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Resumo 

Partindo da análise de ocorrência e coocorrência de palavras-chave nos títulos e 

nas selecionadas pelos autores em teses da Faculdade de Letras da U.Porto (FLUP), entre 

2007 e 2017, nos cursos atualmente em vigor, pretende-se contribuir para a comunicação 

da investigação académica em Humanidades e Ciências Sociais.  

         Esta análise é uma abordagem eficaz na identificação da estrutura cognitiva de áreas 

científicas, refletindo a importância de certos conceitos em determinados momentos, que 

complementada com a representação visual da informação permite um processamento 

mais rápido e uma melhor compreensão das temáticas por diferentes públicos-alvo. 

 Sob a perspetiva interdisciplinar da comunicação criativa da produção científica, 

delimitada ao estudo de caso sobre “o que se estuda nos doutoramentos da FLUP”, adotou-

se o método quadripolar. Através de uma abordagem qualitativa focada na análise de 

conteúdo e mineração de texto, trabalhou-se uma amostra de 259 teses numa ferramenta 

para a extração de informação em bases de dados, recorrendo a técnicas bibliométricas e 

ao software Vosviewer para a representação visual da informação. 

O resultado prototipado (site) propõe-se, por um lado, acrescer valor aos meios de 

difusão da produção científica (repositórios, catálogos das bibliotecas,…) e, por outro, 

inovar como instrumento de apoio a tomadas de decisão, uma vez que o mapeamento da 

ciência permite obter visões gerais do panorama científico, tendências ou padrões, úteis 

não só para estudantes a iniciar a sua investigação, como para investigadores, docentes e 

dirigentes que podem explorar o estado e o desenvolvimento do conhecimento das 

respetivas áreas. 

        Amplia-se, assim, o desafio da comunicação de ciência, sobretudo nas instituições de 

ensino superior: promover o fluxo do conhecimento gerado nas suas esferas de atuação 

dirigindo-o à sua comunidade e à sociedade, de forma simples e clara, envolvendo todos 

os intervenientes (academia, decisores organizacionais, média, público, ...), estimulando a 

inovação, o espírito crítico e a cidadania ativa. 

 

Palavras-chave: Comunicação de ciência, bibliometria, representação visual de 

informação, mapeamento de ciência, teses FLUP  
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Abstract 

 

Starting from the analysis of occurrence and co-occurrence of keywords in the titles 

and keywords selected by the authors in Faculty of Arts and Humanities of the U.Porto 

(FLUP)'s theses, between 2007 and 2017, this study aims to contribute to the 

communication of academic research in Humanities and Social Sciences. 

         This analysis is an effective approach in identifying the cognitive structure of scientific 

areas, reflecting the importance of certain concepts at certain times, which, 

complemented with the visual representation of the information, allows a faster 

processing and a better understanding of the themes by different target audiences.  

Under the interdisciplinary perspective of creative communication of scientific 

production, framed within the scope of the case study on “what is studied in FLUP's 

doctorates”, the quadripolar method was adopted. Through a qualitative approach 

focused on content analysis and text mining, a sample of 259 theses was worked on in a 

tool for extracting information from databases, using bibliometric techniques and the 

VOSviewer software for the visual representation of information. 

The prototyped result (website) proposes, on the one hand, to add value to the 

means of disseminating scientific production (repositories, library catalogs, ...) and, on the 

other, to innovate as a support tool for decision making, since the mapping of science 

provides an overview of scientific landscape, trends or patterns, useful not only for 

students starting their research, but also for researchers, teachers and managers who can 

explore the state and the development of knowledge in the respective areas. 

Herein lies the true relevance as well as challenge of science communication, 

especially in higher education institutions: promote a  clear, comprehensible circulation of 

the knowledge generated in its spheres of action, toward its community and society, in a 

simple and clear way, involving all stakeholders (academia, organizational decision-makers, 

media, public, ...), stimulating innovation, critical thinking and active citizenship. 

 

Keywords: Science communication, bibliometrics, science mapping, data visualization, 

FLUP theses 
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Introdução 

 

Contextualização e motivação  

 

A Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP), criada em 1919, é uma das 

unidades orgânicas de ensino e investigação da Universidade do Porto, e tem mais de 3700 

estudantes1. É uma escola de ensino superior universitário vocacionada para o ensino, para 

a investigação e para a criação cultural nas áreas das Ciências Sociais e Humanas, da 

Filosofia, das Línguas e das Humanidades em geral, e pretende afirmar-se e ser reconhecida 

como uma referência nacional e internacional quer ao nível da educação e investigação 

científica, quer ao da criação, transmissão e difusão da cultura e ciência2. Também a Lei n.º 

62/20073, que estabelece o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, no artigo 

2.º destaca o seguinte: “O ensino superior tem como objectivo a qualificação de alto nível 

dos portugueses, a produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural, 

artística, tecnológica e científica dos seus estudantes, num quadro de referência 

internacional.” 

No decorrer da necessidade de analisar tendências de investigação no domínio da 

Comunicação e Cestão de Indústrias Criativas, pesquisaram-se dissertações de segundo 

ciclo realizadas por estudantes dessa área, em várias universidades. Perante os resultados 

individualmente apresentados em instrumentos de acesso e outros recursos digitais, 

como os catálogos das bibliotecas e os repositórios institucionais onde a informação é 

disponibilizada em linha com abordagens que convocam campos de científicos trans e 

interdisciplinares como a Ciência da Informação e áreas de estudo como o da  organização 

e representação da informação,  assumindo no dia a dia riscos como o da subjetividade 

dos profissionais que produzem e inserem a metainformação associada às unidades 

informacionais produzidas, surgiu a questão sobre o momento seguinte: como é 

 
1 FLUP em Números - https://sigarra.up.pt/flup/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=FLUP2019 [site consultado em 

2020-09-21] 
2 Missão da FLUP - https://sigarra.up.pt/flup/pt/web_base.gera_pagina?P_pagina=1182 [site consultado em 2020-09-21] 
3 Lei nº 62/2007 - https://dre.pt/pesquisa/-/search/640339/details/maximized [site consultado em 2019-12-20] 
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potenciada a comunicação e disseminação destes estudos, nomeadamente dos trabalhos 

académicos de 2.º e 3.º ciclo produzidos na FLUP?  

