endógeno.  

Já no que tange à cooperação com colegas de fora do programa, mesmo não sendo 

significativa do ponto de vista estatístico, destacamos que Portugal revelou uma tendência 
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maior para essa atividade. Por último, ressaltamos que na Espanha a prática de escrita 

acontece em sua maior parte de forma solitária, na medida em que os alunos declaram 

que preferem trabalhar sozinhos. Diante desses resultados, mostra-se interessante 

perceber futuramente em que grau a cultura organizacional dos referidos programas 

doutorais é determinante ou se influencia de alguma forma a colaboração dos pares. 

Questão 15 – Faz uso de ferramentas para auxiliar no processo de escrita colaborativa? 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q15 Faz uso de ferramentas 

para auxiliar no processo de escrita colaborativa?” e os países 

Tabela 54 – Uso de ferramentas de escrita colaborativa 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

Google docs Portugal 50 72% 45% 0,381 0,684 

 Brasil 68 66% 48%   

 Espanha 56 64% 48%   

Dropbox Portugal 50 66% 48% 1,456 0,236 

 Brasil 68 54% 50%   

 Espanha 56 50% 50%   

One Drive Portugal 50 24% 43% 0,018 0,982 

 Brasil 68 24% 43%   

 Espanha 56 25% 44%   

Não utilizo esses tipos  Portugal 50 12% 33% 1,278 0,281 

de ferramentas Brasil 68 22% 42%   

 Espanha 56 23% 43%   

Outra Portugal 50 8% 27% 1,454 0,237 

 Brasil 68 1% 12%   

 Espanha 56 5% 23%   

Fonte: Dados da pesquisa. 

Como modo de complementar a questão anterior, questionou-se os doutorandos 

acerca de quais ferramentas eles utilizam no processo de escrita quando colaboram com 

os colegas. Os resultados apontam que o valor de prova é superior a 5% para todas as 

ferramentas, ou seja, não existem diferenças estatisticamente significativas entre os 
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países. Dessa forma, há um consenso entre os inquiridos em relação ao uso das 

ferramentas, como podemos observar no Gráfico 10  abaixo: 

Gráfico de frequências: Relação entre “Q15 Faz uso de ferramentas para auxiliar 

no processo de escrita colaborativa?” e os países 

 

Gráfico 10 – Uso de ferramentas de escrita colaborativa e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Nessa perspectiva, expõe-se na amostra que a utilização das ferramentas “Google 

docs” e “Dropbox” é superior para Portugal e inferior para a Espanha, enquanto o uso da 

ferramenta “One Drive” mostra-se semelhante nos três países. No caso da resposta “Não 

utilizo esses tipos de ferramentas”, é inferior para Portugal, enquanto a resposta “Outra” 

é superior para Portugal e inferior para o Brasil, embora, como indicamos, as diferenças 

observadas não sejam estatisticamente significativas.  
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Questão 16 – Dos canais de comunicação abaixo, indique quais os que prefere para 

comunicar-se com seu orientador 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q16 Dos canais de 

comunicação abaixo, indique quais os que prefere para comunicar-se com seu 

orientador” e os países 

Tabela 55 – Canais de comunicação orientador-orientando 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

E-mail Portugal 50 94% 24% 0,623 0,538 

 Brasil 68 96% 21%   

 Espanha 56 98% 13%   

Skype Portugal 50 62% 49% 6,360 ** 0,002 

 Brasil 68 43% 50%   

 Espanha 56 29% 46%   

Aplicativos de Mensagens  Portugal 50 28% 45% 7,534 ** 0,001 

Instantâneas Brasil 68 60% 49%   

 Espanha 56 36% 48%   

Redes Sociais  Portugal 50 18% 39% 2,353 0,098 

 Brasil 68 31% 47%   

 Espanha 56 16% 37%   

Outro Portugal 50 6% 24% 1,102 0,334 

 Brasil 68 6% 24%   

 Espanha 56 13% 33%   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Com base nos dados acima, podemos notar que o canal de comunicação mais 

utilizado em todos os países para a comunicação entre o doutorando e seu orientador é o 

“E-mail”, sendo este ligeiramente superior para a Espanha.  

Ainda a esse respeito, o valor de prova é inferior a 5% para os canais “Skype” e 

“Aplicativos de Mensagens Instantâneas” (ex.: Whatsapp etc.), com diferenças 

estatisticamente significativas entre os países. No que se refere a esses dois canais, os 
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alunos de doutorado portugueses (62%) utilizam mais o Skype do que seus colegas 

brasileiros e espanhóis, respectivamente.  

No tocante ao uso dos “Aplicativos de Mensagens Instantâneas”, os brasileiros 

(60%) utilizam mais esse recurso em comparação aos colegas espanhóis e portugueses, 

nessa ordem, sendo as diferenças observadas entre os países estatisticamente 

significativas.  

Em relação ao restante das ferramentas, o valor de prova é superior a 5% para os 

restantes canais, não existindo diferenças estatisticamente significativas entre os países. 

A utilização de “Redes Sociais” (ex.: Facebook, LinkedIn) é superior para o Brasil, com 

31%, seguido de Portugal e Espanha. Já a resposta “Outro” é superior para a Espanha, 

como pode ser visto no Gráfico 12 abaixo: 

 

Gráfico 11 – Canais de comunicação orientador-orientando 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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6.3.4 Publicação e disseminação de resultados 

 

Questão 17 – Escolha abaixo os principais formatos de publicação dos resultados de sua 

pesquisa 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q17 Escolha abaixo os 

principais formatos de publicação dos resultados de sua pesquisa” e os países 

Tabela 56 – Formato de publicação de resultados de investigação e os países 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

Livros Portugal 50 22% 42% 0,199 0,820 

 Brasil 68 22% 42%   

 Espanha 56 18% 39%   

Capítulos de Livros Portugal 50 36% 48% 4,142 * 0,018 

 Brasil 68 60% 49%   

 Espanha 56 41% 50%   

Artigo em periódicos  Portugal 50 84% 37% 2,580 0,079 

com revisão por pares Brasil 68 93% 26%   

 Espanha 56 79% 41%   

Artigo em periódicos  Portugal 50 12% 33% 1,684 0,189 

sem revisão por pares Brasil 68 6% 24%   

 Espanha 56 16% 37%   

Comunicações ou  Portugal 50 84% 37% 0,694 0,501 

Pôsteres em Congressos, Brasil 68 81% 40%   

Simpósios e Colóquios Espanha 56 75% 44%   

Outro Portugal 50 0% 0% 1,866 0,158 

 Brasil 68 1% 12%   

 Espanha 56 5% 23%   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Essa questão teve como objetivo identificar entre os doutorandos em Ciência da 

Informação dos três países envolvidos quais as fontes preferenciais para a publicação de 

resultados de investigação.  
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Resultados revelam que há uma preferência (sem diferenças estatísticas) por 

publicar em “Artigos de Periódicos com revisão de pares”, sendo superior para o Brasil e 

inferior para a Espanha. A tendência de valorização desse artefacto foi confirmada nos 

itens analisados anteriormente, ou seja, os doutorandos valorizam esse tipo de fonte de 

informação tanto no momento do acesso à informação quanto no de publicar seus 

resultados de investigação, revelando que as práticas de comunicação científica se 

mantêm bastante tradicionais em todos os grupos estudados. Nesse sentido, é possível 

ressaltar que os doutorandos pesquisados são cientistas que apresentam resistência aos 

novos moldes de comunicação científica, sobretudo no uso e na publicação em fontes de 

informação não convencionais. Desse modo, percebe-se que tais cientistas encontram-se 

profundamente arraigados ao sistema de comunicação científica tradicional. 

Por esse viés, em geral, identifica-se que o valor de prova é inferior a 5% para o 

formato “Capítulos de Livros”, havendo diferenças estatisticamente significativas entre 

os países. Nesse caso, os alunos brasileiros, com 60%, demonstram preferência por 

publicar nesse formato de comunicação científica em relação aos demais pares. Com base 

nesse contexto, a utilização do “Livros” é superior para a Espanha, enquanto o uso de 

“Artigo em periódicos sem revisão por pares” é superior para a Espanha e inferior para o 

Brasil. No que tange à utilização de “Comunicações ou Pôsteres em Congressos, 

Simpósios e Colóquios”, mostra-se superior para Portugal e inferior para a Espanha. Já a 

resposta “Outro” é superior para a Espanha, porém, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas, uma vez que o valor de prova é superior a 5%: 

 

Gráfico 12 – Formato de publicação de resultados de investigação e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Questão 18 – Estabeleça um ranking em relação aos critérios utilizados para 

publicar 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q18 Estabeleça um ranking 

em relação aos critérios utilizados para publicar” e os países 

Tabela 57 – Critérios de Publicação e os países 

  N Média 

Desvio 

padrão F P 

Fator de impacto Portugal 49 4,20 0,93 0,548 0,579 

 Brasil 67 4,19 0,93   

 Espanha 56 4,36 0,94   

Indexação em Base de Dados Portugal 49 4,29 0,76 0,191 0,826 

 Brasil 67 4,27 0,86   

 Espanha 56 4,36 0,82   

Acesso Aberto Portugal 49 4,51 0,74 7,505 ** 0,001 

 Brasil 67 4,18 1,10   

 Espanha 56 3,75 1,10   

* diferença significativa para p < 0,05  ** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

De todos os critérios utilizados quando da publicação de um trabalho em uma fonte 

de informação, os doutorandos demostram preferência por “Acesso Aberto”. Nesse 

sentido, a importância do critério para os alunos brasileiros, com 67%, é superior em 

comparação com espanhóis (56%) e portugueses (49%), sendo as diferenças 

estatisticamente significativas, uma vez que o valor de prova é inferior a 5%. 

Na amostra, a importância do critério “Fator de impacto” é superior para a Espanha, 

enquanto “Indexação em Base de Dados” revela-se superior para o Brasil, embora as 

diferenças observadas não sejam estatisticamente significativas, tendo em vista que o 

valor de prova é superior a 5% para os demais critérios.  
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Questão 18 -Estabeleça um ranking em relação aos critérios utilizados para 

publicar” e os países 

 

Gráfico 13 – Critérios de publicação e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Q19 –R “Após a publicação de trabalhos, 

costuma difundi-los por meio de Redes Sociais e/ou blogs?” e os países 

Tabela 58 – Difusão de resultados de investigação em Redes Sociais e os países 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

Redes Sociais Acadêmicas  Portugal 50 50% 51% 1,218 0,298 

 Brasil 68 47% 50%   

 Espanha 56 61% 49%   

Redes Sociais Gerais  Portugal 50 30% 46% 2,713 0,069 

 Brasil 68 50% 50%   

 Espanha 56 36% 48%   

Blogs Científicos Portugal 50 8% 27% 0,851 0,429 

 Brasil 68 15% 36%   

 Espanha 56 16% 37%   

Não uso Redes Sociais ou  Portugal 50 34% 48% 0,148 0,862 

Blogs para esse propósito Brasil 68 29% 46%   

 Espanha 56 30% 46%   

Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor de prova é superior a 5% para todos os meios. Nessa perspectiva, é um 

indicativo de que não existem diferenças estatisticamente significativas entre os países, o 



 

264 
 

que vem a confirmar um consenso no uso e na aplicação dessas fontes de informação 

eletrônicas entre todos os inquiridos. 

Portanto, na amostra, é possível identificar que a fonte de informação eletrônica 

mais utilizada para fazer divulgação dos trabalhos científicos por doutorandos são as 

“Redes Sociais Acadêmicas”. Nesse contexto, os espanhóis são os que mais se utilizam 

desse recurso, seguidos de portugueses e de brasileiros. Em relação ao uso de “Redes 

Sociais Gerais” para os mesmos propósitos, verificou-se que estes são os recursos de 

divulgação mais utilizados por brasileiros, seguidos de espanhóis e portugueses. Já o uso 

de “Blogs Científicos” é feito em sua maioria por espanhóis, brasileiros e portugueses, 

nessa ordem. Esses dados podem ser visualizados e comparados no Gráfico 15 abaixo:  

Questão 19 – Após a publicação de trabalhos, costuma difundi-los por meio de Redes 

Sociais e/ou blogs? 

 

 

Gráfico 14 – Difusão de resultados de investigação em Redes Sociais e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Questão 20 – Indique as razões para o uso das Redes Sociais Acadêmicas 

 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q20 Indique as razões para 

o uso das Redes Sociais Acadêmicas” e os países 

Tabela 59 – Razões para o uso de Redes Sociais Acadêmicas 

  N % 

Desvio 

padrão F P 

Divulgar o meu trabalho e  Portugal 50 50% 51% 1,532 0,219 

aumentar a minha visibilidade Brasil 68 54% 50%   

 Espanha 56 66% 48%   

Facilitar o contacto e a Portugal 50 60% 49% 0,224 0,800 

discussão entre meus pares Brasil 68 57% 50%   

 Espanha 56 54% 50%   

Ter acesso a  Portugal 50 52% 50% 0,413 0,662 

outras publicações Brasil 68 60% 49%   

 Espanha 56 55% 50%   

Não vejo necessidade  Portugal 50 12% 33% 0,231 0,794 

de utilizá-las Brasil 68 15% 36%   

 Espanha 56 11% 31%   

Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor de prova é superior a 5% para todas as razões, não existindo diferenças 

estatisticamente significativas entre os países. 

 

Gráfico 15 – Razões para o uso de Redes Sociais Acadêmicas 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Diante dos resultados acima colocados, percebe-se que, nos três países, a maior 

motivação para o uso das RSA é a de divulgar os resultados de investigação bem como 

facilitar a troca de informações entre os pares, corroborando o que foi exposto 

anteriormente. Inferimos que o uso dessas ferramentas ainda se encontra em estágio 

inicial. Nessa perspectiva, entendemos que os grupos demonstram certa reserva na 

incorporação destas e que ainda há terreno para uma adoção completa nesse sentido. Para 

tanto, são necessárias pesquisas contínuas para se identificar como esse fenômeno tem 

ocorrido. 

Questão 21 – Quantos artigos/comunicações/pôsteres publicou no decorrer de seu 

doutoramento? 

 

Estatística descritiva e Teste ANOVA: Relação entre “Q21 Quantos 

artigos/comunicações/pôsteres publicou no decorrer de seu doutoramento?” e os 

países 

Tabela 60 – Quantidade de artigos publicados no decorrer do doutoramento e os países 

 N Média Desvio padrão F (ANOVA) p 

Portugal 50 2,90 4,325 4,466 * 0,013 

Brasil 68 6,18 6,644   

Espanha 56 4,57 6,152   

* diferença significativa para p < 0,05 

Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor de prova é inferior a 5%, com diferenças estatisticamente significativas 

entre os países. O valor médio do número de publicações é superior para o Brasil, seguido 

de Espanha e inferior para Portugal. 

Na pesquisa realizada, os dados acima indicam com essa amostra que o Brasil é o 

país que mais publica artigos no decorrer do processo de doutoramento. Esses dados 

evidenciam a necessidade de se investigar se essas práticas se traduzem em métricas 

interessantes em relação à qualidade dessas publicações. Estudos futuros podem ser 

desenvolvidos mapeando-se a produção científica em todos os países e promovendo um 

cruzamento de dados quantitativos com qualitativos. Outrossim, é importante investigar 
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as exigências de cada programa, com vistas a uma maior quantidade e qualidade de 

artigos publicados.  

Questão 22 – O seu Programa Doutoral exige que publique no decorrer do curso? 

 

Estatística descritiva e Teste ANOVA: Relação entre “Q22 O seu Programa 

Doutoral exige que publique no decorrer do curso?” e os países 

Tabela 61 – Exigências de publicação por Programa Doutoral 

 N % Sim Desvio padrão F (ANOVA) p 

Portugal 50 78% 42% 0,956 0,386 

Brasil 68 85% 36%   

Espanha 56 88% 33%   

Fonte: Dados da Pesquisa 

Essa questão foi proposta com o intuito de identificar se os programas doutorais 

envolvidos fazem exigências no que se refere à publicação de trabalhos científicos. Nesse 

sentido, o valor de prova é superior a 5%, portanto, não existem diferenças 

estatisticamente significativas entre os países. Na amostra, a percentagem de respostas 

afirmativas é superior para a Espanha, seguida de Brasil e Portugal. Portanto, pode-se 

perceber que em todos os países pesquisados os programas doutorais fazem exigências 

em relação à publicação de trabalhos e aos resultados de investigação.  

Questão 23 – Indique a sua opinião sobre os aspectos seguintes 

Estatística descritiva e Testes ANOVA: Relação entre “Q23 Indique a sua opinião 

sobre os aspectos seguintes” e os países 

Tabela 62 – Opiniões sobre exigências dos programas doutorais 

  N Média 

Desvio 

padrão F P 

Publicação de artigos  Portugal 50 4,54 0,73 0,906 0,406 

durante o doutoramento Brasil 68 4,53 0,70   

 Espanha 56 4,36 0,98   

Participação em Eventos  Portugal 50 4,48 0,61 0,152 0,859 

Científicos (Congressos, Brasil 67 4,45 0,89   

Simpósios, Colóquios) Espanha 56 4,39 0,91   

Participação extracurricular  Portugal 50 3,76 1,12 0,226 0,798 
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em Formações voltadas às TIC Brasil 67 3,67 1,04   

 Espanha 56 3,80 1,20   

Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor de prova é superior a 5% para todos os aspectos, não havendo diferenças 

estatisticamente significativas entre os países. Portanto, os dados revelam um equilíbrio 

em relação a essas atitudes que os doutorandos têm ao longo do curso. 

 

Gráfico 16 – Opiniões sobre exigências dos programas doutorais e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na amostra, a importância da “Publicação de artigos durante o doutoramento” é 

superior para Portugal, seguido de Brasil e Espanha. No que concerne à “Participação em 

Eventos Científicos (Congressos, Simpósios, Colóquios)”, é mais valorizada por 

Portugueses, seguidos de brasileiros e de espanhóis. Em relação à importância da 

“Participação extracurriculares em Formações voltadas às TIC”, identificamos uma maior 

valorização por parte dos espanhóis, dos portugueses e dos brasileiros, respectivamente.  
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Questão 24 – Costuma monitorar o  impacto de suas publicações? 

 

Tabela 63 – Monitoramento do impacto de publicações e os países 

Q24 Costuma   País 

monitorar o impacto …  Portugal Brasil Espanha 

Não N 25 31 16 

  % no país 50,0% 46,3% 28,6% 

Sim N 10 22 33 

  % no país 20,0% 32,8% 58,9% 

Tenho dificuldades  N 10 14 4 

 em realizar tal tarefa % no país 20,0% 20,9% 7,1% 

Não considero  N 5 0 3 

 isso importante % no país 10,0% ,0% 5,4% 

Total N 50 67 56 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 17 – Monitoramento do impacto de publicações e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A percentagem da resposta “Não” é superior em Portugal, seguida do Brasil e 

inferior na Espanha, ou seja, de todas as nacionalidades envolvidas no contexto desta 

pesquisa, os portugueses são os que menos têm o hábito de monitorar o impacto de suas 

publicações.  

Além disso, a quantidade de resposta “Sim” é superior em Espanha, seguida de 

Brasil e inferior em Portugal. Nesse sentido, de todos os doutorandos inquiridos, os 
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espanhóis demonstram mais familiaridade com o monitoramento dos impactos advindos 

da publicação de resultados de investigação. É interessante investigar em estudos futuros 

se esse tipo de motivação é estimulado nos programas espanhóis por meio de formações 

específicas. Por exemplo, no Curriculum da USAL foi identificada a componente 

curricular denominada “Publicación en revistas científicas”, cujo objetivo é “reflexionar 

sobre los procesos de visibilización internacional como investigadores”, o que pode 

sugerir um comportamento desses alunos mais voltado para o monitoramento. Já os 

alunos de doutoramento brasileiros são os que mais expressam dificuldades em monitorar 

os impactos de publicação, seguidos de portugueses e espanhóis.  

A opinião “Não considero isto importante” é superior em Portugal, seguida de 

Espanha e Brasil, sendo as diferenças observadas estatisticamente significativas, de 

acordo com o teste do Qui-quadrado (χ2
(6) = 25,275; p < 0,001). Salientamos que esses 

dados devem ser levados em consideração pelos programas doutorais envolvidos, a fim 

de estimular os alunos a estarem cientes de métricas e, ainda, fomentar neles as 

habilidades necessárias associadas ao processo de publicação de resultados de 

investigação.  

6.3.5 Autoarquivo 

Questão 25 – Procede ao autoarquivo das publicações em repositório institucional? 

 

Tabela 64 – Prática de autoarquivo e os países 

 N % Sim Desvio padrão F (ANOVA) P 

Portugal 50 26% 44% 5,535 ** 0,005 

Brasil 68 46% 50%   

Espanha 56 57% 50%   

** diferença significativa para p < 0,01 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Uma vez que o valor de prova é inferior a 5%, foi identificado que existem 

diferenças estatisticamente significativas entre os países. Os dados expõem que os alunos 

de doutoramento que mais praticam o autoarquivo em repositórios institucionais são os 

espanhóis, os brasileiros e os portugueses, nessa sequência. No item 6.2.5, discorreremos 

mais a respeito desse assunto. Em seguida, noutra seção do inquérito, analisaremos os 

resultados relacionados ao uso e impacto das TIC por país.  
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6.3.6 Uso e Impacto das TIC 

 

Questão 26 – Qual a importância das TIC para o apoio às suas práticas de comunicação 

de ciência? 

 

Tabela 65 – Importância das TIC para o apoio às práticas de comunicação de ciência e os 

países 

 N Média 

Desvio 

Padrão F P 

Portugal 50 6,44 ,907 1,605 0,204 

Brasil 68 6,66 ,725   

Espanha 56 6,38 1,169   

Fonte: Dados da pesquisa. 

O valor de prova é superior a 5%, não existindo diferenças estatisticamente 

significativas entre os países. Contudo, na amostra, a importância “das TIC para o apoio 

às suas práticas de comunicação de ciência” é superior para o Brasil, seguido de Portugal 

e Espanha. Os dados revelam um equilíbrio no que tange à importância das TIC para o 

apoio às práticas científicas. Ainda, demonstram que todos os três países valorizam as 

TIC como parte fundamental para a compleição do ciclo da comunicação de ciência. 

Questão 27 – Considera que as TIC têm alterado a forma como produz e comunica 

ciência? Se sim, de que modo? 

 

As respostas expressas pelos inquiridos, divididas por país, estão indicadas no 

Apêndice 1 deste documento. Abaixo, categorizamo-nas em forma de Tabela, de acordo 

com cada país pesquisado, com as seguintes respostas por país: 
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Tabela 66 – Importância das TIC para o apoio às práticas de comunicação de ciência 

(Portugal) 

 Frequência Percentagem 

Acesso 27 54,0 

Divulgação 5 10,0 

Comunicação 3 6,0 

Artilha 2 4,0 

Sim 2 4,0 

Agregação de conteúdos 1 2,0 

Exige maior rigor científico 1 2,0 

Facilitador 1 2,0 

Literacias 1 2,0 

Mudança 1 2,0 

Não 1 2,0 

Não. Melhores comunicações que tenho 

assistido são, em muitos casos, TIC Free. 
1 2,0 

Partilha. Pesquisas. 1 2,0 

Produção. Divulgação. 1 2,0 

Produção. Partilha. 1 2,0 

Sistematização 1 2,0 

Total 50 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 67 – Importância das TIC para o apoio às práticas de comunicação de ciência 

(Brasil) 

 Frequência Percentagem 

Acesso 33 48,5 

Partilha 5 7,4 

Comunicação 4 5,9 

Sim 4 5,9 

Divulgação 3 4,4 

Divulgação. Partilha. 3 4,4 

Não 2 2,9 

Colaboração. Divulgação. 1 1,5 

Dinâmico 1 1,5 

Divulgação. Controlo. 1 1,5 

Divulgação. Redes sociais. 1 1,5 

Editor de Textos. Planilhas. CorelDraw. Acesso. Repositórios. 1 1,5 

Impacto social 1 1,5 

Interativo 1 1,5 

Mudança 1 1,5 

Não 1 1,5 

Novos conhecimentos 1 1,5 

Partilha. Inovação. 1 1,5 

Partilha. Redes sociais. 1 1,5 

Pesquisa. Comunicação. 1 1,5 

Publicação 1 1,5 

Total 68 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 68 – Importância das TIC para o apoio às práticas de comunicação de ciência 

(Espanha) 

 Frequência Percentagem 

Acesso 31 55,4 

Divulgação 8 14,3 

Sim 3 5,4 

Comunicação 2 3,6 

Não 2 3,6 

Partilha 2 3,6 

Comunicação. Divulgação. 1 1,8 

Cooperação. Crescimento científico. 1 1,8 

Facilitador 1 1,8 

Investigação 1 1,8 

Publicação 1 1,8 

Publicação. Divulgação. 1 1,8 

Tratamento de dados. Divulgação. Escrita da tese. 1 1,8 

Visibilidade 1 1,8 

Total 56 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Na amostra, relativamente ao modo como as TIC têm alterado a forma como se 

produz e comunica ciência, em Portugal, predomina a resposta “Acesso”, com 18%, 

seguida de “Acesso. Divulgação”, com 16%, e “Divulgação”, com 10%. No Brasil, 

prevalece a resposta “Acesso”, com 18%, seguida de “Acesso. Divulgação”, com 13%, e 

“Partilha”, com 8%. Na Espanha, a resposta “Acesso” ficou em evidência, com 29%, 

seguida de “Divulgação”, com 14%, no entanto, as diferenças observadas não são 

estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado (χ2
(100) = 90,6; p 

= 0,740).  

Podemos perceber uma unanimidade de respostas nos três países pesquisados. Para 

os doutorandos dos três países, as mudanças e os impactos mais significativos trazidos 

pelas TICs aconteceram no campo do Acesso à informação154 bem como a maior 

facilidade de se divulgar conteúdos científicos e realizar troca de informação entre pares.  

                                                           
154 Grifo nosso. 
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Questão 28 – No seu Programa Doutoral teve incentivo ao uso das TIC? 

 

Tabela 69 – Incentivo ao uso das TIC por Programa Doutoral e os países 

Q28 No seu Programa   País 

Doutoral teve incentivo…  Portugal Brasil Espanha 

Não N 2 9 10 

  % no país 4,0% 13,4% 18,2% 

Ocasionalmente N 9 24 10 

  % no país 18,0% 35,8% 18,2% 

Sim N 39 34 35 

  % no país 78,0% 50,7% 63,6% 

Total N 50 67 55 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Gráfico 18 – Incentivo ao uso das TIC por Programa Doutoral e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A percentagem da resposta “Não” é superior na Espanha, seguida de Brasil e 

Portugal. No que se refere à quantidade da resposta “Sim”, é superior em Portugal. A 

resposta “Ocasionalmente” apresenta a percentagem superior no Brasil, seguida de 

Espanha e Portugal, respectivamente. Salienta-se que as diferenças observadas são 

estatisticamente significativas, de acordo com o teste do Qui-quadrado (χ2
(4) = 12,986; p 

= 0,011).  

Os dados acima apontam que, na percepção dos doutorandos, os programas em sua 

maioria incentivam o uso das TIC. Nesse sentido, os programas portugueses foram os que 
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mais se destacaram quanto ao incentivo do uso das TIC no processo de doutoramento. 

Diante desse contexto, é importante conhecer de que forma os programas doutorais 

portugueses vêm incentivando esses alunos a trabalharem diretamente com as TIC.  

Para as respostas agrupadas em categorias: 

Tabela 70 – Formações voltadas às TIC e os países 

Q29 Considera que o   País 

Curriculum fornece a …  Portugal Brasil Espanha 

  N 0 1 0 

  % no país ,0% 1,5% ,0% 

Extra curriculares N 1 0 0 

  % no país 2,0% ,0% ,0% 

Não N 14 20 16 

  % no país 28,0% 29,4% 28,6% 

Não sei N 2 3 0 

  % no país 4,0% 4,4% ,0% 

Parcialmente N 6 6 4 

  % no país 12,0% 8,8% 7,1% 

Sim N 27 38 36 

  % no país 54,0% 55,9% 64,3% 

Total N 50 68 56 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Gráfico 19 – Formações voltadas às TIC e os países 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Na amostra, a percentagem da resposta “Não” é semelhante para os três países. A 

percentagem da resposta “Parcialmente” é superior em Portugal, Brasil e Espanha, nessa 

sequência. No que diz respeito à percentagem da resposta “Sim”, mostra-se superior na 

Espanha, seguida de Brasil e inferior em Portugal. Contudo, as diferenças observadas não 

são estatisticamente significativas, segundo o teste do Qui-quadrado (χ2
(10) = 7,715; p = 

0,657).  

Embora não significativo do ponto de vista estatístico, o estudo revelou que, de 

acordo com os alunos inquiridos, o Curriculum dos Programas de Doutoramento na 

Espanha são os que mais oferecem formação que fomenta o uso das TIC. Em nosso 

entendimento, faz-se necessário ampliar a quantidade de pesquisas que analisem como 

ocorre a formação voltada às TIC para doutorandos em Ciência da Informação, na medida 

em que esse tipo de formação é fundamental para o cientista no atual momento, 

especialmente no tocante aos processos de comunicação científica e seu espectro maior.  
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Considerações Finais 
 

Este trabalho partiu da motivação de produzir mais conhecimento sobre uma 

população importante e muito pouco representada na literatura científica: Doutorandos 

em Ciência da Informação, que são uma comunidade epistêmica de fundamental 

importância para a ciência como um todo, pois são os cientistas do futuro. Sob nosso 

ponto de vista, os doutorandos encontram-se numa espécie de limbo na academia. Por um 

lado, estão em formação em nível avançado, adquirindo competências e habilidades 

científicas específicas; por outro, são incitados a contribuir com inovação e pressionados 

a produzir avanços pontuais para o conhecimento nas suas respectivas áreas de 

conhecimento. Essa situação assinala uma tensão que se agrava mais devido às constantes 

mutações pelas quais vem passando a academia e aos impactos e exigências trazidos pelas 

TIC.  

Para que se obtenham resultados mais significativos diante dessa situação, torna-se 

necessário analisar uma determinada comunidade de doutorandos e investigar suas 

práticas de comunicação científica, produzindo, assim, um mapa de como o fenômeno 

das TIC tem repercutido, dentre outros aspectos. Dessa forma, optamos por investigar os 

doutorandos em Ciência da Informação, por entendermos que: 

1) Não existiam estudos anteriores nem dados comparativos a esse respeito; 

2) São os futuros cientistas da informação, i.e, pessoas formalmente treinadas e 

capacitadas para tratar eficazmente da informação e do ciclo da produção de 

conhecimento; 

3) Os dados coletados podem potencialmente servir de insumo para se refletir e 

melhorar a formação doutoral nessa área.  

 

Diante desse contexto, este estudo teve como objetivo geral: Perceber como se dão 

as Práticas de Comunicação de Ciência de Doutorandos em Ciência da Informação no 

Espaço Ibérico e no Brasil.  

 

Antes de enfatizarmos o objetivo macro da pesquisa, retomamos os objetivos 

específicos, uma vez que compreendemos que estes permitem o alcance e dão suporte 

ao objetivo geral. Desse modo, os Quadros a seguir indicam os objetivos específicos e 

quais os procedimentos adotados nesta investigação, a fim de contemplá-los. 
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Quadro 12 – Objetivo Específico 1 

Objetivo  Procedimentos 

 

 

 

 

 

 

Fazer uma revisão de literatura com vistas a 

traçar um panorama da comunicação de 

ciência, apontando-se sua evolução e estado 

da arte. 

 

Para atender esse objetivo, procuramos fazer um 

levantamento na literatura da área, com vistas a 

compreender a essência da CC, os seus condicionantes 

históricos que levaram a sua evolução e o estado da arte 

atual.  

 

Buscaram-se apontar, de acordo com a literatura, as 

possíveis modificações que ocorrem a partir do uso e da 

aplicação intensiva das TIC nos processos de CC.  

 

Outrossim, identificamos dentre a variedade de conceitos 

e constructos existentes aqueles que podem 

potencialmente descrever esse novo panorama. Em 

seguida, analisaram-se as principais alternativas para a 

CC na atualidade, visando discutir as vantagens e 

desvantagens dessas plataformas para uso acadêmico. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Portanto, compreendemos que esse objetivo foi alcançado, na medida em que foi 

realizada uma revisão da literatura. Esse aporte teórico foi fundamental para alicerçar a 

parte empírica da pesquisa de campo realizada. O Quadro 13 abaixo apresenta outros 

dois objetivos específicos mais voltados para essa parte do estudo: 

Quadro 13 – Objetivos Específicos 2 e 3 

Objetivos Procedimentos 

 

Identificar como se dá a incorporação das 

TIC e quais seus impactos nas práticas 

científicas desse público. 

 

 

 

 

 

Mapear os processos de comunicação de 

ciência realizados pelo grupo. 
 

 

 

Esse objetivo de natureza mais empírica foi possibilitado 

a partir da pesquisa de campo realizada. Os dados 

coletados, juntamente com as inferências feitas, baseadas 

na literatura e na realidade a partir das “falas” dos 

entrevistados, permitiram identificar de que modo as TIC 

têm impactado as práticas de CC desse público 

epistêmico.  