A Universidade do Porto (U.PORTO) é uma instituição de ensino e investigação 

científica de referência em Portugal, empenhada em traduzir em mais-valias para a 

sociedade o talento e a inovação das suas 14 faculdades4, através de ações como a 

divulgação de programas de apoio à iniciação de investigação de estudantes não 

graduados na U.Porto que possam evoluir para projetos de média/grande dimensão 

eventualmente financiados; ou como a promoção da partilha do conhecimento com o 

exterior, disseminando os resultados de I&D e que convide a sociedade a procurar a 

colaboração da U.Porto5, criando valor com base no conhecimento. 

Incidindo no conceito de difusão do conhecimento presente na missão das 

faculdades/ universidades assente na lei que estabelece o regime jurídico das instituições 

de ensino superior, pretende-se com este projeto, documentar como ocorre, atualmente, 

a difusão  do conhecimento que é produzido nas teses dos 3.º ciclos da FLUP, e propor 

um novo modelo de visualização,  análise e comunicação dessa informação, apresentando 

uma visão geral e holística sobre o panorama dos trabalhos académicos após a entrada 

em vigor do processo de Bolonha. Até porque desta apresentação da U.Porto, percebe-

se a importância dada não só à investigação, como também à compreensão pública da 

ciência e das suas vantagens em termos de criação de valor, e (porque não?) à 

importância que pode ter quando eficazmente comunicada à sua própria comunidade.  

Assim, e por força da matriz conferida pela formação pré-graduada em Ciência 

da Informação, identifica-se aqui uma oportunidade que resulta da necessidade de 

novos formatos de apresentação da informação que complementem as opções de 

difusão e acesso existentes (catálogos, repositórios, ...), explorando a área da 

comunicação visual da produção científica no que diz respeito aos trabalhos académicos 

de formação pós-graduada na FLUP. Esta oportunidade infocomunicacional visa produzir 

uma primeira versão/protótipo de um modelo que possibilite apresentar outras 

 
4 Página da U. Porto - https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=universidade [site consultado em 
2020-01-10] 

5 Políticas de I&D+i da U. Porto -  https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1001431 [site consultado 
em 2020-01-10] 
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dimensões de análise integrada e de relações (como por exemplo, detetar padrões nas 

áreas em estudo, destacar o impacto dos planos de estudo multi e interdisciplinares na 

realização das dissertações e das teses, eventuais cruzamentos de áreas científicas, ... 

etc.), recorrendo à visualização gráfica da informação para a representação dos 

resultados obtidos. Com incidência na primeira década após a entrada em vigor do 

processo de Bolonha na FLUP (de 2007 a 2017), pretende-se documentar e comunicar a 

evolução dos temas em estudo por cursos, por anos letivos, etc., apresentando no final 

uma visão geral sobre o que é que se estudou nesse período, recorrendo a técnicas da 

bibliometria, na perspetiva do mapeamento da ciência, assim como da utilização criativa 

de ferramentas que contribuam para a representação visual de informação, integradas 

na perspetiva da comunicação da ciência. 

Por sua vez, a compreensão pública da ciência pode ser um elemento importante 

na promoção da prosperidade nacional, no aumento da qualidade da tomada de decisão 

pública e privada e no enriquecimento da vida do indivíduo (Holliman et al., 2008). 

Contudo, a comunicação eficaz da ciência nem sempre tem vindo a ser bem-sucedida. 

Passando por vários paradigmas (Bauer et al., 2007), desde a literacia científica (entre os 

anos 60 aos anos 80) em que se considerava existir um grande défice de conhecimento do 

público, apurado através de inquéritos à opinião pública e combatido através da educação; 

à compreensão pública da ciência (entre os anos 80-90), onde o foco problemático eram 

as atitudes céticas e negativas do público perante a ciência, que poderiam ser contrariadas 

através das relações públicas tornando o interesse na ciência mais “sexy” (Bucchi & Trench, 

2008), até ao paradigma atual onde existe um maior envolvimento público e uma relação 

entre a ciência e a sociedade. Há, pois, um maior esforço em envolver o público na tomada 

de decisão (fomentando a participação em debates, audições, votações, ou seja, numa 

cidadania ativa), até porque como há um investimento de financiamento público no 

desenvolvimento científico, há também a necessidade de “prestar contas”, diminuindo 

assim a desconfiança e comunicando os benefícios do investimento na ciência.  

Atualmente, o impacto social da ciência está ligado à utilidade (Costa et al., 2002), 

o que também se verifica nas políticas de apoio a projetos de investigação, pois começam 

a utilizar outros requisitos para além de inovação científica mas também inovação social  
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(aplicada a cidadãos e instituições), com impacto na qualidade de decisões políticas 

(Mattoso et al., 2011). 

 Resumindo, temos vindo a assistir a uma mudança de paradigma do “modelo do 

défice cognitivo” para o “modelo interativo”, pois verificou-se que a comunicação num 

sentido único, do topo para a base (dos cientistas para o público) não era eficaz, acabando 

até por ter um efeito antagónico. O público deixou de ser visto como um recipiente de 

informação, cujo objetivo era aumentar o seu grau de conhecimento (Carvalho & 

Cabecinhas, 2004), para passar a ser visto como um ator dinâmico que traz o conhecimento 

local e experiência para o processo de desenvolvimento científico. Atualmente é mais fácil 

para o público falar, dar a sua opinião, e os cientistas necessitam de ouvir de forma que o 

desenvolvimento vai ao encontro das necessidades da sociedade.  

Neste contexto, as Universidades desempenham um papel fundamental, quer 

devido à sua integração na comunidade, como à sua missão no fomento da formação e da 

investigação científica. As novas tecnologias, no âmbito da gestão da informação e da 

comunicação da ciência, são fundamentais para facilitar a extensão universitária à 

sociedade, e apoiar o desenvolvimento de formas de disseminação do conhecimento, mais 

diversificadas e interativas “abrindo”, assim, as portas das universidades à comunidade 

onde se inserem, promovendo o fluxo do conhecimento para a sociedade e potenciando a 

sua transformação e desenvolvimento através do fomento da democratização da ciência e 

do incremento da literacia científica.  