 

Essa proposta foi realizada a fim de se produzir um 

quadro de como os doutorandos pesquisados estão 

realizando os processos de CC. Esse objetivo, também 

de natureza empírica, foi possível por meio das análises 

dos dados coletados, que nos forneceram subsídios para 

a construção e o mapeamento desses processos.  
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

  Compreendemos que os objetivos específicos propostos foram atendidos e 

encontram-se explicitados na discussão dos resultados no Capítulo 6 deste trabalho.   
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No entanto, ainda em relação a essa dimensão e com base nos dados colhidos, foi 

possível demonstrar como se dá o Processo de Comunicação Científica dos Doutorandos 

pesquisados a partir de adaptação e justaposição com o ciclo da comunicação científica 

proposto por Kramer & Bosman (2015) e Hurd (1996). Diante disso, a Figura 14 abaixo 

explicita esse ciclo: 
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Figura 14 – Ciclo da Comunicação Científica de Doutorandos em Ciência da Informação no 

Espaço Ibérico e no Brasil 

 

Esse ciclo nos permite obter uma cartografia das práticas de CC desse público, de 

quais têm sido as escolhas feitas por ele e de como a tecnologia da informação e 

 

 
 

Acesso 
 

 
• Têm preferência por motores de busca e Bases de dados 

eletrônicas para localizar informação; 
• Utilizam como critério de busca da informação a 

Credibilidade e a Atualidade da Fonte; 
• Fontes Formais mais utilizadas: Livros e Artigos de 

periódicos revisados por pares; 
• Fontes Informais mais utilizadas: E-books e Redes Sociais 

Acadêmicas; 
• As Barreiras mais encontradas são falta de Acesso e 

dificuldades de localizar a informação necessária. 
 

 

 
Processamento 

 
 

 
• Utilizam planilhas eletrônicas tradicionais para processar 

a informação; 
• Utilizam Gestores de Referência para gerir e processar a 

informação bibliográfica; 
• Utilizam plataformas de escrita colaborativa; 
• Usam Redes Sociais Gerais para debater e construir o 

trabalho científico.  
 

 

Redes de 
Colaboração 

 
 

 
• Colaboram com os orientadores e coorientadores, 
• Colaboram em menor grau com colegas do mesmo 

programa de doutoramento 
 

 

 
 

Publicação 
 
 

 

 
• Publicam resultados de investigação em forma de Artigo 

em Periódicos eletrônicos com revisão de pares e em 
menor quantidade em forma de comunicações em 
Congressos e Pôsteres; 

• Para publicar utilizam como critério de escolha a 
Indexação do Periódico e Bases de dados e o Fator de 
Impacto e em menor grau o Acesso Aberto; 

• Publicam em torno de 4 artigos no decorrer do 
Doutoramento; 
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comunicação vem sendo utilizada. Contudo, antes de explicarmos melhor esse ciclo, 

identificaremos o perfil dessa comunidade. 

O Perfil do Doutorando em Ciência da Informação no Brasil e no Espaço 

Ibérico estudado pode ser descrito como sendo majoritariamente do sexo feminino 

(67%), com média de idades variando de 25 a 50 anos, com predomínio de formação em 

nível de Graduação em Biblioteconomia (Brasil), Licenciatura em Ciência da Informação 

(Portugal) e Biblioteconomía y Documentación (Espanha) e Pós-Graduação em nível de 

Mestrado na área de Ciência da Informação155. 

No tocante aos aspectos do ciclo de comunicação acima expostos, temos que: em 

relação ao Acesso, os doutorandos pesquisados utilizam as fontes convencionais e 

eletrônicas para acessar a informação e aplicam critérios de seleção importantes. 

Demonstram que incorporaram em certa medida as fontes de informação eletrônicas mais 

“modernas”, tais como as Redes Sociais Acadêmicas e os Gestores de Referência para a 

busca de informação. No entanto, destacamos um paradoxo: apesar de a maioria possuir 

um background ligado à área da Biblioteconomia e estar num curso da área, os 

pesquisados apresentam dificuldades em acessar, em localizar e em extrair a informação 

necessária para o atendimento de suas necessidades educacionais. Este é um forte 

indicativo de que, mesmo se encontrando em uma área que, dentre outros objetivos, tem 

o trato da informação e o ciclo associado a ela como objeto de estudo, há ainda terreno 

para melhorias em relação ao fomento e ao treinamento na área da “literacia 

informacional” e da “literacia digital” desse público. 

Em relação especificamente ao Processamento da informação, percebe-se que os 

mesmos têm incorporado plenamente as TIC, uma vez que utilizam ferramentas 

eletrônicas de variados tipos para sistematizar os resultados de investigação, na 

construção colaborativa do conhecimento entre pares, bem como tem incorporado as 

Redes Sociais Acadêmicas, os Blogs e os Mircroblogs com o propósito de troca de 

informação, como auxiliares na construção do conhecimento científico. No tocante às 

Redes de Colaboração, percebe-se pouca adesão a colaboração com cientistas que se 

situam fora das relações entre orientadores e colegas do mesmo programa doutoral.  

                                                           
155 Embora tenhamos identificado uma quantidade razoável de alunos advindos de outras áreas, sobretudo das Ciências 

Sociais Aplicadas e das Ciências Humanas demonstra que esse grupo é heterogêneo e pode se beneficiar da troca de 

conhecimento com as demais áreas. 
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Já quanto às práticas relacionadas à Publicação de resultados de investigação, os 

doutorandos revelam que são essencialmente tradicionais e conservadores, uma vez que 

têm preferência por publicar em formatos convencionais, como artigos científicos com 

revisão de pares, aplicando, nesse sentido, critérios como Fator de Impacto e Indexação 

em Bases de dados. Esse dado reforça que, embora os modelos de comunicação venham 

avançando bastante com a inserção das TIC e que haja um consenso de que “a tecnologia 

é uma catalizadora de mudanças, que conduzirá a um novo sistema de comunicação 

científica entre os cientistas” (Hurd, 2000, p.1280), esses cientistas ainda estão presos a 

um paradigma no qual se valoriza um sistema de recompensas centrado em autoridade e 

prestígio do cientista, de modo que se encontram dependentes de uma organização 

cristalizada de comunicação científica. Outro elemento importante de se observar diz 

respeito ao fato de que no âmbito da publicação há uma imensa resistência na adoção de 

novas formas oportunizadas pelas fontes de informação eletrônicas e pelas plataformas 

digitais. Os doutorandos em questão demonstram tê-las incorporado nas fases de acesso, 

busca e processamento da informação, mas resistem a elas na etapa da publicação de 

resultados de investigação. Essa situação pode ser explicada pelos motivos anteriormente 

identificados, ligados ao sistema tradicional de recompensas, uma vez que a publicação 

nesses novos formatos ainda carece de parâmetros oficiais de aceitação e acreditação 

científica. De forma geral, podemos mencionar que o modo como determinada 

comunidade científica escolhe publicar é algo complexo e atrelado à realidade em que 

vive. Portanto, é fundamental a necessidade de pesquisas contínuas nessa área, com vistas 

a que, ao longo do tempo, seja possível apontar tendências a fim de estabelecer padrões. 

No que concerne à Difusão, no sentido da divulgação dos resultados de 

investigação (já publicados oficialmente), percebe-se que há uma incorporação efetiva 

das ferramentas e das plataformas digitais, especialmente das Redes Sociais 

convencionais e Acadêmicas, ou seja, os cientistas pesquisados costumam divulgar seus 

trabalhos nesses tipos de plataformas como estratégia para torná-los mais conhecidos 

entre seus pares; no entanto, não têm o hábito de monitorar o impacto de seus trabalhos 

científicos. Conforme explicitado anteriormente, é possível inferir que não estejam tendo 

acesso a um treinamento que enfoque esses aspectos. Outrossim, demostram resistência 

ao uso de métricas alternativas como elementos de avaliação e divulgação da produção 

científica.  
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Outro âmbito da caracterização que desejamos destacar é a percepção dos sujeitos 

em relação a Programas Doutorais. A maioria dos alunos (68%) percebe que os seus 

programas incentivam o uso das TIC. Contudo, pouco mais da metade considera que eles 

oferecem formações adequadas nesse sentido. Um paradoxo que identificamos nesse 

contexto foi o de que, embora tenha ficado patente que os alunos possuam dificuldades 

no domínio das TIC, apenas metade deles se interessa e valoriza as formações voltadas a 

esse assunto.  

Quadro 14 – Objetivo específico 4 

Objetivo Procedimento 
 

 

 

 

 

Refletir sobre a Educação Doutoral 

dispensada a esse público. 

 

Para atender esse objetivo, elaboramos o 

capítulo 5, que visou ao levantamento e à 

discussão sobre a Educação Doutoral de 

forma geral, caracterizando seus objetivos e 

funções. 

 

Para o atendimento da dimensão específica 

desse objetivo, entendemos que a Educação 

Doutoral dispensada a doutorandos de CI foi 

contemplada na discussão dos resultados e a 

consequente análise dos dados. As inferências 

feitas acerca da realidade estudada nos 

permitiram refletir a respeito de como o 

fenômeno se desenvolve. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

No tocante ao objetivo exposto acima, compreendemos que a presente investigação 

o alcançou. O cotejo entre a teoria sobre educação doutoral, os dados coletados e as suas 

análises permitem vislumbar como ocorre este tipo de educação. Constatou-se que a 

literatura disponível a esse respeito é escassa e insuficiente, o que veio a confirmar a 

necessidade de realizar o estudo em tela.  

Portanto, verificamos que a compleição dos objetivos específicos explicitados 

anteriormente permitiu o alcance do objetivo geral proposto. 

Em relação à metodologia, consideramos que a abordagem foi adequada para o 

desenvolvimento desta pesquisa, na medida em que a utilização de métodos mistos é 

desejável para abarcar as nuances complexas de nosso objeto de estudo. O estudo de caso 

e a pesquisa de campo foram necessários para o atendimento dos objetivos restantes desta 

investigação. Sob nosso ponto de vista, trazer à tona três realidades presentes em três 

países diferentes enriquece o olhar sobre o fenômeno e sua complexidade, ao mesmo 

tempo que permite vislumbrar o que ocorre em cada localidade envolvida. 
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Evidentemente, como já mencionado, não se trata de fazer juízo de valor a respeito de 

cada país, sua comunidade de doutorandos e a forma como se portam no que tange às 

práticas de CC. Os resultados suscitam diferentes interpretações e, ainda, o vislumbre de 

novas indagações.  

Limitações do Estudo  

 

Todo tipo de estudo possui limitações de naturezas variadas. Uma das barreiras 

presentes neste estudo está diretamente relacionada às especificidades de pesquisas que 

trabalham com estudos de caso. As críticas156 a esse tipo de estudo enfatizam que é 

desenvolvida uma análise limitada de um contexto ou de amostra específica, cujos 

resultados podem não ser generalizáveis ou, como colocam Bennett & Elman (2007, 

p.171), trazem os perigos de se trabalhar com “fenômenos complexos presentes em 

subcampos relativamente pouco estruturados”. No entanto, procuramos contornar essa 

dificuldade ao selecionarmos diferentes grupos de alunos, em três países distintos, 

compreendendo que, embora o estudo tenha sido aplicado a uma comunidade específica 

e os resultados obtidos podem não representar “todos” os doutorandos em Ciência da 

Informação, são representativos e servem como uma primeira caracterização. Esse fato 

fica mais evidente na medida em que não existiam estudos anteriores que permitissem 

comparações. Cremos que esses resultados expressam e assinalam tendências sobre esse 

fenômeno e, ainda, podem servir como insumo para estudos futuros.  

Outras críticas a respeito desse método apontam que na fase de análise e discussão 

dos dados da amostra há uma interferência excessiva do pesquisador, em que a 

subjetividade no processo poderia acarretar riscos. Pertencer ao grupo epistêmico em 

questão nos permitiu vantagens e desvantagens. Por um lado, como membro do grupo, 

temos um conhecimento de causa sobre a realidade e as vantagens associadas a esse 

contexto. Pertencer a essa comunidade gerou empatia e facilitou o acesso a sujeitos da 

pesquisa. Por outro lado, entendemos que nenhuma pesquisa com intervenção humana 

está livre de ser subjetiva. Uma medida que procuramos adotar para diminuir essa 

interferência foi trazer à tona os diferentes discursos sobre os assuntos presentes na 

literatura, apontando-se outras perspectivas e contribuições, bem como propondo 

                                                           
156 Para acesso à bibliografia sobre as principais críticas a esse tipo de método, consultar: Flyvbjerg, B. (2006). Five 

misunderstandings about case-study research. Qualitative inquiry, 12(2), 219-245, bem como os documentos:  

Bassey, M. (1999). Case study research in educational settings. McGraw-Hill Education (UK) e Woodside, A. G. 

(2010). Case study research: Theory, methods and practice. Emerald Group Publishing. 
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questões abertas em que os sujeitos puderam se expressar livremente sem nenhuma 

interferência da pesquisadora.  Outro elemento que podemos apontar é que estudos com 

esses tipos de método de coleta de dados (via inquérito eletrônico) podem não ter 

alcançado alguns participantes dada a natureza falível desse método.  

Recomendações 

 

Diante do que foi explicitado anteriormente, sugere-se que sejam ampliados os 

canais de comunicação e fomentada a parceria entre alunos de doutoramento em Ciência 

da Informação e os responsáveis pelos cursos nessa área, professores e orientadores, 

enfim, todos os envolvidos. Desejamos que os resultados obtidos neste estudo possam 

contribuir para a tomada de decisão e, sobretudo, para a formulação de políticas 

educacionais nesse âmbito. 

De modo semelhante, recomendamos fortemente que se amplie a conscientização 

dos alunos para a necessidade de formações voltadas à importância, ao uso e à aplicação 

das TIC em todas as facetas do ‘fazer académico’, dadas as constantes inovações nessa 

área e a natureza mutante do cenário digital. Torna-se necessário, ainda, ampliar 

formações que capacitem melhor os alunos em relação às literacias informacional e 

digital. 

Outrossim, recomendamos a criação de uma disciplina específica em todos os 

programas doutorais em Ciência da Informação que capacite os alunos a trabalharem de 

forma mais efetiva a sua literacia científica enfatizando, com todo o espectro da 

comunicação científica e seu ciclo, desde o momento do acesso e da captura da 

informação, do seu processamento, representação e formas de publicação e monitoração 

dos seus impactos, uma vez que um dos objetivos da educação doutoral é produzir 

conhecimento inovador, o qual, que sem um treinamento voltado para esses fins, pode 

ficar comprometido. A maioria dos programas tem como objetivo fazer com que o aluno 

seja capaz de comunicar os resultados de investigação, mas a realidade pesquisada indica 

que existem lacunas nesses processos. 

 Torna-se necessário, ainda, reavaliar as práticas vigentes de colaboração 

científica, identificando-se se os padrões adotados pelos alunos individualmente ou por 

meio de políticas expressas nos programas têm sido benéficos do ponto de vista do avanço 

do conhecimento.  
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 Em relação às Bibliotecas universitárias, recomendamos que é necessário 

também um maior diálogo destas com a comunidade de alunos de doutoramento, 

identificando de forma proativa quais são as suas principais necessidades de informação 

e expectativas deste público para, com vistas a estabelecer formas de ampliar a ação 

desses espaços e criar parcerias entre as partes. As bibliotecas têm um papel fundamental 

e podem apoiar todo o processo de doutoramento. 

Estudos Futuros 

 

Sendo o primeiro estudo desse tipo, inferimos que esta investigação contribuiu para 

fornecer subsídios e agregar valor à base de conhecimento empírica e teórica anterior 

relacionado às práticas de comunicação científica, suscitando questões que podem ser 

pesquisadas no futuro. São muitos os caminhos possíveis a partir deste estudo. 

Inicialmente, podemos afirmar que são necessárias pesquisas constantes e mais 

evidências empíricas para se analisar e até mesmo fazer comparações retrospectivas, a 

fim de conhecer a evolução do fenômeno da comunicação científica nesse grupo e qual o 

papel das TIC no ambiente acadêmico, buscando identificar tendências nessa área e 

ampliar o debate sobre o assunto. 

 Um dos caminhos que podem ser percorridos diz respeito a analisar mais a fundo 

os motivos que levam às diversas resistências ligadas ao ciclo da CC identificadas neste 

trabalho, seja na adoção de certas ferramentas tecnológicas, seja no que concerne às 

dificuldades expressas acerca da aceitação dos novos canais de publicação de informação 

científica, seja ao perceber melhor o que concorre para que haja barreiras no acesso à 

informação e quais seus motivos, dentre outras enumeradas. Além disso, estudos que 

pudessem verificar se a idade do doutorando ou a sua “tipologia digital”157 é um fator 

determinante e influente para a incorporação das TIC seriam de fundamental importância. 

Outro caminho a ser percorrido seria o de analisar como ocorre o “diálogo” entre as 

diversas áreas científicas inseridas nos programas de doutoramento, especialmente em 

relação à presença de alunos que possuem backgrounds em áreas tão diferentes da Ciência 

da Informação, analisando-se o grau e os possíveis benefícios da interdisciplinaridade.  

                                                           
157 O uso das aspas é proposital, pois a tipologia digital é um conceito controverso que abrange os “nativos digitais” e 

os “migrantes digitais” já discutido na nota de número 49 deste trabalho.   
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É importante também estudar as motivações para a busca da educação doutoral e 

como os doutorandos pretendem aplicar e contribuir com os resultados de investigação. 

Além disso, pode ser interessante analisar em que medida as culturas acadêmicas dos 

diversos países podem vir a impactar na educação doutoral fornecida.  

Todo esse esforço de investigação poderá potencialmente ser traduzido em novas 

práticas no campo da educação doutoral, a fim de que haja evolução e adequação desta 

às necessidades dos tempos atuais e do mercado de trabalho vigente.  

Portanto, pode-se perceber que esse ciclo não se fecha e que as premissas aqui 

traçadas podem suscitar novas incursões no campo científico, o que nos motiva a 

continuar as pesquisas nessa área.  
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Anexo 1- 158Descrição dos Programas de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação Pesquisados 

 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação-Universidade Federal da 

Paraíba-UFPB 

 

 

Descrição Geral 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba  

(PPGCI/UFPB)159 tem conceito 4 e foi credenciado pela CAPES - em 14 de julho de 2006. A 

primeira turma em nível de mestrado ingressou em 2007. O referido programa atua 

principalmente nas áreas de: Informação, Conhecimento e Sociedade expressa nas linhas de 

pesquisa: a) Informação, Memória e Sociedade, b) Organização, Acesso e Uso da Informação 

e c) Ética, Gestão e Políticas de Informação. O corpo docente é composto por 21 professores, 

sendo 19 na condição de permanentes e 2 colaboradores.  

 

Estrutura Acadêmica  

A estrutura do programa baseia-se na oferta de disciplinas obrigatórias e não obrigatórias. 

Dentre as obrigatórias são oferecidas as seguintes: Fundamentos Teóricos da Ciência da 

Informação, Informação, Memória e Sociedade, Organização Acesso e Uso da Informação, 

Ética, Gestão e Políticas de informação. As disciplinas de cunho optativa ofertadas são: 

Abordagem Cognitiva da Ciência da Informação, Arquitetura da Informação, Arquitetura da 

Informação Pervasiva e Big Data e a Sociedade da Informação, Comunicação Científica, 

Comunicação da Informação na Sociedade em Rede, Criação e Ampliação do Conhecimento, 

Cultura Informacional, Economia da Informação, Epistemologia da Ciência da Informação, E-

science no Âmbito da Ciência da Informação, Ética e Responsabilidade Social, Gestão: 

Informação, Conhecimento e Inteligência Organizacional, Gestão Estratégica da Informação, 

Gestão da Segurança da Informação, Informação, Cognição e Conhecimento, Informação, 

                                                           
158 Essa descrição é sumariada, refere-se aos pontos principais levados em consideração na nossa análise. Para acesso 

a outros detalhes, aceder aos websites institucionais listados neste trabalho. 
159 Informações extraídas do website < http://bit.ly/2tEryOG >. 
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Conhecimento e Sociedade, Informação e Cultura, Informação Imagética: Abordagens e 

Percursos. 

 

Grupos de Pesquisa 

São variados os grupos, a saber: Da informação ao conhecimento, Epistemologia e Políticas de 

Informação, Grupo de Estudos e Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio, 

Grupo de Estudo e Pesquisa em Sociologia e Informação, Grupo de Estudos em Tecnologia da 

Informação e Comunicação, Informação, Aprendizagem e Conhecimento, Informação, 

Memória, Tecnologias e Sociedade, Informação e Ciências Jurídicas, Informação e Inclusão 

Social, Leitura, organização, representação, produção e uso da informação, Memória, cultura 

material e patrimônio, Rede de Pesquisa e (In)Formação em Museologia e Patrimônio, 

Renovatio - Estudos sobre Arquitetura, Acesso, Uso e Aspectos Jurídicos da Informação, 

Representação temática da informação em Arquivística, Tecnologias da Informação e 

Comunicação e Web, Representação do Conhecimento e Ontologias. 
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Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação-Universidade Estadual 

Paulista “Júlio de Mesquita Filho”-UNESP. 

 

 

 

Descrição Geral 

 

O Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação oferecido pela Universiade Estadual 

Paulista em Marília-São Paulo160 tem como linha mestra o estudo crítico das metodologias 

utilizadas para tornar a informação disponível e acessível,  com o uso das tecnologias que 

propiciem a construção do conhecimento científico, tecnológico e social na atualidade, com 

especial ênfase ao papel da gestão, organização, produção, representação, mediação e uso da 

informação como matéria-prima para o desenvolvimento do conhecimento. 

Fundado em 2005 tem como área de concentração é "Informação, Tecnologia e 

Conhecimento", têm por objetivo o desenvolvimento de referenciais teórico-metodológicos 

inovadores nas temáticas relativas à organização, produção, gestão, mediação, uso, e aspectos 

tecnológicos da informação, como subsídios à consolidação científica da área em nível nacional 

e internacional. É avaliado com conceito 6 pela CAPES. O curso tem ao todo 34 Docentes entre 

professores permanentes e colaboradores. O curso guia-se em torno de três linhas de pesquisa: 

Informação e Tecnologia; Produção e Organização da Informação e Gestão, Mediação e Uso 

da Informação. Cada linha de pesquisa tem associado a ela um Grupo de Pesquisa. 

 

Estrutura Acadêmica161 

 

São oferecidas variadas disciplinas. Dentre elas: A Ciência da Informação e o ciclo de vida dos 

dados: fronteiras de pesquisa, A diplomática como subsídios às atividades de análise 

documentária, A interface análise documentária, linguística documental e terminologia, A 

crítica diplomática de documentos fotográficos: uma aplicação possível?, A crítica documental 

pela diplomática e sua relação com a organização da informação, A fotografia como documento 

e sua institucionalização em arquivos, bibliotecas e museus, A pesquisa como processo 

dinâmico e socialmente construído, Ambientes digitais de instituições de patrimônio cultural e 

                                                           
160 Informações obtidas no website oficial do curso <http://www.marilia.unesp.br/#!/posci>. 
161 No website não havia distinção entre disciplinas optativas e obrigatórias. 
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o paradigma pós-custodial, Arquitetura da informação digital, Arquitetura da informação no 

contexto da web semântica, Aspectos semióticos dos processos informacionais, Aspectos 

tecnológicos de acesso à dados abertos para Ciência da Informação, Aspectos éticos em 

organização da informação, Banco de dados: modelos teóricos e conceituais para a Ciência da 

Informação, Bases epistemológicas em organização do conhecimento, Bases teórico-

metodológicas da análise de domínio em ciencia da informação, Biblioteca digital: aspectos 

teoricos e práticos, Campos conceituais e ontologias: contribuições da ciencia da informação, 

Catálogo bibliográfico e ontologia, Cidadania, aprendizado ao longo da vida e competência em 

informação na era digital, Competência informacional no âmbito educacional, Complexidade, 

tecnologia e sua presença no processo de representação da informação, Comportamento 

informacional, Conceitos e métodos da Ciência da Informação, Critical theories in knowledge 

organization, Crítica diplomática e seu papel na arquivologia, Cultura organizacional e 

comportamento organizacional para a gestão do conhecimento nas organizações, Cultura 

organizacional, sociedade e sistemas de informação, Cultura informacional e saber local: 

construindo competências para o desenvolvimento regional sustentável, Descrição de recursos 

e acesso à informação em ambientes digitais – draid, dimensões teórico-metodológicas das 

linguagens documentárias em Ciência da Informação, Dimensões e perspectivas da memória 

em produção e organização da informação, Do texto ao documento: elementos instrumentais 

em análise documentária, Documentos imagéticos: reflexões sobre forma e conteúdo, 

Elementos éticos organização e representação do conhecimento, Estrutura das organizações no 

desenvolvimento das comunidades, Formas de representação da informação: do catálogo aos 

repositórios digitais, Gestão do conhecimento: tecnologias de preservação da memória e de 

bens culturais, Hegel - questões filosóficas, Imagens e memória, Informação e conhecimento: 

nas trilhas da literatura e das artes, Informação e convergência de sintaxe imagética na 

arquitetura e design de ambientes digitais na web, Informação, conhecimento e inteligência 

organizacional, Informação, conhecimento, inteligência e complexidade, Informação, 

conhecimento e inteligência organizacional: tecnologias de informação e comunicação 

aplicadas nesse contexto, Leitura profissional em análise documentária: observação e análise 

de aspectos sócio cognitivos e linguísticos, Linguagem e discurso em face a organização do 

conhecimento, Linguística documental, terminologia e ontologias: relações dialógicas, 

Memória e patrimônio em unidades de informação, Memória e patrimônio em unidades de 

informação, Mediação da informação, Mediação da informação: usuários, tecnologia e 

sociedade, Metadados e interoperabilidade, Metadados no domínio bibliográfico, Metateoria e 

análise de domínio em organização do conhecimento, Modelos computacionais de recuperação 

de informação, Métodos de pesquisa aplicados à gestão, mediação e uso da informação, O 

comportamento informacional e a sua contribuição para organização do conhecimento, 

Organização e representação do conhecimento: as interfaces entre a linguística documental e a 

linguagem documental, Os textos literários no tempo e no espaço: perspectivas metodológicas 

na análise documental de conteúdo, Perspectivas metodológicas para a pesquisa em produção 

e organização da informação: análise de conteúdo, metateoria e análise de domínio, Política de 

indexação da informação, Política de tratamento da informação documentária em unidades de 

informação: o contexto sócio cognitivo do leitor profissional, Políticas públicas de leitura e 

biblioteca escolar, Políticas de preservação da memória e conhecimento organizacional: 

interfaces com a gestão do conhecimento, Políticas públicas de informação e tecnologia, 

Preservação da informação digital, Questões bibliométricas em produção e organização da 

informação, Questões métricas em organização da informação, Seminários em Ciência da 

Informação, Sistema de indización automática para artículos de revista, Sistemas 

normalizados nos arquivos, Tecnologia da informática aplicadas a Ciência da Informação, 
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Tecnologias da informação para a área da saúde, Teorias críticas em organização da 

informação, Transparência pública e as novas tecnologias da informação e comunicação, Web 

semântica: conceitos e tecnologias, web: trajetória e perspectivas para a Ciência da Informação. 

 

Grupos de Pesquisa: 

 

Os grupos de pesquisa existentes no programa são ligados às três linhas de pesquisa. Portanto 

são: Informação e Tecnologia, Produção e Organização da Informação e Gestão, Mediação e 

Uso da Informação 
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Programa de Doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais da 

Universidade do Porto e Universidade de Aveiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrição Geral 

 

O Programa de Doutoramento em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais162 é 

lecionado, em parceria com a Universidade de Aveiro ofertado pelo Departamento de 

Comunicação e Arte e pela Universidade do Porto. Tem a duração de três anos, renováveis por 

mais dois. O corpo docente é composto por 28 docentes 163. O programa tem como objetivo 

possibilitar a licenciados ou mestres, o aprofundamento de conhecimentos a um nível pós-

graduado avançado, bem como o desenvolvimento de competências de investigação autónoma 

na área da informação e da comunicação em cenários de mediação tecnológica. 

 

Estrutura Acadêmica  

 

O curso organiza-se por ano letivo. Cada ano tem dois semestres letivos com disciplinas. São 

ofertadas disciplinas nos três primeiros anos de curso. As disciplinas oferecidas são de cunho 

obrigatórias e optativas. Dentre elas: Novos Paradigmas de Informação e Comunicação em 

Plataformas Digitais, Arquivos e Bibliotecas Digitais, Culturas de Convergência nos Media, 

Media e Sociedade, Multimédia e Acessibilidade, Métodos e Técnicas de Investigação, 

Preparação do Projeto de Tese, Seminário de Investigação I, Seminário de Investigação II e 

Tese. Ao fim do primeiro ano o estudante de doutorado submete seu projeto de tese para um 

júri e diante da aprovação prossegue para o outro ano. Ao fim do segundo ano o estudante 

submete uma parte de seu trabalho doutoral na ocasião do Summer Doctoral Consostium. No 

terceiro ano é feito o acompanhamento do trabalho de tese. 

                                                           
162 Informações obtidas no website <https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_curso_id=167>. 
163 Este número pode sofrer alterações a cada semestre. 
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Grupos de Pesquisa:  

O programa conta com alguns grupos de pesquisa interdisciplinares voltados para atuar na área 

da Ciência da Informação e Comunicação tais como Center for Research in Communication, 

Information and Digital Culture- CIC. Digital164, uma unidade de pesquisa ligada a Ciências 

da Informação e Comunicação, unidade de I&D da Fundação para a Ciência e a Tecnologia-

FCT. Outro grupo de investigação é o O CETAC- MEDIA , um centro de Estudos das 

Tecnologias e Ciências da Comunicação, uma unidade de investigação na área científica das 

Ciências e Tecnologias da Informação e da Comunicação. 

 

 

  

                                                           
164 Consultar: <http://www.cicdigital.org/>. 
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Programa de Doutoramento em Ciência da Informação da Universidade de 

Coimbra 

 

 

 

 

Descrição Geral: 

 

O Doutoramento em Ciência da Informação da Universidade de Coimbra165 é oferecido pelo 

Departamento de Ciência da Informação desta instituição em regime de b-learning com 

duração de 8 semestres. O Doutoramento em Ciência da Informação visa incentivar a reflexão 

sobre a Ciência da Informação numa base teórica sólida e em articulação plena com outros 

saberes, desenvolver projetos de investigação rigorosa e de elevada autonomia e capacidade de 

execução, capacitar para o preenchimento de posições académicas no ensino superior e não 

académicas de alto nível, proporcionar uma reflexão ampla sobre o papel da Ciência da 

Informação nas sociedades ditas do Conhecimento e da Informação, aprofundar a formação 

adquirida no 2º ciclo, introduzir o doutorando nas práticas de investigação de alto nível e 

fomentar o contacto com investigadores nacionais e internacionais. O seu corpo docente é 

composto por 12 professores.  

 

Estrutura Acadêmica  

 

As disciplinas são oferecidas por ano. No primeiro ano, no primeiro semestre são ofertadas as 

seguintes disciplinas: Organização e Gestão do Conhecimento (Obrigatória) e Humanidades 

Digitais (Obrigatória). Já no segundo semestre são ofertadas as unidades curriculares: Serviços 

e Sistemas de Informação (Obrigatória), Comunicação em Ciência (Opcional) e Seminários 

Interdisciplinares (Opcional). No segundo ano do curso é ofertada a disciplina Projeto de tese 

(Obrigatória) e Elaboração da tese em regime tutorial até o final do curso. 

 

                                                           
165 Informações extraídas do website do curso <https://apps.uc.pt/courses/pt/course/6045>. 
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Grupos de Pesquisa 

 

O programa conta com a colaboração de centros de investigação de excelência tais como o 

Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, O Centro de Estudos Sociais da 

Universidade de Coimbra, CETAC média da Universidade do Porto, Centro de História da 

Sociedade e da Cultura bem como centros de investigação internacionais tais como o 

Laboratório de Estudios Métricos de Información da Universidade Carlos III de Madri, o 

Biblioteca e Sociedade (Bisoc) da Universidade Complutense de Madrid, o grupo CONDOR 

(Organização e utilização de conteúdos digitais) da Universidade de León e o E-Lectra, Grupo 

de Pesquisa sobre Edição Eletrônica e Alfabetização Digital ligado à universidade de 

Salamanca. 
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Programa de Doutoramento em Documentación Archivos y Bibliotecas en el 

Entorno Digital- Universidade Carlos III de Madrid- (UC3M) 

 

 

 

Descrição Geral 

 

O programa de Doutoramento em Documentación Archivos y Bibliotecas en el Entorno 

Digital 166é ofertado pelo Departamento de Biblioteca e Informação da Universidade 

Carlos III de Madrid. Trabalha com assuntos ligados à documentação e gestão da 

informação em bibliotecas, arquivos e outros serviços de informação. Outros assuntos 

enfatizados são: estudos métricas de informação e avaliação da ciência; descrição e análise de 

documentos e objetos digitais; sistemas de organização e classificação do conhecimento bem 

como competências de gestão e de informação; processos de planejamento de gerenciamento 

e sistemas de informação; a definição e avaliação da política de informação; com os processos 

de pesquisa e recuperação de informação digital; e, o uso de tecnologia da informação do ponto 

de vista das humanidades digitais, incluindo estudos de arquivo, literatura ou historiográficas 

técnicas. O corpo docente é composto por 23 professores entre docentes permanentes e 

colaboradores. 

Estrutura Acadêmica 

As disciplinas são ofertadas em formatos de seminários e unidades curriculares tais como: Uso 

e gestão de fontes de informação, Escrita acadêmica em Inglês, Propriedade Intelectual, Projeto 

de Tese, dentre outras. 

 

  

                                                           
166 Informações retiradas do website institucional: <http://bit.ly/2jZQrzU>. 
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Grupos de Pesquisa 

O programa possui uma ampla gama de linhas de pesquisa tais como: Análise de sistemas 

científicos e tecnológicos, Planejamento e gestão de ciência, Divulgar e impacto social da 

ciência, Avaliação de pesquisa, Estudos de Informação métricas, Informetria, Humanidades 

digitais, História do livro, Arquivamento e gerenciamento de documentos, Técnicas 

historiográficas, Diplomática, preservação, restauração e preservação, Fontes de informação e 

bibliografia, Sistemas e políticas de informação, Planejamento e gestão de centros de 

informação, Agências de inteligência de gestão de informação, Measuring the information 

Society, Digital Divide, Alfabetização Informacional, Redes virtuais e conteúdo educacional, 

Sistemas, representação e organização do conhecimento, Estruturas e relações semânticas em 

vocabulários controlados, Tecnologias da informação, Sistemas de recuperação de informação, 

Bibliotecas digitais, Dados abertos, Dados ligados, Padrões da web baseados em xml e 

Interação humano-computador, dentre outras. 