 

 

Objetivos e resultados esperados  

 

O presente trabalho pretende explorar o passo seguinte, ou seja, o caminho do 

tratamento de grandes volumes de informação (e metainformação), extraindo-a do seu 

formato tradicional, de forma a permitir uma nova análise, e leitura da informação, 

traduzindo-se em novas descobertas e informação estratégica. Enquadrado no âmbito da 

comunicação da ciência que é produzida no ensino superior, este projeto pretende usar a 

informação do depósito legal da plataforma RENATES, do SIGARRA, do Repositório Aberto 
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e do Catálogo das Bibliotecas da U.Porto, para apresentar um modelo que possa 

transformar esta informação armazenada em conhecimento sobre tendências de 

investigação, e especificamente sobre o que se tem vindo a estudar nos doutoramentos da 

FLUP após a entrada em vigor do Processo de Bolonha.  

Deste estudo exploratório, através de estudo de caso, pretende-se apresentar a 

primeira versão de um modelo flexível que possibilite apresentar dimensões de análise 

integrada e de relações, recorrendo à ocorrência é à coocorrência de palavras-chave 

obtidas a partir do título e das palavras chave do autor das teses, representando os 

resultados obtidos através da visualização de informação. De forma a exemplificar a 

flexibilidade deste modelo pretende-se representar também visualmente outras 

dimensões de pesquisa como por exemplo, os termos geográficos e onomásticos mais 

utilizados nos títulos das teses da FLUP entre 2007-2017 (mas outras dimensões de 

pesquisa poderão vir a ser utilizadas, como por exemplo a deteção de padrões nas áreas 

em estudo, o destaque do impacto dos planos de estudo interdisciplinares na realização 

das dissertações e das teses, ou até a analise dos eventuais cruzamentos de áreas 

científicas, etc.) 

Espera-se que daqui resulte um modelo de extração e tratamento de informação 

(com protótipo de visualização) que possa ser replicado a bases de dados de outras 

faculdades, universidades, entre outras entidades, e que com a informação resultante da 

aplicação do modelo, se comunique informação estratégica a docentes, a investigadores, 

a estudantes e à gestão dos cursos/faculdades/universidades, pois no meio académico, a 

interligação de trabalhos já realizados com trabalhos que ainda estão a ser pensados ou 

em produção, legitima e valoriza o trabalho dos investigadores, pode ajudar a criar 

condições para a sua realização e, assim, promover o desenvolvimento da ciência, 

alinhando estratégias trans e interdisciplinares e indo ao encontro das estratégias e 

necessidades societais, seguindo-se a sua natural comunicação para outras comunidades 

e públicos (especializados e não especializados). 
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Método e metodologias 

 

Num trabalho desta natureza, seguiram-se as diretrizes orientadoras do método 

quadripolar, o método da Ciência da  Informação que representa um “salto qualitativo” 

que reforça a cientificidade no paradigma pós-custodial (Silva, 2014) e que foi proposto 

por Paul de Bruyne, Jacques Herman e Marc de Schoutheete (1974). Estes conceberam a 

prática metodológica como um espaço quadripolar, desenhado sobretudo para as 

Humanidades e Ciências Sociais, e que permite enquadrar e aperfeiçoar a informação 

relativa às abordagens qualitativas. A grande vantagem deste método é a sua flexibilidade, 

que enquadra as várias interpretações e voltas constantes entre os polos, característica 

crucial face aos problemas incertos e imprevisíveis como os humanos e sociais (Silva, 2014).  

No polo epistemológico, operaram-se as reflexões sobre a investigação e deu-se 

início ao enquadramento de um estudo marcadamente trans e interdisciplinar que convoca 

a interdisciplina das Ciências da Comunicação (comunicação da ciência, comunicação 

visual) e da Informação, com agenda convergente e que têm na informação o seu elemento 

agregador e objeto central, em interceção com o campo intercientífico dos Sistemas de 

Informação e o particular contributo da Ciência da Computação e da Estatística, numa 

abordagem que procura fomentar a condução de um trabalho sistémico de recolha e 

análise de informação e metainformação e produção de nova informação (conteúdos 

digitais) para a comunicação, focada na robustez científica da investigação e no controlo 

da subjetividade. 

 De seguida, no polo teórico desenvolveu-se a pergunta de partida (“como é que a 

Universidade do Porto faz a difusão e comunicação  dos trabalhos académicos dos 2º e 3º 

ciclos?”), delimitando-a depois ao estudo de caso (“o que é que se estuda nos 

doutoramentos da Faculdade de Letras?”), enquadrada na problemática da comunicação 

da ciência e nas abordagens que têm vindo a ser adotadas. 

 De forma a operacionalizar a investigação, optou-se no polo técnico por uma 

abordagem mista (qualitativa e quantitativa). Desde logo a qualitativa para um 

entendimento mais profundo, pois os outputs da comunicação da ciência são difíceis de 

estudar cientificamente, já que não ocorrem em situações fechadas nem controladas 
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(Burns, O´Connor & Stocklmayer, 2003). A análise foi feita de forma indutiva (partindo-se 

da análise da informação para a compreensão dos fenómenos), holística (estudo da 

realidade global e não dividida em variáveis) e naturalista (a partir de situações naturais), 

focada na análise de conteúdo (já que é um procedimento sistemático e replicável, que 

tem como objetivo sintetizar a informação em categorias de conteúdo tendo por base um 

conjunto explícito de regras de codificação) e na mineração de texto (que permite extrair 

conhecimento de grandes bases de dados). Posteriormente recorreu-se à 

bibliometria/infometria – na perspetiva do mapeamento da ciência (que através de 

métodos estatísticos e matemáticos permitem construir indicadores quantitativos e 

qualitativos sobre a dinâmica e evolução de disciplinas ou áreas científicas), e à 

representação visual da informação (na perspetiva da comunicação visual, resulta no 

mapeamento gráfico de informação a um nível macro, permitindo rapidamente atribuir 

significado). Todas estas etapas foram precedidas e acompanhadas por revisão de 

literatura, e aplicadas ao estudo de caso que parte de uma questão central (“como”) para 

explorar um fenómeno contemporâneo examinado no seu contexto real (Yin, 2009).  

Usaram-se, ainda, ferramentas como o LinguaKit para a extração das palavras com mais do 

que uma ocorrência nos resumos e o software VOSviewer para a representação visual dos 

resultados. 

 No polo morfológico concentram-se os resultados obtidos para comunicar ciência, 

pretendendo-se fazer a transmissão do conhecimento gerado, divulgando-se os resultados 

e expandido a sua difusão e acesso através de um website. 