 

Programa de Doutoramento em Formación en la Sociedad del Conocimiento- 

Universidade de Salamanca (USAL) 

 

 

 

 

Descrição Geral: 

 

O Programa de Doutoramento Formación en la Sociedad del Conocimiento167 é oferecido pela 

Universidade de Salamanca e pelo Instituto Universitário de Ciências da Educação. Todo o 

programa está direcionado para discutir assuntos ligados a Sociedade do Conhecimento e os 

avanços tecnológicos advindos deste novo paradigma. O curso tem duração de três anos 

prorrogáveis por mais dois anos. O foco deste programa é totalmente interdisciplinar, apoiada 

principalmente por grupos de pesquisa reconhecidos na Universidade de Salamanca. 

                                                           
167 Informações obtidas em: <https://knowledgesociety.usal.es/informaci%C3%B3n>> 
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O corpo docente também é composto por professores de variadas áreas. Atualmente conta com 

43 docentes, entre professores permanentes e colaboradores. O programa é amplo e trabalha 

com as seguintes linhas de pesquisa: Avaliação Educacional e Orientação, Interação e 

eLearning, Pesquisa-Inovação em Tecnologia Educacional, Mídia e Educação, Medicina e 

Educação, Robótica educacional, Engenharia e Educação, Educação e Sociedade da 

Informação. 

 

Estrutura Acadêmica 

 

Como parte do programa são ofertadas as disciplinas Seminários y conferencias de 

investigación, Acompanhamento de projetos de investigação, Formação em Metodologia e a 

Disciplina Publicaciones científicas. Prevê como parte obrigatória a participação de alunos em 

congressos científicos bem como formações voltadas para aquisição de competência para 

participar em Grupos de investigação, e participar em atividades voltadas a Mobilidade entre 

universidades. 

 

Grupos de Pesquisa 

 

Os grupos de pesquisas refletem o caráter interdisciplinar do curso, são eles: GRAIL, Casas, 

OCA, VisualMed, Robótica e Sociedade e E-LECTRA, a GRAIL que, Casas e OCA também 

grupos excelência da Junta de Castilla y Leon. Além desses grupos, o tem linhas de pesquisa 

de doutorado relacionados com os temas tradatos provenientes das áreas disciplinares de 

Ciências Sociais tais como Educação, Comunicação e Informação e Documentação, 

Engenharia e Ciências da Saúde. 
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Anexo 2-Cursos de Doutoramento na área da Ciência da Informação em 

Espanha, Portugal e Brasil 

 

Tabela 71-Programas de Doutoramento em Ciência da Informação em Espanha 

Instituição Programa 

Universidad Carlos III de Madrid 

 

Escuela de Doctorado de la Universidad 

Carlos III de Madrid 

Doctorado en Documentación: Archivos y 

Bibliotecas en el Entorno Digital 

 

Universidad Complutense de Madrid 

 

Facultad de Ciencias de la Documentación 

Doctorado en Ciencias de la Documentación 

Universidad de A Coruña 

 

Facultad de Humanidades y Documentación 

Doctorado en Sociedad del Conocimiento: 

Nuevas Perspectivas en Documentación, 

Comunicación y Humanidades 

 

Universidad de Alcalá  

 

Escuela de Posgrado 

Doctorado en Documentación 

Universidad de Extremadura 

 

 

Doctorado en Ciencias de la Información de 

la Comunicación 

Universidad de Murcia 

 

Facultad de Comunicación y Documentación 

Doctorado en Gestión de Información 

Universidad de Zaragoza 

 

Escuela de Doctorado de la Universidad de 

Zaragoza 

Doctorado en Información y Comunicación 

Universidad de Salamanca Formación en la Sociedad del 

Conocimiento 

Fonte: Ministério da Educação, Cultura e Desporto de Espanha168 

 

Tabela 72-Programas de Doutoramento em Ciência da Informação em Portugal 

Instituição Programa  

Fundação Ensino E Cultura "Fernando 

Pessoa" 

Ciências da Informação 

Universidade De Coimbra Ciência da Informação 

Universidade do Porto Informação e Comunicação em Plataformas 

Digitais 

Fonte: Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior- A3es169 

 

 

 

                                                           
168 Disponível em: <https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action>. 
169 Disponível em: <http://www.a3es.pt/>. 

http://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/ciencias-da-informacao
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Tabela 73-Programas de Doutoramento em Ciência da Informação no Brasil 

 

Instituição Programa 

Universidade de Brasília (UNB) Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade de São Paulo (USP) Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Estadual Paulista "Júlio De 

Mesquita Filho" (UNESP-SP) 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Federal da Paraíba (UFPB) Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Federal De Minas Gerais 

(UFMG) 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE)  

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC) 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Federal do Rio De Janeiro 

(UFRJ) e Instituto Brasileiro de Informação 

Ciência e Tecnologia 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Federal Fluminense  

(UFF) 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e Informação 

Fonte: Plataforma Sucupira170 

  

                                                           
170 Informação disponível em: <http://bit.ly/2rfsbhK>. 
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Apêndice 1- Inquéritos -Pesquisa Doutoral e Respostas das 

Questões Abertas 
 

Inquérito em Português 

 

As mudanças tecnológicas em curso têm provocado alterações significativas na comunicação da 

ciência. Nesse contexto, apesar de existirem estudos sobre as práticas de variados tipos de 

comunidades científicas, e o modo como incorporaram a tecnologia digital nas suas práticas, há 

uma ausência de pesquisas que visem analisar como se refletem na formação e no 

comportamento dos doutorandos.  

Diante disso propomos a pesquisa Doutoral intitulada “Práticas de Comunicação Científica de 

Doutorandos em Ciência da Informação no Espaço Ibérico e Brasil: um estudo exploratório” sob 

orientação das Professoras Olivia Pestana (Universidade do Porto) e Maria Manuel Borges 

Universidade de Coimbra), apoiada pelo programa de Doutoramento Pleno no Exterior da 

CAPES-Brasil. 

O preenchimento do questionário é simples e objetivo e não levará mais do que 10 minutos. 
Conto com a colaboração e solidariedade dos colegas Doutorandos. 
 

Muito Obrigada! 

Monica M.Carvalho Gallotti(monica_mcg@hotmail.com)  

Doutoranda em Informação e Comunicação em Plataformas DigitaisUniversidade do 

PortoPortugal Professora Adjunta do Departamento de Ciência da Informação da UFRN. 

* Required 

Email address * 

 

 

Q1 PERFIL * Mark only one oval. 

 Masculino 

 Feminino 

Q2 Nacionalidade * 
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Q3 Idade * 

 

Q4 Programa Doutoral a qual pertence 

(indicar instiuição) * 

 

Q5 Formação (Graduação/Licenciatura) * 

 

Q6 Formação (Mestrado) * 

 

ACESSO À INFORMAÇÃO E CONDUTA DA PESQUISA 

Referese à parte inicial da pesquisa e compreende ações de seleção de fontes de informação, 

uso de critérios para escolha destas fontes, acesso à informação propriamente dita bem como 

o encontro de possíveis barreiras nesse processo. 

Q7 Que instrumentos de localização de informação utiliza? * Check all that 

apply. 

 Catálogos de Biblioteca 

 Bases de Dados Eletrônicas 

 Repositórios Institucionais 

 Motores de Busca (ex. Google, Google Scholar) 

 Serviços de Alerta (ex. RSS, Feeds, Google Alerts) 

 Gerenciadores de Referência (ex. Mendeley, CiteUlike, Endnote) 

 Other:  

Q8 Na seleção de fontes de informação, indique o grau de importância dos 

seguintes critérios (1=Nada importante ...5= Muito importante) * Mark only one 

oval per row. 

 

1 2 3 4 5 

Credibilidade 

Atualidade 

Custo Reduzido 

Fácil acesso e Manuseio 

Língua 
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Q9 Qual o grau de importância das seguintes tipologias documentais para o seu 

trabalho 

1=Nada importante...5 =Muito importante) * 

Mark only one oval per row. 

 

Q10 Costuma localizar informações científicas em fontes de informação não 

convencionais? Assinale todas as aplicáveis. * Check all that apply. 

 Redes Sociais Gerais (ex.Twitter, Facebook) 

 Redes Sociais Acadêmicas (ex. Research Gate, Academia.edu) 

 Blogues Científicos 

 Conteúdos em Vídeo (ex. Youtube) 

 Conteúdos em Massive Open Online Courses (MOOCs, ex Coursera, Udacity, etc) 

 Ebooks 

 Não costumo utilizar estes tipos de Fontes para este propósito 

Q11 Encontra barreiras no acesso às Fontes de Informação? Quais? * 

 

 

PROCESSAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

1 2 3 4 5 

Livros 

Capítulos de Livros 

Artigos Científicos 

Bibliografias 

Dissertações e Teses 

Relatórios 

Resumos 

Actas de Congressos 
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Reportase a segunda fase da pesquisa, aos procedimentos de organização e processamento 

da informação, compreende a escrita individual e colaborativa com vistas a produção do 

trabalho científico. 

Q12 Que ferramentas utiliza para sistematizar e analisar os dados/informações 

coletados na fase anterior da pesquisa? * Check all that apply. 

 Softwares (ex. SPSS, Nvivo) 

 Planilhas eletrônicas (ex. Excel) 

 Plataformas para elaboração de formulários e gerenciamento de dados (ex. Google 

Forms, Survey Monkey) 

 Other:  

Q13 Utiliza alguma ferramenta para gerenciar as suas referências? Quais? * Check all 

that apply. 

 Mendeley 

 Zotero 

 EndNote 

 Não utilizo estes tipos de ferramentas 

 Other:  

Q14 Na escrita de trabalhos científicos, costuma colaborar com outras pessoas? * Check 

all that apply. 

 Sim, colaboro com colegas do mesmo programa doutoral 

 Sim, colaboro com colegas de outros programas doutorais 

 Sim, colaboro com colegas fora de meu programa doutoral 

 Costumo colaborar com meu orientador e/ou 

coorientador  Não costumo colaborar, escrevo sozinho. 

 Q15 Faz uso de ferramentas para auxiliar no processo de escrita colaborativa? Indique 

abaixo: * 

Check all that apply. 
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Google docs 

 Dropbox 

 One Drive 

Não utilizo estes tipos de ferramentas 

Other:  

 Q16 Dos canais de comunicação abaixo indique quais os que prefere para comunicarse 

com seu orientador: * Check all that apply. 

 Email 

 Skype 

 Aplicativos de Mensagens Instantâneas (ex: Whatsapp, etc.) 

 Redes Sociais (ex: Facebook, LinkedIn) 

 Other:  

PUBLICAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE RESULTADOS 

 

Esta fase está relacionada a difusão da informação em forma de "produtos" ou "outputs" de 

ciência e sua posterior disseminação, seja em meio eletrônico ou convencional. 

Q17 Escolha abaixo os principais formatos de publicação dos resultados de sua pesquisa 

*Check all that apply. 

 

 Livros 

 Capítulos de Livros 

 Artigo em periódicos com revisão por pares 

 Artigo em periódicos sem revisão por pares 

    Comunicações ou Posters em Congressos, Simpósios e Colóquios 
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Q18 Estabeleça um ranking em relação aos critérios utiliza para publicar (sendo 1= Nada 

importante e e ...5= Muito importante ) * Mark only one oval per row. 

 1 2 3 4 5 

 
 

Q19 Após a publicação de trabalhos, costuma difundilo por meio de Redes Sociais e/ou 

blogues? Quais? * Check all that apply. 

 Redes Sociais Acadêmicas (ex. Research Gate, Academia.edu) 

 Redes Sociais Gerais (ex.Twitter e Facebook) 

 Blogues Científicos 

       Não uso Redes Sociais ou Blogues para este propósito 

Q20 Indique as razões para o uso das Redes Sociais Acadêmicas * 

Check all that apply. 

 Divulgar o meu trabalho e aumentar a minha visibilidade 

 Facilitar o contato e discussão entre meus pares 

 Ter acesso a outras publicações 

      Não vejo necessidade de utilizálas 

Q21 Quantos artigos/comunicações/pôsteres publicou no decorrer de 

seu doutoramento? 

 

Q22 O seu Programa Doutoral exige que publique no decorrer do curso? 

* Mark only one oval. 

 Sim 

 Não 

 

 

 

 

 

 

 

Fator de impacto 

Indexação em Base de Dados 

Acesso Aberto 



 

338 
 

Q23 Indique a sua opinião sobre os aspectos seguintes (1=Nada 

importante...5=Muito importante) * 

Mark only one oval per row. 

 1 2 3 4 5 

Publicação de artigos durante o 

doutoramento 

Participação em Eventos 

Científicos (Congressos, 

Simpósios, Colóquios) 

Participação extracurriculares em 

Formações voltadas às TIC 

 

Q24 Costuma monitorar o impacto de suas publicações? * Check all that 

apply. 

 Sim 

 Não 

 Tenho dificuldades em realizar tal tarefa 

       Não considero isto importante 

AUTOARQUIVO 

 

Esta é a fase final da pesquisa onde uma vez processado e difundido o trabalho científico, 

procedese com seu registro e arquivamento em uma plataforma online da sua instituição. 

Q25 Procede ao autoarquivo das publicações em repositório institucional? * Mark 

only one oval. 

 Sim 

 Não 

USO E IMPACTO DAS TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação) 

 

Para finalizar o questionário, propomoslhe algumas questões nas quais procuramos apurar 

em que medida as TIC em geral condicionam as práticas de comunicação da ciência. 
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Q26 Qual a importância das TIC para o apoio às suas práticas de comunicação de ciência? 

* Mark only one oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 

 

 

Q27 Considera que as TIC têm alterado a forma como produz e comunica ciência? Se sim, 

de que modo? * 

 

Q28 No seu Programa Doutoral teve incentivo para uso das TIC? * Mark only one oval. 

 Sim 

 Ocasionalmente 

 Não 

 

Q29 Considera que o Curriculum do seu Programa Doutoral fornece a formação 

adequada para o uso das TICs? * 

 
 Se tiver comentários, críticas ou sugestões, use, por favor, este espaço. Muito Obrigada! 

  

 

Não considero 
importante 

Muito 
importante 
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Inquérito em Espanhol 

 

Investigación Doctoral/Doctoral Survey 

 

Los cambios tecnológicos en marcha han provocado alteraciones significativas en la 

comunicación de la ciencia. En este contexto, pese a que haya estudios acerca de las prácticas 

de distintos tipos de comunidades científicas, y el modo como se incorporan la tecnología digital 

en sus prácticas, hay una ausencia significativa de investigaciones que busquen analizar cómo 

se reflejan en la formación y en el comportamiento de los doctorandos.  

Proponemos la investigación Doctoral titulada “Prácticas de Comunicación Científica de 

Doctorandos en Ciencia de la Información en el Espacio Ibérico y Brasil: un estudio exploratorio” 

dirigidas por las Profesoras Maria Manuel Borges (Universidad de Coimbra) y Olivia Pestana 

(Universidad del Porto), y apoyada por el programa de Doctorado Pleno en el Exterior de la 

CAPES (Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel Superior) en Brasil. 

Este formulario es sencillo no excederá más que 10 minutos. 

Contamos con la colaboración y solidaridad de los colegas Doctorandos. 

¡Gracias! 

Monica M.Carvalho Gallotti (monica_mcg@hotmail.com)  

Estudiante de Doctorado en Información y Comunicación en las plataformas Digitales de la  

Universidad de Porto  

Profesora del Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad Federal de Rio 

Grande do NorteBrasil  

* Required 

Email address * 

 

Q1 Sexo * Mark only one oval. 

 Masculino 

 Femenino 

Q2 Nacionalidad * 
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Q3 Edad * 

 

Q4 Programa Doctoral a que pertenece 

(Indicar institución) * 

 

 

Q5 Formación (Graduación/Licenciatura) * 

 

Q6 Formación (Maestría) * 

ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CONDUCTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se refiere a la parte inicial de la investigación y comprende acciones de selección de 

información, uso de criterios para elección de estas fuentes, acceso a la información 

propiamente dicha así como el encuentro de posibles obstáculos en ese proceso. 

Q7 ¿Qué instrumentos de búsqueda de información utiliza? * Check all that apply. 

 Catálogo de Biblioteca 

 Bases de Datos Electrónicas 

 Repositorios Institucionales 

 Motores de Búsqueda (ej. Google, Google Scholar) 

 Servicios de Alerta (ej. RSS, Feeds, Google Alerts) 

 Gestores de Referencia (ej. Mendeley, CiteUlike, Endnote)  

Other:  

Q8 En la selección de fuentes de información, indique el grado de importancia de 

los siguientes criterios (1=Nada importante … 5=Muy importante) * Mark only one 

oval per row. 
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Q9 Cuál es grado de importancia de las siguientes tipologías documentales para su 

trabajo(1=Nada importante … 5=Muy importante) * Mark only one oval per row. 

 
 

Q10 ¿Suele compartir publicaciones científicas en fuentes de información no 

convencionales? Señale todas las aplicables. * Check all that apply. 

 

 Redes Sociales Generales (ex. Twitter, Facebook) 

 Redes Sociales Académicas (ex. Research Gate, Academia.edu) 

 Blogs Científicos 

 Contenidos en Video (ej. Youtube) 

 Contenidos en Massive Open Online Courses (ej. Coursera, Udacity, etc) 

Ebooks 

    No suelo utilizar estos tipos de Fuentes para este propósito 

Q 11 ¿Encuentra barreras en el acceso a las Fuentes de Información? ¿Cuáles * 

 

1 2 3 4 5 

Credibilidad 

Actualidad 

Costo Reducido 

Fácil acceso y Manoseo 

Idioma 

1 2 3 4 5 

Libros 

Capítulos de Libros 

Artículos Científicos 

Bibliografías 

Disertaciones y Tesis 

Informes 

Resúmenes 

Actas de Congresos 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Se reporta a la segunda fase de la investigación, a los procedimientos de organización y 

procesamiento de la información, comprende la escritura individual y colaborativa con miras a 

la producción del trabajo científico. 

Q12 ¿Qué herramientas utiliza para sistematizar y analizar los datos/informaciones 

colectados en la fase anterior a la investigación? * Check all that apply. 

 Softwares (ej. SPSS, Nvivo) 

 Hójas de cálculos (ej. Excel) 

 Plataformas para elaborar formularios y gestores de datos (ej. Google Forms, 

Survey Monkey) 

 Other:  

Q13 ¿Utiliza alguna herramienta para administrar sus referencias? ¿Cuáles? * Check 

all that apply. 

 Mendeley 

 Zotero 

 EndNote 

 No utilizo este tipo de herramientas 

 Other:  

Q14 En la escritura de trabajos científicos, suele colaborar con otras personas? * Check all 

that apply. 

 Sí, colaboro con colegas del mismo programa doctoral 

 Sí, colaboro con colegas de otros programas doctorales 

 Sí, colaboro con colegas que no pertencen a ningún programa doctoral 

 Suelo colaboro con mi director y/o codirector 

 Escribo solo  

Other:  

Q15 ¿Hace uso de herramientas auxiliares en el proceso de escritura colaborativa? 

Indique abajo: * Check all that apply. 
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 Google docs 

 Dropbox 

 One Drive 

 No utilizo este tipo de herramientas 

 Other:  

Q16 De los canales de comunicación indicados cuáles los que prefieres para 

comunicarte con tu director: * Check all that apply. 

 Email 

 Skype 

 Aplicaciones de Mensajería Instantánea (ej. Whatsapp, etc) 

 Redes sociales (ex: Facebook, LinkedIn) 

 Other:  

PUBLICACIÓN Y DISEMINACIÓN DE RESULTADOS 

 

Esta fase está relacionada a la difusión de la información en forma de “productos” o “outputs” 

científicos y su posterior diseminación, ya sea en medio electrónico o convencional. 

 Q17 Elija abajo los principales formatos de publicación de los resultados de su 

investigación * Check all that apply. 

 Libros 

 Capítulos de Libros 

 Artículos en revistas con revisión por pares 

 Artículo en revistas sin revisión por pares 

 Comunicaciones o Posters en Congresos, Simposios y Coloquios. 

 Other:  

Q18 Establezca un ranking en relación a los criterios para publicar (siendo 1=Nada 

importante y… 5=Muy importante) * Mark only one oval per row. 

1 2 3 4 5 
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Q19 Después de publicacar, ¿sueles compartila en redes sociales y blogs? 

¿Cuáles? * Check all that apply. 

 Redes Sociales Académicas (ej. Research Gate, Academia.edu) 

 Redes Sociales Generales (ej. Twitter y Facebook) 

 Blogs Científicos 

 No utilizo Redes Sociales o Blogs para este propósito 

Q20 Indique los motivos para el uso de las Redes Sociales Académicas * Check 

all that apply. 

 Divulgar mi trabajo y aumentar mi visibilidad 

 Facilitar el contacto y discusión entre mis pares 

 Tener acceso a otras publicaciones 

  No veo necesidad de utilizarlas 

Q21 ¿Cuántos artículos/comunicaciones/posters ha publicado en su doctorado? 

* 

 

Q22 ¿Su Programa Doctoral exige que publique en el transcurrir del curso? * 

Mark only one oval. 

 Si 

 No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factor de impacto 

Indexación en Base de Datos 

Acceso abierto 
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Q23 Indique su opinión acerca de los rasgos siguientes (1=Nada importante… 

5=Muy importante) * 

Mark only one oval per row. 

 

 1 2 3 4 5 

Publicación de artículos 

durante el 

doctorado 

Participación en Eventos 

Científicos (Congresos, 

Simposios, Coloquios) 

Participación extracurricular 

en 

Formaciones relcionadas con 

las 

TIC 

 

Q24 ¿Suele monitorizar el impacto de sus publicaciones? * Check all 

that apply. 

 Sí 

 No 

 Tengo dificultades en realizar tal tarea 

 No considero esto importante 

AUTOARCHIVO 

 

Esta es la fase final de la investigación en la que una vez procesado y difundido el trabajo 

científico, se procede con su registro y archivamiento en una plataforma online. 

 ¿Procede al autoarchivo de las publicaciones en repositorio institucional? * Mark only 

one oval. 

 Si 

 No 
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USO E IMPACTO DE LAS TIC 

 

Q26 ¿Cuál es la importancia de las TIC para el apoyo a sus prácticas de comunicación de 

ciencia? * Mark only one oval. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

Q27 ¿Considera que las TIC han alterado la manera en la que se produce y se comunica la 

ciencia? Si la respuesta es sí, de qué modo? * 

 

Q28 ¿En su Programa Doctoral hubo algún incentivo para utilizar las TIC? * Mark only one 

oval. 

 Sí 

 Ocasionalmente 

 No 

 Q29 ¿Considera que el Currículum de su Programa Doctoral proporciona la formación 

adecuada para uso de las TICs? * 

 

Q30 Si hay comentarios, críticas o sugerencias, use, por favor, este espacio.¡Muchas Gracias! 

No considero 
importante 

Muy 
importante 
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Respostas das Questões Abertas por país 

 

Q11 Encontra barreiras no acesso às Fontes de Informação? Quais? 

Portugal: 

• Não (11 respostas) 

• A língua original e a falta de formação aprofundada na área das TIC 

• Acessos pagos 

• Algumas dificuldades técnicas em aceder a artigos, mesmo por via do B-on 

• Algumas fontes possuem acesso restrito, às vezes dependem de uma conta cujo acesso apenas ocorre por meio de 

pagamento e outras por meio de cadastros não simplificados. No geral, a maior parte dos conteúdos estão 

reproduzidos na internet e podem ser acessados com facilidade, quando isso não ocorre, geralmente é por causa do 

tipo ser livro impresso ou publicado recentemente (não houve tempo para ocorrer redundância de cópias na rede). 

• Algumas não são de livre acesso 

• Algumas revistas  e publicações não estão subscritas. 

• Algumas revistas electronicas cujo acesso ao texto integral está limitado 

• Artigos científicos pagos 

• As barreiras versam sobre a credibilidade das fontes disponíveis online, que ao mesmo tempo que auxiliam na 

compreensão e discussão de assuntos, são duvidosas. 

• Bases de dados de revistas científica pagas 

• Bases de dados não-gratuitos sem acordo de acesso por parte da universidade 

• Bases de dados proprietárias com custos pay per view elevados. 

• Custo no acesso a algumas base de dados e revistas, artigos em alemão 

• Em relação a língua / Procedimentos de acessos não explícito. 

• Falta de atualidade e completude na base de dados disponível na minha Universidade 

• Indisponibilidade de texto integral 

• Língua 

• Muito ruído nos resultados das pesquisas (dispersão; assuntos que não são bem o que procuro; dificuldade em 

perceber se a informação que encontro é credível) 

• Muitos artigos interessantes estão em periódicos pagos. Alguns estão disponíveis no portal Capes e assim são de 

fácil acesso, quando não estão disponíveis o acesso fica comprometido.  Outra ponto que dificulta o acesso é a falta 

de credibilidade se algumas fontes não são confiáveis, como alguns blogues e sites. 

• Não, a universidade permite o acesso a toda a informação que necessito. 

• Não, utilizo VPN da Universidade a qual me possibilita buscar uma séries de bases de dados remotamente. 

Costumo buscar livros no acervo da biblioteca da UFSC e UDESC, essa a qual trabalho como professora 

colaboradora. Costumo recuperar e-books e artigos com facilidade. 

• Nem tudo está em livre acesso 

• pagamento 

• Pagamento/assinatura de revistas científicas para acesso a artigos 

• Pedidos de pagamento, acesso restrito a membros de instituições científicas e académicas 

• Periódicos pagos. 

• Problemas de autenticação e de disponibilização de conteúdos 

• quando necessita um programa específico que não tenho 

• Sim, acesso e linguística 

• Sim, em alguns casos as barreiras são linguisticas ou de conteudo pago 

• Sim, especialmente nos sites em que os artigos só podem ser lidos caso seja pago algum valor. Acho que isso 

dificulta a partilha de conhecimento. 
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• Sim, o fato de muitas plataformas serem pagas para o acesso de produções científicas. 

• Sim, pagamento de taxas 

• Sim, quando a universidade não possui contrato com alguma base de dados paga. 

• Sim. Acesso pago a algumas bases de dados eletrônicas importantes da minha área. 

• Sim. Artigos que não são Open Access. 

• Sim. Gratuidade 

• Sim. Necessidade de assinaturas e pagamentos para acesso à algumas Revistas e/ou Repositórios. 

• Sim. No que concerne ao acesso ao artigos de periódicos. Nem sempre as unidades de informação são assinantes 

de alguns periódicos e/ou o acesso remoto não é permitido fora da U.I, a não ser que pague pelo mesmo e o preço 

nem sempre é acessível. Outro aspecto a mencionar é a fragmentação e dispersão das fontes primárias e 

consequentemente a ineficácia das fontes secundárias e terciárias para recuperação da informação das primeiras. 

 

Brasil: 

• Não (14 respostas) 

• Língua (4 respostas) 

• Restrições de acesso de algumas fontes (2 respostas) 

• Acesso de bases de dados informações internacionais que só tem acesso gratuito muitas vezes dentro da 

universidade, não acessando de casa ou de outro local. 

• Algumas fontes são pagas 

• Ao utilizar o VPN da universidade tenho acesso a alguns repositórios que normalmente seriam de acesso fechado, 

mas consigo através da universidade. Alguno artigos e capítulos de livros importantes preciso realizar a compra, na 

maioria das vezes em dólares, o que dificulta bastante devido ao alto custo. 

• Apenas quando o conteúdo é bloqueado e necessita de pagamento para o acesso. 

• As bases de dados disponibilizadas pela universidade requer cadastro e senha que nem funcionam bem 

• As vezes conteúdo pago. 

• Às vezes o acesso é pago. 

• Às vezes sim, principalmente aquelas relacionadas a anais de eventos. 

• As vezes, dependendo do conteúdo, caso seja alguma ideia nova. 

• Bases de dados pagas e barreira linguística. 

• Controle de Usuário. 

• Custo de algumas bases 

• Custo, língua estrangeira 

• Datas de publicação 

• Dificuldade de localização 

• Dificuldades com sistemas muito complexos, que reúnem muitas bases de dados. 

• Disponibilidade da gratuidade em alguns 

• Encontro barreiras quando se tratam de bases de dados pagas que só se tem acesso pela universidade a qual sou 

vinculada. 

• Financeira, material fora do portal CAPES. Artigos são caríssimos! Quase o triplo do preço de um livro! Ainda 

pagos em Euro, etc... 

• Fontes fechadas, não disponíveis no Portal Capes 

• Na recuperação de teses e artigos científicos,por exemplo, quando da erro na página e/ou download. 

• Não encontro barreiras. 

• Não tenho dificuldades 

• Não, pois a Universidade possui acesso as bases de dados mesmo fora da unidade de informação por meio de 

VPN 

• Não, pois existem os serviços de referência em biblioteca, como COMUT 

• Não. 

• Normalmente não. Quando ocorrem procuro um colega do grupo de pesquisa ou profissional para auxiliar. 

• O desaparecimento ou inexistência de bancos de dados, como de revistas que deixam de circular ou que não 

foram digitalizadas. 

• Ocasionalmente. Dificuldade de aquisição de documentos, p. ex., livros impressos muito recentes ou muito 

antigos. 

• Pagamento por documentos, disposição em apenas um idioma. 

• Periódicos pagos, Ambientes informacionais mal estruturados que dificultam a navegação e encontrabilidade. 

• Preço por artigo/assinaturas 

• Principal barreira: links quebrados 

• Quando a fonte é paga e minha instituição não assina e/ou acho a referencia mas não encontro o texto em nenhum 

website alternativo (comum em algumas actas) 

• Redes sociais acadêmicas 

• Sim 
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• Sim, em Fontes Impressas. 

• Sim, interoperabilidade entre ferramentas 

• Sim, inúmeras. Quando nenhuma biblioteca tem o livro que preciso e para piorar ele não é vendido mais (o que é 

muito comum na biblioteconomia). Quando o artigo não está no COMUT e nem disponível online na internet de 

forma gratuita, seja via portal CAPES, seja por outras vias. 

• Sim, Sites estrangeiros 

• Sim. Acesso pago. 

• Sim. Acesso restrito (pago) a algumas publicações internacionais. 

• Sim. Alguns livros recomendados no Programa de Pós-graduação não necessariamente estão disponíveis em 

bibliotecas locais. 

• Sim. Artigos científicos importantes, mas que não estão disponíveis gratuitamente e o custo é caro. Burocracia ao 

solicitar a compra do artigo na universidade. 

• Sim. As vezes os links eletrônicos estão desatualizados. O acesso não é aberto a muitas fontes de informação de 

alto impacto. 

• Sim. Indisponibilidade de acesso a algumas bases importantes dentro da própria Universidade,Quando as 

informações estão em línguas diferentes que Inglês, Espanhol e Italiano. 

• Sim.... Terminologia 

• Somente em artigos de acesso fechado. 

 

Espanha: 

• Não (12 respostas) 

• A assinatura do conteúdo, mas isso é solucionado se acessa este conteúdo em uma instituição ou biblioteca 

especializada. 

• A digitalização de alguns meios tem ajudado na difusão de muitos trabalhos científicos mas também existe acesso 

limitado a trabalhos completos em alguns casos, por motivos de propriedade intelectual e restrições institucionais. 

• Acceso limitado a bases de dadtos para download de de artigos 

• Acesso a documentos em Repositório portugueses e artigos científicos pagos 

• Algumas não sao de aberto. 

• As revistas científicas de acesso pago. 

• Autorização de acesso a arquivos, direitos de autor e custos. 

• Custo e tempo. 

• Custo na publicação de alguns papers, problemas de Proxy. 

• Custos: preços elevados, sobretudo para o caso latino americano. Idioamas que não sejam Inglês ou Espanhol. No 

meu caso idiomas diferentes devem ser descartados como possíveis fontes. Correta definição dos dados de origem.  

Queríamos que  a presença de metadados para bancos de dados atendam requisitos APA. 

• Em alguns casos o acesso a base de dados, quando depende de um registo prévio ou no caso tem que pertencer a 

uma organização para poder ter acesso aos materiais. 

• Em concreto meu problema esta sendo com a biblioteca onde desenvolvo minha tese, o catálogo OPAC naõ está 

atualizado. 

• Em sua maioria nossas fontes são livros, nenhuma dificuldade. 

• Geralmente não: mas as vezes documentos de acesso restrito, pago pelos serviços e os documentos. 

• Há artigos científicos relavantes para o tema que desenvolvo mas que não posso obter acesso gratuito às fontes da 

universidade. 

• Idioma 

• manejo de bases de datos científicas 

• Meus estudos se voltam para questões referentes as bibliotecas públicas em pequenas cidades amazônicas. A 

produção científica nesse caso específico é pequena. 

• Muitas bases de dados que são pagas. 

• Muitos recursos são pagos e não estão contratados pelas universidades. 

• Não encontro nenhum tipo de barreira de acesso uma vez que grande percentagem das fontes de uso são de 

acesso aberto. No caso das que não são com acesso aberto a instituição que perteço tem um convênio para o uso de 

um grande número de fontes bibliográficas. 

• Não só se for aberto, e muitas vezes é difícil acessá-los se você não pertence a uma universidade, grupo ou 

associação em particular. 

• Não tenho encontrado barreiras. 

• Não, creio que atualmente as fontes de informação são cada vez mais abertas e acessíveis. 

• Nas revistas assinadas: quando a universidade não assina ou não compra livros que preciso e que gostaria de 

pegar emprestado. Mas em geral funciona. 

• O custo e a dificuldade de acesso a livros e revistas eletrônicas na América Latina. 