Evidentemente que o processo de investigação deste trabalho não foi sequencial, 

por diversas vezes foi necessário ajustar o âmbito do estudo de caso, e até mesmo afinar 

a questão de partida, ações possibilitadas pela interação entre os vários polos do método 

quadripolar, numa postura de modelização sistémica e holística, adequada ao dinamismo 

da área de investigação. 
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Estrutura da dissertação 

 

A presente dissertação desenvolve-se ao longo de quatro capítulos, com a respetiva 

Introdução e Conclusão. O primeiro capítulo debruça-se sobre o enquadramento teórico 

do trabalho, ligando a questão específica da pesquisa a uma construção teórica maior, 

nomeadamente à comunicação da ciência, aos atores envolvidos, aos paradigmas e 

técnicas emergentes e ao seu papel na disseminação do conhecimento, com destaque nas 

Humanidades e Ciências Sociais. O segundo capítulo, começa a delimitar o âmbito deste 

projeto apresentando o contexto que vai dar origem ao estudo de caso (no terceiro 

capítulo), identificando o estado atual da comunicação da investigação académica na 

Universidade do Porto. Com foco no workflow administrativo e no fluxo 

infocomunicacional das teses, são abordadas de uma forma geral, as etapas do processo 

de publicação das dissertações de mestrado e teses de doutoramento, que vão dar origem 

à migração das mesmas para o repositório aberto e para o catálogo das bibliotecas da 

Universidade. No terceiro capítulo apresentam-se as vantagens e desvantagens desta 

abordagem à análise de frequência de palavras-chave, e o modelo para análise e 

comunicação das tendências de investigação académica com a aplicação prática no estudo 

de caso das teses da Faculdade de Letras da U.Porto. Aqui é identificada a origem da 

informação, descreve-se a construção da amostra, o processo de extração e mineração de 

texto, e apresentam-se os resultados. 

Por fim, o quarto e último capítulo debruça-se sobre a comunicação dos resultados, 

concretamente sobre a representação visual da informação como ferramenta de 

comunicação de ciência e o software utilizado para o mapeamento da ciência neste 

projeto, identificando as suas vantagens e desvantagens. É também apresentada neste 

capítulo outra ferramenta de comunicação dos resultados desta dissertação, 

nomeadamente o site Sopa de Letras, onde a representação visual dos resultados ficará 

disponível com maior resolução (com um ponto de acesso para a consulta da dissertação 

na íntegra): https://sopadeletrasflup.wordpress.com  
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Capítulo 1 - O papel da Comunicação da Ciência 

 

1.1 Comunicação da Ciência: o conceito 

 

Com origem nos anos 60, a evolução e o desenvolvimento teórico da comunicação 

da ciência refletem a tomada de consciência da sua importância e do impacto que a sua 

compreensão tem na sociedade, funcionando como um motor de mudança económica, 

social e cultural. 

A comunicação da ciência, ou “Scicom” como designada por Burns et al. (2003), 

pode ser definida pela utilização de competências apropriadas, media, atividades e 

diálogos para produzir uma ou mais das seguintes reações pessoais à ciência (a analogia 

das vogais AEIOU): 

● Consciência (Awareness) - familiaridade com novos aspetos da ciência; 

● Prazer (Enjoyment) - apreciação da ciência como entretenimento ou arte; 

● Interesse (Interest) - como prova do envolvimento voluntário com a ciência ou a 

sua comunicação; 

● Opiniões (Opinions) - formação, reformação ou confirmação de atitudes 

relacionadas com a ciência; 

● Compreensão (Understanding) - da ciência, do seu conteúdo, processos e fatores 

sociais.  

Esta definição de comunicação da ciência, identifica os objetivos e características 

da comunicação da ciência, funcionando esta analogia como um rótulo que personaliza os 

objetivos impessoais da consciência, da literacia e da compreensão científica. A 

comunicação da ciência passa assim de um paradigma de défice cognitivo para um 

paradigma interativo (Carvalho & Cabecinhas, 2004), e com esta definição é providenciada 

uma base tangível para avaliar a sua eficácia.  

E porque é que a compreensão pública da ciência é considerada tão importante? 

Segundo Thomas and Durant (1987), porque traz benefícios para:  

● a ciência: reduzindo uma certa hostilidade do público derivada da utilização de 



23 

 

taxas e impostos públicos utilizados para o financiamento da investigação; 

● a economia nacional: não só para desenvolver a competição internacional através 

dos avanços tecnológicos baseados em desenvolvimentos científicos, como no 

fomento do mercado interno, pois os consumidores têm de estar informados para 

perceberem o que lhes está a ser vendido;  

● o poder e influência nacional: num mundo onde os países são interdependentes 

financeira e politicamente, em simultâneo há a necessidade de afirmarem o seu 

poder e influência. Para isso, os avanços científicos e a sua divulgação são 

fundamentais (como por exemplo a tecnologia que permitiu as viagens no 

espaço); 

● o indivíduo: cidadãos mais informados conseguem gerir o seu percurso pela 

sociedade de forma mais eficaz; 

● um governo democrático e uma sociedade como um todo: muitos dos assuntos 

que são discutidos politicamente, envolvem ciência. E na sociedade da 

informação, onde “informação é poder”, eleitores informados podem exercer 

maior pressão em determinados assuntos; 

● benefícios intelectuais, estéticos e morais. 

 

Mas nem sempre vigorou este paradigma: entre 1979 e 2001, tanto na Europa 

como nos Estados Unidos, a forma predominante e quase exclusiva de “medir” a literacia 

científica da população era através de inquéritos à compreensão da ciência pelo público 

(com o objetivo de medir conhecimentos e atitudes), produto do chamado modelo 

deficitário da compreensão pública da ciência (comunicação unidirecional). O resultado 

mais comum da aplicação deste modelo, eram os níveis baixos de conhecimento, 

compreensão e emoções por vezes negativas sobre a ciência.  

Este modelo, entretanto, em desuso, foi alvo de várias críticas, pois os inquéritos 

poderiam ser dirigidos inadequadamente dada a complexidade do tema. Por exemplo, os 

resultados dos inquéritos indicavam a iliteracia generalizada ou apenas a ambivalência do 

público perante a ciência? E como é que os fatores sociais e culturais influenciavam os 

resultados? 

Em 2000, um relatório da House of Lords reconheceu os limites da aplicação da 
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comunicação da ciência baseada numa relação paternalista, unidirecional do topo para a 

base, e afirmou a emergência um novo clima de diálogo. 

Mais tarde, estudos de vários autores promoveram um novo modelo, em que a 

comunicação de ciência deixou de ser unidirecional (dos cientistas para o público), para ser 

bidirecional entre a ciência e os seus públicos. Neste novo paradigma, a comunicação da 

ciência vê a geração de novos conhecimentos públicos sobre a ciência fruto de um diálogo 

em que, embora os cientistas tenham os factos científicos, o público tem conhecimento 

local e um interesse direto nos problemas a serem resolvidos (Burns, O´Connor & 

Stocklmayer, 2003). 

No modelo deficitário, a comunicação flui unilateralmente da ciência para seus 

públicos. No modelo contextual, é explorada a interação entre a ciência e os seus públicos, 

numa comunicação bidirecional. 

 No decorrer da evolução destes modelos vão surgindo também alguns termos 

associados a diferentes abordagens, filosofias e ênfase, entre eles: 

● A consciencialização pública (public awareness) sobre a ciência, que visa estimular 

a tomada de consciência e atitudes (ou opiniões) positivas em relação à ciência. 

● A compreensão pública da ciência (public understanding of science), cujos focos são 

a compreensão do conteúdo e processos da ciência, e os fatores sociais. 

● A literacia científica, que é a situação ideal em que as pessoas estão cientes, 

interessadas, envolvidas, formam opiniões sobre, e procuram compreender a 

ciência. 

● A cultura científica, é um ambiente que abrange toda a sociedade que valoriza e 

apoia a cultura e a literacia científica. Debruça-se sobre importantes aspetos 

sociais, estéticos e afetivos. 

 

No âmbito da cultura científica, também as políticas de apoio a projetos de 

investigação e inovação começam a utilizar nos requisitos de avaliação critérios não 

apenas relacionados com a inovação científica e competitividade, mas também 

relacionados com a inovação social (aplicada a cidadãos e instituições) e com impacto na 

qualidade de decisões políticas (Mattoso et al., 2011). Até os próprios conceitos dos 

financiamentos foram evoluindo de “compreensão pública da ciência” para 
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“envolvimento dos cidadãos”. 

Este é um dos grandes desafios atuais para a ciência da comunicação, desenvolver 

e canalizar o interesse na ciência em resultados práticos, úteis para o público e a sociedade. 

 

 

1.2 Quem comunica ciência e para quem? 

 

Na sua origem, a reflexão teórica da comunicação da ciência era amplamente 

atribuída aos comunicadores de ciência (geralmente jornalistas especializados), que foram 

enraizando a ideia da existência de um fosso entre os cientistas e o público (visto que a 

realidade construída pela ciência moderna não correspondia à perceção do público em 

geral sobre o mundo), assumindo assim um papel de desmistificadores da ciência visto que 

se concentravam nas conexões do conhecimento científico com o mundo não científico. 

Também devido à sua relevância política, a ciência é um objeto atraente para reportagens 

no jornalismo (o jornalismo desempenha uma função importante não apenas na 

comunicação de conteúdo científico, mas também na sua criação). 

Hans Peter Peters (2014) destaca que também os cientistas foram desafiados a 

serem bons comunicadores e a dialogarem não apenas com os seus pares, como também 

com todos os stakeholders envolvidos (mediadores - jornalistas e média, passando por 

empresas, indústria, políticos, estudantes, e com o público em geral).  Foram desafiados a 

comunicarem de forma clara, consistente, apropriada e interativa, pois os factos científicos 

sem significado social, são essencialmente desprovidos de significado e inúteis para a 

sociedade. A comunicação da ciência é poderosa quando causa reflexão nos participantes 

fazendo-os formular, reformular ou afirmar as suas atitudes perante a ciência e a sociedade 

(Burns, O´Connor & Stocklmayer, 2003). 

Olhar para os cientistas no papel de especialistas públicos, combina duas 

perspetivas interessantes: cientistas como conselheiros políticos e como comunicadores 

públicos. Se o papel de especialista é recompensador para os cientistas porque vai ao 

encontro do que os media e o seu público consideram relevante, por outro lado, ser um 

especialista significa cruzar os limites da ciência, entrar na sociedade como ator e expor-se 
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a críticas internas e externas. E por isso é que enquanto alguns cientistas estão preparados 

para se envolver em questões ou políticas ou saúde pública, outros cientistas podem estar 

relutantes. 

O papel de conselheiros políticos, geralmente tem um grande impacto, o que 

desperta um forte interesse dos governos, organizações e grupos com objetivos políticos 

que por sua vez podem tentar dominar a produção científica (Stehr, 2005), em prol de 

interesses próprios. 

Trench (2008), apresentou a seguinte estrutura de modelos de comunicação 

científica:  

● Déficit - a ciência é transmitida por especialistas a públicos considerados 

deficitários em consciência e compreensão.  

● Diálogo - a ciência é comunicada entre cientistas e os seus representantes, às vezes 

para descobrir como a ciência poderia ser disseminada de forma mais eficaz, outras 

vezes para consulta sobre aplicações específicas. 

● Participação - a comunicação sobre ciência ocorre entre diversos grupos, com base 

em que todos podem contribuir e que todos têm interesse no resultado das 

deliberações e discussões. 

 
Figura 1 - Estrutura analítica dos modelos de comunicação pública de ciência e tecnologia (Trench, 2008) 
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Posteriormente, apresentou este quadro resumo, onde, para além de vermos na 

terceira coluna, os três modelos de comunicação dominantes na comunicação pública de 

ciência e tecnologia (PCST), do lado esquerdo, vemos a associação aos respetivos modelos 

de comunicação e as associações ideológicas e filosóficas.  Do lado direito, temos as 

variantes que podem existir dentro de cada modelo PCST, e a orientação ao público. 

Entre os modelos de comunicação apresentados, existem vários intervenientes e 

partes interessadas, os chamados “stakeholders”. Burns et al. (2003), divide os 

“stakeholders” da comunicação da ciência em seis tipologias, conforme as suas 

necessidades, interesses, atitudes e níveis de conhecimentos: 

● Cientistas: na indústria, na comunidade académica e no governo; 

● Mediadores: comunicadores (incluindo comunicadores de ciência, jornalistas 

especializados e outros membros dos media), educadores e “opinion-makers”; 

● Decisores: decisores políticos no governo, nas instituições científicas e nas 

instituições de ensino; 

● Público em geral: engloba os grupos acima, e outros setores e grupos de interesse, 

tais como escolas infantis e instituições de solidariedade; 

● Público atento: a parte do público em geral que já é interessada e relativamente 

bem informada sobre a ciência e atividades científicas. 