• O custo econômico para acesso a algumas revistas científicas. Publicações que não estejam no formato online. 

• O desconhecimento é a maior barreira. 
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• Problemas para baixar o documento e carregá-lo em meu computador. 

• Que algumas fontes ou revistas sejam de acesso restrito. 

• Sem acesso aberto é muito caro ou quando não é digital. 

• Sim devido ao acesso restritivo e pago. 

• Sim, acesso pago a artigos. 

• Sim, artigos pagos de custo muito elevado 

• Sim, às vezes é necessário registra-se e pagar para ter acesso. 

• Sim, dificuldades em relação ao registro de onde pertencem as fontes de informação. 

• Sim, em relaçao a algum idioma que não domino. 

• Sim, em relação aos materiais das editora que a biblioteca da minha universidade assina. 

• Sim, muitas fontes ficam dispersas! Deveria se concentrar mais por área 

• Sim, na usabilidade das próprias ferramentas. 

• Sim, no acesso a algumas revistas quando estou conectada em um dispositivo da universidade devido ao acesso 

pago. 

• Sim, o pay-per-view de algumas revistas, não é necessário para investigaçoes que tratem de difusão de 

conhecimento. Quanto mais caro os conteúdos mais sigiloso será e mais leigos encontraremos. 

• Uma barreira é o custo de publicações em bases de dados que não foram adquiridas pela biblioteca, é dificil 

acessá-las. 

• Unicamente relacionado aos direitos sobre os papers, que no caso de serem limitados condicionam o acesso aos 

mesms através da Universidade. 

 

 

Questão 27-“Considera que as TIC têm alterado a forma como produz e 

comunica ciência? Se sim, de que modo? ” 

Portugal: 

• A alteração que as TIC operaram foi paradigmática; creio que as formas de comunicação da ciência anteriores 

(congressos, etc.) foram eclipsadas e deixaram de ter a mesma relevância. 

• A quebra dos paradigmas e constante atualização das plataformas implicam na atualização e contribuições de 

nossos resultados em teses. Assim acontece também na busca por referências. 

• Acessibilidade / transparência. 

• Acesso e contacto direto com os autores. 

• Acredito que o maior impacto é no acesso às informações, hoje a possibilidade de acessar estudos muito 

específicos é maior e facilita o esclarecimento sobre determinada temática. 

• Agregar de forma eficiente os conteúdos. 

• As Tecnologias de Informação e Comunicação estão intimamente relacionadas com a produção e a difusão do 

conhecimento. 

• As TIC facilitam a divulgação e o acesso dos trabalhos científicos, bem como comunicação entre os pares e a 

realização de trabalhos científicos colaborativos. 

• As TICs facilitam nosso trabalho, melhoram a comunicação entre os pares, agilizam o processo de recuperação 

de fontes de informação, encurta barreiras, reduz custos na obtenção de informações de qualidade, aceleram o 

processo de publicação e divulgação de informações. 

• Contribui para facilitar e melhorar o acesso à informação assim como permite uma maior rapidez na consulta de 

informação e seleção das várias publicações existentes. 

• Em todos os aspetos. Desde a pesquisa à publicação. 

• Fácil acesso as recentes publicações científicas/online. 

• Facilidade de pesquisa e divulgação. 

• Maior facilidade no acesso. 

• Muito. Hoje a Comunicação Científica se alterou justamente por conta das TIC, na verdade estudo isso e posso 

afirmar que nada mais é como antes da Internet e das novas tecnologias de comunicação e informação. 

• Na forma de acesso e divulgação. 

• Não, as melhores comunicações que tenho assistido são, em muitos casos, TIC Free. 

• Pela rapidez da propagação, pela possibilidade de acesso de mais pessoas. 

• Sim. 

• Sim, agilizando o processo. 

• Sim, de certa forma, com as TIC a comunicação da ciência tem sido mais ampla. Não chega a ser uma 

democratização, mas oportunizou o acesso que antes ainda era mais complicado. 

• Sim, de forma a dar maior agilidade ao processo de editoração, divulgação, acesso e uso da informação. 
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• Sim, em especial a possibilidade de publicação em open access que veio incrementar todo o processo de 

publicação, trazendo inúmeras vantagens para quem quer divulgar a informação científica e também para aqueles que 

a procuram. O open access veio, de certa forma, democratizar o processo de divulgação, que antes era acessível só a 

alguns investigadores, que ultrapassavam o difícil processo de publicação em revistas conceituadas. Embora essa 

situação ainda se verifique, publicar e divulgar resultados de investigação é muito mais fácil. Por outro lado, esse 

facilitismo, ganha muita expressão com o uso das ferramentas sociais e traz algumas questões relacionadas com a 

qualidade da informação produzida. 

• Sim, maior democracia no acesso e divulgação. 

• Sim, na maior divulgação de informação. 

• Sim, na medida em que facilita o acesso e a difusão de trabalhos e estudos diversos. 

• Sim, no conhecimento das literacias esquecidas. 

• Sim, pela facilidade de acesso e alcance na disseminação. 

• Sim, pela necessidade de processamento automático de grandes volumes de dados que, de outro modo, não seria 

possível ou pelo menos "accountable". 

• Sim, pois a produção ocorre de forma dinâmica e a comunicação (compartilhamento) é imediata. 

• Sim, pois exige um maior rigor científico. 

• Sim, principalmente com relação ao acesso e difusão. 

• Sim, principalmente referente ao acesso! 

• Sim, sobretudo na partilha, por minimizar as fronteiras geográficas. Hoje posso ler e repassar artigos que são 

publicados nos Estados Unidos, assim como no Pará. 

• Sim. 

• Sim. A disseminação permite o acesso mais facilmente, permitindo a divulgação e produção. 

• Sim. Acesso a pesquisas internacionais e divulgação da minha pesquisa em âmbito mundial. 

• Sim. Ao facilitar o acesso a informações e às publicações. 

• Sim. As TIC têm facilitado a comunicação, interação e acesso à informação. Ainda que eu não utilize de forma 

mais ampla para comunicação, é inegável que facilitam e agilizam muito os processos de produção e comunicação da 

ciência. 

• Sim. Auxilia na rapidez em que as informações são disseminadas, ampliando o alcance e o conhecimento dos 

pares sobre o que é produzido. 

• Sim. Conhecendo outras formas de sistematização. 

• Sim. Elas possibilitaram uma maior divulgação e acesso aos artigos. Outro ponto é a maior facilidade para um 

debate científico. 

• Sim. Exponenciam a produção e divulgação. 

• Sim. Maior acesso à informação provoca inundação de informação e dificuldade de recolher informação 

pertinente para a investigação. Isto também conduz à utilização de estratégias ligadas ao marketing para promover a 

comunicação da ciência produzida, provocando desvios. 

• Sim. No meu caso, toda minha produção desde a graduação em Tecnologia em Telemática seria impossível sem o 

uso das TICs. Porém, com o advento da chamada Web 2.0 em 2004, possibilitada pela melhoria na infraestrutura da 

internet (aumento de banda de transmissão) fixa e móvel, as opções de comunicação se multiplicaram. 

• Sim. Permite chegar mais longe, mais depressa (a vários níveis). 

• Sim. Sabendo fazer o uso das ferramentas que estão disponíveis, contribuem não apenas na velocidade com que 

produzimos e compartilhamos, mas fornece um mapeamento e panorama dos assuntos de interesse e como estão 

sendo debatidos na academia, o que é relevante para suscitar e orientar mais pesquisas. 

• Tratamento/ difusão da informação. 

• Uma das formas que as TIC têm alterado a forma como se produz e comunica ciência é não apenas o fator da 

rapidez em publicar com o uso das tecnologias e a celeridade no acesso à informação, mas despertando a importância 

do acesso aberto às publicações científicas. 

 

 

Brasil: 

• Sim (3 respostas). 

• Não (2 respostas). 

• Oferecendo maior visibilidade e acesso, além de aumentar a comunicação entre os pesquisadores (2 respostas). 

• A divulgação e o acesso às fontes abertas parece mais fácil. 

• As TIC facilitam a comunicação científica. 

• Consigo acessar materiais de diferentes fontes de forma rápida e consigo encontrar pesquisadores do mundo 

inteiro por meio de websites institucionais, redes sociais e e-mails que facilitam a troca de informações. Também 

passei a usar as redes sociais para divulgar a minha produção científica. 

• Democratizando e ampliando a recuperação e o acesso. 

• Divulgação e monitoramento. 

• Facilidade no acesso. 

• Facilitando o alcance da ciência (comunicação e gerar conhecimento) a mais pessoas num curto espaço de tempo. 

• Facilitou o compartilhamento e favoreceu maior visibilidade. 
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• Maior visibilidade e facilidade de encontrar os trabalhos científicos para construir novos conhecimentos. 

• Na perspectiva de aumentar a visibilidade, impacto e desenvolvimento do campo científico. 

• Na vulgarização e construção do conhecimento de forma coletiva, gerando a inovação. 

• Não uso. 

• No tempo, no espaço, na acessibilidade e na velocidade. 

• O número de ambientes de informação digital aumentou consideravelmente, gerando um imenso volume de 

informações disponíveis no meio eletrônico, o que contribuiu para o avanço da ciência, além do maior e rápido 

acesso a informações. Dessa forma, temos que produzir mais para acompanhar as mudanças profundas nos 

procedimentos da ciência. 

• Possibilita a rápida publicação e acesso à informação científica. 

• Possibilitou o aumento da visibilidade das pesquisas, disponibilizando novos espaços e tecnologias de interação e 

compartilhamento entre acadêmicos e interessados em geral. 

• Produção compartilhada e remota, diminuiu a morosidade no processo de publicação. 

• Produção em massa. Disseminação mais fácil por meio das redes sociais. 

• Rapidez na disseminação e acesso. 

• Sim, absolutamente é um novo paradigma de produção científica indispensável para a produção e divulgação do 

conhecimento. 

• Sim, uso interativo. 

• Sim, a comunicação se tornou mais rápida, o acesso às informações de cunho científico foi facilitado e as 

possibilidades de produção de conteúdos foram ampliadas. 

• Sim, a disseminação é mais rápida. 

• Sim, acesso ao conhecimento a distância. 

• Sim, além da difusão das produções considero que a utilização das ferramentas tecnológicas alteraram 

profundamente a forma de compartilhamento e colaboração das informações, o que possibilita um aprofundamento e 

uma riqueza intangível relacionado às possibilidades da pesquisa que tenho conduzido. 

• Sim, as publicações online facilitam e agilizam o acesso à informação. 

• Sim, como instrumento de coleta e comunicação entre autores e pesquisadores. 

• Sim, maior visibilidade e rapidez na comunicação. 

• Sim, na facilidade em acessar informações, usar e disseminar. 

• Sim, pela facilidade de acesso às pesquisas e pela possibilidade de comunicação com pesquisadores. 

• Sim, pela facilidade de acesso e disseminação das pesquisas científicas. 

• Sim, pela facilidade e rapidez no acesso. 

• Sim, pois aumenta o compartilhamento da informação. 

• Sim, pois torna a comunicação da ciência mais rápida e global. 

• Sim, por meio das TIC é possível nos aproximarmos dos nossos pares tanto para acompanhar sua produção 

científica quanto para compartilhar e receber feedback com relação a nossa. Especialmente, as mídias sociais têm 

proporcionado isso. 

• Sim, porém eu já entrei na academia neste modelo alterado pelas TIC. Portanto para mim é natural este 

envolvimento da produção científica com as TIC. No meu caso, minha pesquisa só é possível chegar aos resultados 

em períodos tão curtos através do uso das TIC. 

• Sim, possibilitando o acesso à informação de forma mais fácil. 

• Sim, principalmente com o acesso aberto. 

• Sim, principalmente em acesso aberto. 

• Sim, promovendo disseminação rápida e acesso a ciência. 

• Sim, sobretudo, na produção, acesso e uso da informação. 

• Sim, tem feito com que os resultados sejam analisados por pares de forma mais imediata. 

• Sim. 

• Sim. A sua alteração ocorre tanto pela versatilidade e facilidade de acesso de determinados conteúdos 

documentais, o que pode proporcionar uma abertura ao conhecimento e disseminação da ciência. 

• Sim. Acesso aberto. Rapidez na comunicação. 

• Sim. Ao apoiar e otimizar o desenvolvimento e amparo de pesquisas de impacto social. 

• Sim. As possibilidades de comunicação oferecidas pelas TIC, principalmente as redes sociais de uso geral e 

aquelas acadêmicas, possibilitam a comunicação a uma quantidade de pares muito superior, se comparada às 

possibilidades do ambiente impresso, com isso, as oportunidades de parceria acadêmica, assim com a visibilidade dos 

resultados das pesquisas, ampliam-se. 

• Sim. As TIC facilitam o tempo de comunicação da pesquisa científica, a organização de documentos para a 

produção científica, a partilha de documentos resultantes da produção científica, ou seja, permite articular todo o 

processo científico. Embora o 'pensar' seja o prisma da produção do conhecimento. 

• Sim. As TIC possibilitam o intercâmbio de informações e dados com colegas e Professores, a comunicação mais 

ágil e eficaz, aproximando indivíduos de diferentes regiões geográficas. Proporciona acesso facilitado aos recursos, e 

contato com pesquisadores especialistas em determinadas temáticas, além de grandes especialistas na Ciência 

Mainstream. 

• Sim. Dinamicidade. 

• Sim. Dissemina mais rapidamente as informações e comunicações científicas, permitindo amplo acesso. 
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• Sim. É complexo explicar, as TICs alteraram inclusive nossa forma de pensar. Um exemplo mais simples e 

rotineiro seria a presença do computador na leitura e elaboração de produções científicas. Acredito que nossa leitura 

tenha ficado mais fragmentada, seletiva, focada nos conceitos a serem buscados. Não queremos perder nosso tempo 

lendo o que não contribuirá na escrita de algum trabalho. A forma de produzir ciência também mudou. Não 

escrevemos mais de forma linear, vamos elaborando blocos para depois chegar a um produto final (o que seria 

impossível com a escrita à mão).  A forma de divulgar nossos dados científicos (e-science) e de divulgar nossas 

produções científicas também mudou (repositórios institucionais etc.). 

• Sim. Especialmente a facilidade de busca e de acesso, em alguns casos. 

• Sim. Gerando maior visibilidade da pesquisa e aumentando a velocidade de análise e divulgação dos resultados. 

• Sim. O acesso às vezes é facilitado, em contrapartida, tem um excesso de informações que precisam ser 

selecionadas quanto a qualidade e credibilidade. 

• Sim. O uso das TIC ampliou o acesso e consequentemente facilitou o fazer científico. No entanto, as práticas 

científicas ainda continuam, em sua grande parte, modulada pelo cientificismo do século XIX e XX. 

• Sim. Permitindo colaboração e rápida divulgação. 

• Sim. Rápida difusão da informação e recuperação da informação. 

• Tecnologias interferem e medeiam nossos processos informacionais e comunicativos, desde a pesquisa e uso de 

fontes bibliográficas, e demais fontes não escritas, até a comunicação de nossa produção acadêmica. 

• Totalmente. Com as TICs a produção e difusão da pesquisa científica aumentou as possibilidades de acesso e 

visibilidade. 

• Utilizar o Editor de Textos como Editor de textos com recursos para trabalhar grandes quantidades de texto, 

sumários automáticos de vários tipos, banco de dados, planilhas para fazer gráficos de todos os tipos, CorelDraw para 

fazer ilustrações, etc. Além das comunicações mais fáceis e acessos a material na busca, leitura em ebook readers, 

tablets, smartphones, etc. Gestores de referências, repositórios pessoais como backup, nuvens, etc. 

 

Espanha: 

• Sim (3 respostas). 

• Não (2 respostas). 

• A comunicação é mais rápida. 

• A difusão. 

• A divulgação científica e a visibilidade acadêmica que se tem visto tem favorecido. 

• Amplia o âmbito da divulgação e reduz o tempo para comunicar novo conhecimento. 

• As TIC facilitam a difusão e o acesso à literatura científica. 

• Conectividade oportuna, acesso e rapidez. 

• Cooperação internacional e conexão; permitem o crescimento cientifico exponencial. 

• O acesso à informação científica para mais pessoas. 

• Essencialmente creio que estão favorecendo a disponibilidade e rapidez para se consultar as fontes de 

informação. 

• Existem novas portas para o acesso e processamento da informação. 

• Facilita em muitos aspectos a difusão da informação. Por outro lado, tem duplicado e sobrecarregado a mesma. 

• Maior acesso a recursos e colaboração. 

• Maior visibilidade, melhor acesso (tanto aos dados como a publicações, maior facilidade para comunicar-se com 

colegas de outras instituições). 

• Permite uma maior visibilidade. 

• Por sua maior difusão, já que alcançam a uma maior quantidade de público alvo. 

•  Principalmente com a possibilidade de acesso a base de dados, assim como a revistas eletrônicas, o que facilita a 

consulta de informação relevante para os processos de investigação. 

• Rompem as barreiras espaço temporais e fomentam uma ciência mais transdisciplinar. 