● Público interessado: composto por pessoas interessadas em ciência e tecnologia, 

mas não necessariamente bem informadas. 

 

Borchelt (2008), introduz outro ator neste processo, o profissional de relações 

públicas. Para este autor, as relações públicas ajudam a compreender outras variáveis, 

como o papel dos media, as atitudes do público em relação à ciência e o impacto da 

Internet na aquisição de conhecimento científico, assumindo por isso um papel intrínseco. 

As relações públicas são uma função estratégica e uma tática vital de uma organização de 

sucesso, e quer reconheçam ou não, as faculdades/universidades, usam-na quer para 

divulgar a qualidade dos seus cursos (com o objetivo de angariar novos estudantes), quer 

para divulgar o trabalho científico financiado (com o objetivo de receber financiamento 

adicional) e para compartilhar com a comunidade os resultados obtidos.  
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1.3 Paradigmas e técnicas de comunicação da ciência 

 

Sobretudo a partir dos anos 2000 é que o interesse na comunicação da ciência foi 

sendo alargado a outras áreas, e a influência das ciências naturais foi sendo diluído, 

fenómeno este que se tornou causa e efeito do crescimento e maturidade desta área 

(Bucchi & Trench, 2008). 

Nas primeiras décadas dos anos 90, foi-se estabelecendo a ideia de que a ciência 

era muito complicada para o público em geral, principalmente à medida que os avanços na 

física iam acontecendo. E a conceção tradicional de comunicação de ciência, incorporava 

as seguintes noções (Bucchi, 2008): 

1. Os média como um canal desenhado para transmitir noções científicas, mas 

geralmente incapaz de desempenhar tal função devido à falta de competências; 

2. O público como agente passivo, cuja ignorância e hostilidade para com a ciência 

pode ser neutralizada através de uma eficaz comunicação da ciência; 

3. A comunicação da ciência como um processo linear, unidirecional; 

4. A comunicação como um processo abrangente preocupado com a transferência de 

conhecimento de um sujeito para outro; 

5. Conhecimento como sendo transferível sem alterações significativas de um 

contexto para outro, ou seja, possibilidade de transferir uma ideia da comunidade 

científica para o público em geral. 

Esta conceção tradicional da comunicação pública da ciência foi alvo de muitas 

críticas, e em vez da distinção entre ciência e a sua popularização foram propostos modelos 

de continuidade da ciência da comunicação, até porque: 

● o processo de comunicação não é linear; 

● a receção da comunicação não é um processo passivo; 

● a exposição especializada (origem da transferência) de teorias e resultados 

científicos não pode ser separada da exposição popular (o alvo da transferência); 

● o processo de comunicação de ciência pode ser melhor representado como uma 

sequência contínua de níveis expositivos. 

Bauer (2008), tipificou três paradigmas na evolução das políticas de investigação da 

comunicação da ciência, de acordo com as questões levantadas, as intervenções 



29 

 

suportadas e as críticas de que foram alvo. 

 

 
Tabela 1 - Paradigmas, problemas e soluções (Bauer et al., 2007) 

 

Entre 1960 e 1985, o foco era na literacia científica que era encarada como parte 

das competências cívicas que deviam ser fomentadas através da educação. 

Com base no pressuposto de que a ignorância científica também gera alienação e 

extremismo, a forma de combater esse défice cognitivo era através da educação científica 

ao longo da vida (Miller, 1998). Para Miller (1983, 1992), para existir literacia científica era 

necessário: 

● conhecimento de conceitos científicos básicos; 

● compreensão dos métodos; 

● reconhecimento dos resultados positivos da ciência e tecnologia para a sociedade; 

● rejeição da superstição. 

No entanto, como quantificar os conceitos básicos para ter literacia científica? E a 

coexistência de superstição e literacia científica, invalida a última?  

Os inquéritos (ferramenta predominantemente utilizada para avaliar a literacia 

científica) sugeriam que o público não sabia muito sobre ciência, mas também se começou 

a denotar que os cientistas não sabiam muito sobre o público. 

Wynne (1993) aponta para preconceitos dos atores científicos em relação ao 

público, e o ciclo vicioso que se gera a partir daí. O público, cognitiva e emocionalmente 

deficiente, não é confiável. O público por sua vez, desconfia dos atores científicos. Atitudes 

públicas negativas confirmam as suposições dos cientistas: o público não é confiável. 
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Estas foram algumas das principais críticas a este paradigma (Bauer and Durant 

1997), em que a literacia era uma resposta errada ao que muitos identificavam como crise 

de legitimidade e confiança. 

A partir de 1985 até cerca dos anos 90, outras preocupações emergiram sobre a 

compreensão pública da ciência. Até então, a ideia predominante era que o público era 

bastante cético sobre a ciência e tecnologia, e esta conotação negativa era a grande 

preocupação de instituições como a Royal Society of London (1985), por exemplo. 

O foco passou a ser o destaque das vantagens dos progressos científicos: a 

importância para o consumidor fazer escolhas acertadas, o aumento da competitividade 

da indústria e comércio e o seu enquadramento nas tradições e culturas nacionais (Thomas 

and Durant 1987). A premissa da Royal Society, era de que quanto maior o conhecimento 

público, mais positivas seriam as atitudes do público para com a ciência: “the more they 

know, the more they love it” (Royal Society of London, 1985). 

A análise a esta corrente de pensamento foi medida sobretudo através de escalas 

de Likert6, onde os avaliados respondiam se concordavam os discordavam com as 

afirmações apresentadas, expressando assim a sua opinião positiva ou negativa sobre a 

ciência. 

As intervenções no âmbito da Compreensão Pública da Ciência (PUS) dividiam-se 

entre uma corrente racionalista e outra realista. Isto é, para os racionalistas as atitudes 

públicas eram um produto do processamento da informação e, por isso, uma predisposição 

negativa era fruto da falta de informação. Para os realistas, o público deveria ser 

“seduzido” pela ciência, apelando às suas emoções e desejos, seguindo até alguma lógica 

de publicidade e propaganda (“como tornar a ciência sexy?”).  

Para isso adotaram-se políticas de segmentação de mercado, perfis de consumidor 

e campanhas dirigidas para determinado segmento do público.  

Neste contexto, o público britânico consumidor de ciência foi dividido em 6 grupos 

com diferentes perfis (OST, 2000): 

● crentes; 

 
6 Escala Likert: https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_Likert {site consultado a 2020-09-14} 
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● tecnófilos 

● apoiantes 

● reticentes  

● “não tenho a certeza” 

● “não é para mim” 

Uma segmentação similar foi desenvolvida por um estudo português, onde Costa 

et al. (2002), identificou que o público português consumidor de revistas de divulgação 

científica tinha sete modos distintos de relação com a ciência: havia os envolvidos, os 

consolidados, os iniciados, os autodidatas, os indiferentes, os benevolentes e os retraídos. 

No entanto, Wynne (1993), alerta que avanço cognitivo não significa atitudes 

positivas, mas sim é um indicador da sua qualidade: o conhecimento aumenta a capacidade 

de resistir à influência e torna o comportamento mais preditivo. O que emerge daqui é que 

o conhecimento e informação importam, mas não da forma que o senso comum assume. 

Não é um dado adquirido que cidadãos melhor informados tenham atitudes mais positivas 

perante a ciência, ou que pessoas mal informadas e bem informadas mantenham 

igualmente os seus pontos de vista. 

 

Ciência na e da sociedade (a partir de 1990 até ao presente) 

 

Nesta fase, o foco da atenção muda para o défice do especialista científico: os seus 

preconceitos sobre o público. Os preconceitos sobre o público influenciam a formulação 

de políticas e orientam os esforços de comunicação, alienando o público.  

Neste novo paradigma, a governança da ciência exige mais envolvimento público e 

uma nova relação entre a ciência e a sociedade pois o impacto social da ciência está ligado 

à utilidade. Nesse sentido começa a fomentar-se a participação pública em atividades 

como por exemplo, pesquisas de opinião deliberativa, debates e audiências nacionais, júris 

de cidadão, ...  Para se recuperar desse défice, órgãos públicos e privados, especialmente 

desde meados da década de 1980, lançaram iniciativas, como por exemplo dias abertos, 

feiras de ciência, ...) destinadas a promover o interesse público e a consciencialização pela 

ciência. No entanto, estas atividades deliberativas, consomem muito tempo, requerem 

know-how e, portanto, são cada vez mais terceirizadas para um setor privado recém-
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formado de mediadores entre um público e as instituições da ciência, indústria e 

formulação de políticas.  

A compreensão da ciência pelo público é um processo histórico, no qual é 

necessário ignorar o estigma das sondagens da opinião pública e aceitá-las como uma forte 

representação da opinião pública, mas também desenvolver meios alternativos de recolha 

de informação, como por exemplo a monitorização dos mass media (num esforço de 

investigação qualitativo). 

Outras formas de comunicação da ciência foram sendo adaptadas, de forma a 

abranger um maior número de pessoas, estilos de aprendizagem e contextos sociais e 

educacionais (Burns, O´Connor & Stocklmayer, 2003), como por exemplo: 

● Comunicação formal da ciência - normalmente são ações bem estruturadas, 

obrigatórias, avaliadas e planeadas. Inclui: 

○ Educação de ciência nas escolas, faculdades e universidades, que pode 

incluir: palestras, tutoriais, workshops, sessões de laboratório e outras 

atividades de aprendizagem; 

○ Cursos acreditados; 

○ Conferências, apresentações e seminários académicos e profissionais; 

○ Produção de livros de ciência e materiais de educação à distância. 

● Comunicação informal de ciência - através de ações espontâneas, voluntárias e não 

sujeitas a avaliação. Inclui: 

○ Centros de ciência e museus; 

○ Programas televisivos, de rádio, ou impressos sobre ciência; 

○ Comunidades e fóruns na internet sobre ciência; 

○  Grupos, clubes e sociedades de ciência; 

○ Teatro e espetáculos sobre ciência; 

○ Dias abertos nas universidades e centros de investigação; 

○ Livros e revistas populares sobre ciência; 

○ Envolvimento da comunidade ou da escola na coleta de informações de 

pesquisa; 

○ Competições, eventos e festivais sobre ciência. 
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A comunicação científica nem sempre causará um aumento imediato na literacia 

científica, pois é um processo gradual. Muitos participantes experimentarão um interesse 

maior ou uma mudança de atitude em relação à ciência, o que pode, em algum momento 

posterior, originar uma maior literacia científica. 

 

 

1.4 A Comunicação da Ciência nas Humanidades e Ciências Sociais 

  

As ciências sociais enfrentam muitas barreiras institucionais na comunicação 

pública que são menos problemáticas para as ciências naturais, principalmente 

relacionadas com a falta de status concedido à investigação social no domínio público 

(Cassidy, 2008). 

Segundo este autor, se por um lado, a investigação em ciências sociais tem menor 

probabilidade de ser notícia por si só, não requer especialização dos jornalistas e, por 

vezes, é vista como pouco diferente do jornalismo comum; ao mesmo tempo, as ciências 

sociais são frequentemente cobertas pelos média, pois são consideradas relevantes para o 

público e fáceis de entender. Como tal, os cientistas sociais frequentemente têm papéis 

importantes a desempenhar como comentaristas e consultores em questões sociais, 

políticas e pessoais. No entanto, curiosamente, os cientistas sociais prestam muito menos 

atenção aos aspetos públicos e comunicativos do seu trabalho do que os seus colegas das 

ciências naturais. Considerando que a investigação em ciências sociais tem muito mais 

probabilidade de ser relevante e importante para debates públicos, reportagens dos média 

e, de facto, para a maioria das pessoas comuns, tem havido uma curiosa falta de atenção 

entre os investigadores sociais para essas questões. 

Já Trench, em 2008, afirmava que o foco de políticas públicas passou a ser orientado 

para a "economia do conhecimento" ou para a "sociedade do conhecimento". Uma 

característica comum das políticas de economia do conhecimento é a alta prioridade que 

atribuem à ciência e tecnologia (e à investigação e desenvolvimento). A divulgação 

científica entra numa era de grande impulso: a investigação científica recebe mais atenção 

e recursos, novas instituições científicas são estabelecidas, mas por outro lado o alcance 

ou a disseminação são frequentemente exigidos daqueles que recebem fundos públicos. E 
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mais, na sociedade do conhecimento o que é valorizado é quase exclusivamente 

conhecimento que pode ser transformado em tecnologias, serviços e produtos, ou seja, 

rentabilizado. O conhecimento reflexivo e interpretativo das humanidades e ciências 

sociais dificilmente aparece, e os modelos prevalecentes para medição de desempenho 

discriminam-nos (Trench, 2008).  