• Seguramente sim. As TIC favoreceram grandemente a comunicação científica, assim como o acesso e a 

disseminação da produção científica. As redes sociais acadêmicas vêm contribuindo favoravelmente neste aspecto. 

• Sim, as TIC estão afetando profundamente a produção e comunicação científica especialmente por facilitar o 

acesso a fontes de informação, por impulsionar a divulgação e fomentar o crowdsourcing e inovação aberta. 

• Sim, tem agilizado processos. 

• Sim, tem facilitado enormemente a difusão dos trabalhos e dado a possibilidade de compartilhá-los através de 

diversas plataformas. É mais fácil de compartilhar conhecimento produzido, é um avanço. 

• Sim, a facilidade no acesso intercâmbio de conteúdos. 

• Sim, a imediatez como aspecto positivo e sobrecarga da informação muitas vezes errônea como negativo. 

• Sim, acesso mais rápido a informação que de outra maneira me seria impossível de acessar. 

• Sim, acesso, volume de informação. 

• Sim, agora a ciência está ao alcance tanto de investigadores como de qualquer pessoa mais distante desse âmbito. 

• Sim, agora tudo é mais imediato, queremos a informação para ontem. 

• Sim, ampliando o alcance dos resultados ao público em geral. 
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• Sim, as alterações se devem às melhorias decorrentes dos sistemas de busca. 

• Sim, contar com determinados setores que beneficiam na hora de pontuar o que pode contribuir para que se 

descuidem outras linhas de conhecimento que também são importantes. 

• Sim, dando mais relevância e ao mesmo tempo aumentando a velocidade de publicação de artigos e notícias. 

• Sim, entre outras, permitem o acesso a grandes quantidades de informação, assim como pode pôr em contato de 

maneira mais fácil e instantânea, dando apoio às comunicações científicas e suporte ao divulgador. 

• Sim, ficou muito mais fácil, tanto disseminar como recuperar as informações. 

• Sim, graças às TIC temos acesso a um maior número de pesquisas por onde temos acesso a outros pontos de 

partida, o que nos permite avançar como parte da comunidade científica. 

• Sim, já que é possível ver que a massificação dos dados se transforma em conhecimento. Agora, é possível aceder 

a quase uma quantidade ilimitada de informação de dados e isso tem impactado na forma de criar e manejar o 

conhecimento. 

• Sim, maior difusão e acesso a produção científica. 

• Sim, maior difusão mais facilidade de publicação, maior número de fontes, maior saturação de informação. 

• Sim, maior visualização de minha produção. 

• Sim, modificando o acesso e uso da informação e em todo o processamento e comunicação da mesma. 

• Sim, na elaboração e difusão. 

• Sim, não é necessário ir fisicamente à biblioteca. 

• Sim, permite um acesso rápido à informação para poder desenvolver qualquer tipo de investigação. 

• Sim, porque o suporte do trabalho científico tem se diversificado, que por sua vez muda as formas de acessá-lo. 

• Sim, proporcionando o movimento Open Access, tornando a divulgação científica mais acessível, fazendo 

também com que possamos participar de quase qualquer ponto do planeta, difundindo o conhecimento com maior 

rapidez e eficiência. 

• Sim, se apresentam como meios que permitem reusar, criar e disseminar o que se produz. 

• Sim, tem impactado totalmente qualquer disciplina / formas de buscar, acessar, citar, transferir, etc. 

• Sim, a agilidade com que se comunica nos diferentes meios. 

• Sim. Agora temos mais facilidade para poder aceder a informação, assim como mais dificuldades na hora de 

publicar por causa da difusão massiva nas demandas institucionais que são cada vez maiores. 

• Sim. As TIC têm mudado radicalmente o panorama em que se constrói a comunicação da ciência e existe uma 

brecha entre a investigação em instituições e a sociedade, se deve ter como objetivo exercer a responsabilidade como 

cientistas transmitem à sociedade os resultados e transferem o conhecimento. 

• Tempo e distâncias encurtadas. 

• Tratamento de dados, divulgação de trabalhos científicos, produção escrita da Tese. 

 

 

Questão 29- “Considera que o Curriculum do seu Programa Doutoral fornece a 

formação adequada para o uso das TIC?” 

 

Portugal: 

• Sim (22 respostas). 

• Não (9 respostas). 

• Acreditava que fossem dar mais ênfase ao uso das TICS. 

• Ainda não posso responder a esta questão. 

• Algumas unidades curriculares são vocacionadas para o uso das TICs na apresentação/realização trabalhos (ex. 

Murally, Mendley, SPSS, Facebook, Moodle, etc.). 

• De firma generalista. 

• De forma razoável, deveria ser uma prática mais intensificada. 

• De forma razoável. Poderia ter aulas de cunho mais prático, principalmente no que concerne ao uso das TICs.  

• Em parte. 

• Há cursos extracurriculares, mas o currículo do programa não trata de uso das TICs para alcançar as atividades 

operacionais. 

• Não em particular. 

• Não percebi uma preocupação do programa nesse sentido. 

• Não pude constatar. 

• Não sei ao certo porque ao longo do meu doutorado o Curriculum sofreu alterações. 

• Não. Penso que não é esse o objetivo. Trata-se mais de uma formação complementar e para a consciencialização 

e investigação dos impactos das TIC em diversos e variados aspectos. 

• Parcialmente. 
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• Pouca, tive uma instrução sobre a utilização de bases de dados e outra sobre o Mendeley na biblioteca da 

universidade. Também tive uma aula sobre um software para análise de conteúdo. A maior parte da minha formação 

foi conseguida buscando sozinha ou através da troca com colegas do meu grupo de investigação, fora do programa 

doutoral. 

• Razoavelmente. 

• Sim, dependendo das disciplinas cursadas este fator é bem forte. 

• Sim, dispondo de disciplinas que integram a base curricular com exigência de elaboração de artigo sobre o 

assunto. 

• Sim, mas poderia melhorar nos conteúdos propostos aos doutorandos. 

 

Brasil: 

• Sim (30 respostas). 

• Não (12 respostas). 

•  Não responde. 

• Acho que sim, mas também depende de o aluno ter disponibilidade para cursar créditos nessa temática. 

• Deixa a desejar. As disciplinas na maioria das vezes estão desatualizadas em relação ao que já está disponível na 

literatura científica. Os professores nem sempre atualizam e possuem uma didática compatível com a disciplina que 

está ministrando. As disciplinas às vezes não correspondem às linhas de pesquisa existentes no programa. 

• Em disciplinas específicas, ficando a critério do doutorando na busca deste conhecimento específico. 

• Esporadicamente há palestras sobre a busca de informação no Portal da Capes, por exemplo, e também sobre o 

uso de organizadores de referências e similares.  Para que houvesse uma formação adequada, acredito que todos os 

discentes deveriam cursar uma disciplina com conteúdo específico, haja vista a importância desse tema para o 

desempenho acadêmico. 

• Mais ou menos. 

• Não especificamente. 

• Não fiz nenhuma disciplina nesse sentido. 

• Não há esta ênfase. Fica como decisão do estudante. Apenas há alguns professores que já trabalham com 

tecnologia e a valorizam em seus cursos. 

• Não muito. 

• Não muito, os professores não estavam totalmente preparados para ensinar o uso das TICs e com isso, deixaram a 

desejar. 

• Não saberia responder. 

• Não sei. 

• Não tenho condições de opinar em razão do meu objeto de pesquisa não envolver diretamente as TIC e, portanto, 

não ter procurado componentes curriculares com tal abordagem. 

• Não, acredito que ele já parte do pressuposto de que eu já saiba manusear pelo menos algumas ferramentas e 

tecnologias mais básicas. Até mesmo para que eu conseguisse elaborar o meu projeto para a seleção foi necessário o 

domínio do software Microsoft Word. Agora, talvez seria interessante o oferecimento de cursos para softwares mais 

complexos de mineração e análise de dados. 

• Não, os alunos já devem possuir os conhecimentos necessários ao uso das TIC, pois isto não é contemplado 

dentre as disciplinas, cursos de formação ou palestras. 

• Nem todos. 

• Parcialmente, acredito que essa formação poderia ser ampliada. 

• Participo, no programa PPGCI, da Linha de Pesquisa Informação e Tecnologia, sendo assim, acompanhamos a 

evolução das TIC e compartilhamos conhecimento sobre os recursos que auxiliam nas pesquisas do grupo. 

• Poderia ser melhor, ter mais disciplinas relacionadas com os projetos que são desenvolvidos. 

• Sim, mas poderia existir mais cursos voltados para utilização das novas TICs ao longo dos anos de doutoramento. 

• Sim, pois há disciplinas que abordam de forma específica essas questões, mas ao meu ver deverá ser um assunto a 

ser discutido. 

• Sim, pois oferta disciplinas que contribuem para o entendimento e uso das TICs. 

• Sim, se o seu projeto for específico às TICs. 

• Sim. Existe um esforço do programa em ofertar disciplinas como cunho tecnológico. A oferta de disciplinas está 

vinculada, inclusive, com uma das linhas do programa (Tecnologia). 

• Um pouco. 

 

Espanha: 

• Sim (30 respostas). 

• Não (10 respostas). 
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• Eu gostaria de continuar a usar as ferramentas aprendidas já que conheço muitas, mas reconheço que não sei 

utilizá-las para minha investigação. 

• Fazem oficinas de aplicação de TICs, mas são muito escassas e normalmente superficiais, enfocando as 

ferramentas mais populares. 

• Mais ou menos. 

• Não é ensinado, porém promovem alguns seminários voltados às TIC. 

• Não oferece, é importante aprofundar o manuseio das ferramentas não apenas conhecê-las. 

• Não Programa Formação na Sociedade do Conhecimento existem alguns Seminários voltados para o uso de 

Informação e Ferramentas ou a utilização de Gestores de Referência, mas não oferece uma formação sistematizada. 

• Não. Faz falta maior formação voltada a novas ferramentas. 

• Nunca se tem formações em TICs já que avançam muito rápido e custa pegar o ritmo. 

• Os Doutoramentos em geral já contam com este tipo de formação. 

• Os seminários de Formação Doutorais específicos e Transversais oferecem muitas oportunidades atualização e 

enriquecimento de conhecimentos e competências nas TIC; necessárias para se ter sucesso frente às exigências da 

investigação doutoral que se apresenta. 

• Parcialmente. Gostaria de ter tido alguns cursos específicos para estar mais em dia. 

• Realizo meus estudos a distância. O programa dispõe de incentivos para o uso das TICs, contudo tenho tido até o 

momento pouco envolvimento. 

• Sim, em parte, devido que tem certos custos de formação para estudantes doutorais por cada ano. 

• Sim, é nosso tema. 

• Sim, mas ainda falta muito por fazer. 

• Sim, proporcionado através de seminários. 

 

 

Questão 30- “Se tiver comentários, críticas ou sugestões, use, por favor, este 

espaço. Muito obrigada! ” 

Portugal: 

• Não responde (38 elementos). 

• Acerca dos critérios a Q18 traz duas colunas com o mesmo número (duplica o número 5). 

• Ampliar a TIC para todas as áreas de conhecimento. 

• Apontar no referencial teórico a importância do treinamento dos usuários de diferentes níveis de formação, para o 

uso das TICs e outros aspectos teórico/práticas referentes a produção e comunicação da ciência. (Sugestão). 

• Desejo-te muita sorte e sucesso sempre! :) Parabéns pelo questionário, foi um prazer respondê-lo. 

• Em algumas das questões de resposta obrigatória gostaria de ter a hipótese "outra" para poder especificar, uma 

vez que nenhuma das hipóteses permite uma resposta adequada à minha realidade, derivada do facto de não ter 

publicado nada. 

• Falta um enfoque no âmbito de "data science". 

• Na questão 20, poderia ter a opção 'Outro' para que pudéssemos mencionar que, apesar de achar interessante o 

uso de redes sociais acadêmicas, ainda não as utilizamos. 

• Não entendi a questão 25. 

• No questionário de pesquisa científica deve-se usar faixa etária e não solicitar idade/ constrangimento ao 

respondente. 

• No título da primeira parte senti falta do pronome "sua" para eu entender que se tratava da minha pesquisa. Na 

questão 8 senti falta da definição das opções 2, 3 e 4 para a escala de Likert. Foi difícil responder a questão 10, 

porque eu me cadastrei no Research Gate, apenas para testar a plataforma, porque não tenho produção que justifique 

o uso desse tipo de canal de comunicação. Demorei para entender a questão 12, porque não entendia o que seria fase 

anterior da pesquisa. Na questão 19 fiquei sem opção de dizer que não costumo usar. Por que eu já fiz isso, mas 

apenas como teste, tanto no Research Gate como no Google Academics. A minha preocupação era que eu não te 

desse uma informação que indica um hábito de usar uma rede acadêmica, que na verdade não existe. Uma plataforma 

quase obrigatória para nós brasileiros é o LATTES. Acho que ela compete com vantagens em relação às redes 

acadêmicas...  Na questão 25 não entendi o que é repositório institucional automático... Na questão 29 eu respondi 

"não", porém, também não está claro para mim se o programa deveria oferecer esse tipo de formação. Entretanto, a 

questão é interessante, porque suscita dúvidas sobre as linhas de pesquisa que deveriam existir. 

• Pesquisa interessante! A meu ver, essa pesquisa deve direcionar os programas doutorais a se empenharem em 

fornecer mais instruções sobre a utilização as TIC, mesmo que seja em parceria com as bibliotecas das universidades, 

visto que são muito importantes para o desenvolvimento da pesquisa científica nos dias atuais. 

• Sou aluna no primeiro ano de doutoramento, por isso respondi algumas questões com base no meu mestrado. 
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Brasil: 

• Não responde (55 elementos). 

• Boa sorte na sua trajetória. 

• Considero a pesquisa de extrema importância, principalmente porque traz a perspectiva do aluno em um processo 

de formação doutoral. Processo este que na maioria das vezes é invisível nos canais formais de comunicação 

científica. 

• Muito didático. 

• Não compreendi a Q25. 

• O programa não fornece formação para uso das TICs, pois trata-se de uma área onde os estudantes já devem 

ingressar com formação para uso das ferramentas tendo em vistas que são bibliotecários, museólogos, arquivistas. 

• Obrigada pela oportunidade de compartilhar sua pesquisa acadêmica. Boa sorte na finalização do trabalho. 

• Parabéns pela iniciativa em realizar a pesquisa. Tema pertinente para o contexto atual. 

• Parabéns pela pesquisa. 

• Questionário muito extenso. 

• Questionário muito longo. Há termos que desconheço, como auto arquivo, que não faz parte da terminologia que 

tenho facilidade de compreender. 

• Respondi o questionário considerando que TIC seja a abreviação de Tecnologias de Informação e Comunicação, 

pois não li essa nenhuma explicação sobre (o que acho importante). Às vezes o respondente pode seguir com o 

questionário achando que se trata de outro termo. 

• Se esse for um pré-teste, sugiro que na Q18 acrescente QUALIS, pois parte dos respondentes é formada por 

brasileiros e esse é um fator fundamental no momento da publicação. 

• Seria interessante ter tutoriais ou orientações em relação a ferramentas como Mendeley ou EndNotes para ajudar 

os estudantes. 

 

Espanha: 

•  Não responde (43 elementos). 

• A pergunta 7 deveria permitir respostas não exclusivas. 

• Considero que os estudantes tanto quanto professores e como doutorandos, deveríamos ter redes de colaboração 

tanto acadêmicas como de trabalho. 

• Creio que os doutorandos nesta área têm menos dificuldades se é que os tem. A formação em TIC deveria ser una 

premissa de todos os doutorados atualmente. 

• Espero que lhe sirva, atualmente sou docente da universidade. 

• Eu gostaria de acesso aos resultados de sua pesquisa, muito obrigada. 

• Eu gostaria de conhecer o resultado deste estudo uma vez que esteja terminado. 

• Minha opinião pessoal está muito de acordo que a educação doutoral deve incluir uma maior formação em 

comunicação da ciência dentro dos programas oficiais de doutorados, para construir um profissional consciente da 

transferência de seus avanços na sociedade e não só para satisfazer seu ego pessoal na comunidade científica. 

• Na pergunta Q14 deveria haver mais possibilidades porque muitas vezes se trabalha com diretores e membros 

externos como é meu caso. Na pergunta Q13 se pode trabalhar com mais de um gestor também deveria dar mais 

opções. 

• Na seção publicação e divulgação de questões resultados da investigação pode ser modificada de modo a permitir 

que doutorandos expressem as suas intenções também alunos-pesquisadores novatos que ainda não fizeram qualquer 

publicação. 

• Não tenho nenhuma sugestão a apontar. 

• Olá, gostaria de poder entrar em contacto contigo, estou iniciando meu doutorado e a minha investigação está 

muito concentrada no que estás fazendo. Eu gostaria de explorar possibilidade de intercâmbio de conhecimentos e 

informação. 

• Parabéns pelo questionamento. Se precisar de mais informações, peça! 

• Sucesso em sua investigação. Estou fazendo algo parecido, mas em relação às competências de busca de 

informação e unificação de professores de instituição superior. 

 

 

 

 