Os desenvolvimentos tecnológicos e o uso generalizado da internet para 

comunicação científica interna e pública criaram oportunidades para maior interatividade 

entre cientistas e públicos, facilitando a abertura e o dinamismo entre a ciência e o público.  

Especificamente no caso das humanidades e ciências sociais, o trabalho crítico e o 

desenvolvimento tecnológico precisam de ser reunidos (Svensson, 2016), e é com esta 

premissa que as Humanidades Digitais procuram novos modelos interpretativos que 

possam ajudar à compreensão de fenómenos culturais, linguísticos, literários, sociais, ... 

Ou seja, dotar as humanidades de metodologias da área das tecnologias digitais para 

auxiliarem a investigação e a comunicação dos resultados (Hockey, 2004).  

Por sua vez, a bibliometria, enquanto ferramenta interdisciplinar de avaliação da 

produção científica (Glänzel, 2003), tem duas grandes utilizações: a análise de 

performance, ou seja, para avaliar a performance (investigação e publicação) dos 

investigadores e das instituições, e para o mapeamento da ciência revelando a estrutura e 

dinamismo das áreas científicas (Zupic & Čater, 2014). 

 
 

 

Capítulo 2 - A difusão e comunicação da produção académica na 

U.Porto 

 

Segundo o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, um dos objetivos do 

ensino do ensino superior para além da “qualificação de alto nível dos portugueses, é a 

produção e a difusão do conhecimento…”. Focando-nos na difusão do conhecimento que 

é produzido no decorrer da formação académica na Universidade do 

Porto,  especificamente nas dissertações de mestrado e teses de doutoramento, há três 
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instrumentos que se destacam e que se analisam de seguida: o Módulo de Publicações do 

Sistema de Informação para Gestão Agregada dos Recursos e dos Registos Académicos 

(SIGARRA)7, o Catálogo das Bibliotecas da U. Porto8 e o Repositório Aberto da U.Porto9. 

 

 

2.1 Fluxo administrativo e fluxo infocomunicacional 

 

Como podemos ler no Glossário da Universidade do Porto, as dissertações de 

mestrado e as teses de doutoramento são parte integrante do plano curricular de um ciclo 

de estudo de mestrado, mestrado integrado ou doutoramento, e a sua aprovação em ato 

público de defesa permite conferir o Grau de Mestre/Doutor (para além da obtenção do 

número de créditos fixados no regulamento específico de cada segundo ciclo, através da 

aprovação em todas as unidades curriculares que integram o plano de estudos).  

A Universidade do Porto trata todos os processos de realização de dissertações e 

teses, online, através do Módulo Projetos/Dissertações/Teses do SIGARRA, seguindo todos 

os processos as mesmas principais etapas: identificação de participantes, propostas de 

temas, aprovação das propostas, constituição de júris, realização do trabalho, entrega dos 

documentos, avaliação, finalização. Todos estes processos têm em comum o facto de 

serem protagonizados por estudantes individuais, com um tema, com um orientador 

identificado, dando origem à elaboração de um documento escrito, o qual é habitualmente 

avaliado por um júri. Pode haver lugar à participação de uma instituição externa na fase de 

propostas de tema, caso a direção do curso assim o defina. 

Nestes processos, são envolvidos os seguintes atores: Serviços Académicos, o 

Gestor do processo (que pode ser o diretor de curso), o Estudante, o Orientador, o Externo 

(instituição ou elemento), o Júri e o Público: 

 
7 Módulo Publicações - https://sigarra.up.pt/flup/pt/pub_geral.pub_pesquisa [site consultado em 2020-09-13] 
8 Catálogo das Bibliotecas da U.Porto - https://catalogo.up.pt  [site consultado em 2020-09-13] 
9 Repositório aberto da U.Porto - https://repositorio-aberto.up.pt/ [site consultado em 2020-09-13] 
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Figura 2 - Diagrama de casos de uso do módulo PDT do SIGARRA  (U.Porto, 2009)  
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2.2 Depósito e difusão de dissertações e teses 

 

  Quando o estado de um estudante no processo de tese é marcado como 

“Concluído”, o processo administrativo dá-se também por terminado. A versão final do 

documento é transformada numa publicação do tipo tese, no módulo de Publicações, 

ficando os documentos acessíveis a partir daí, local de onde os documentos são também 

migrados para o Repositório Aberto da U.Porto.  Esta migração acontece através da 

utilização de mecanismos técnicos que garantem a interoperabilidade entre os sistemas 

existentes. Ou seja, existe uma interface de ligação entre o SIGARRA e a plataforma 

DSPACE, que suporta o Repositório Aberto da U.Porto,  e que garante a transferência 

automática para este das publicações disponibilizadas pela comunidade académica através 

do módulo Publicações do SIGARRA. 

Desta forma é efetuado o depósito no Repositório Aberto da U.Porto, cumprindo 

assim o Decreto-Lei nº 115/201310, que, entre outras coisas, regula o depósito legal de 

teses de doutoramento (...) e de dissertações de mestrado em repositórios institucionais. 

Concretamente, o art.º 50 obriga ao depósito de uma cópia digital das teses de 

doutoramento e dissertações de mestrado num repositório integrante da rede RCAAP 

(Repositórios Científicos de Acesso Aberto de Portugal)11, uma iniciativa da Agência para a 

Sociedade do Conhecimento (UMIC) e Fundação para a Computação Científica Nacional 

(FCCN) com a colaboração da Universidade do Minho, e que têm como objetivos: 

• Aumentar a visibilidade, acessibilidade e difusão dos resultados da atividade 

académica e da investigação científica portuguesa; 

• Facilitar a gestão e o acesso à informação sobre a produção científica nacional; 

• Integrar Portugal num conjunto de iniciativas internacionais. 

 
10 https://dre.pt/pesquisa/-/search/498487/details/maximized [site consultado em 2019-12-20] 
11 https://www.rcaap.pt/directory.jsp [site consultado em 2019-12-20] 
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Este depósito visa sobretudo preservar os trabalhos científicos nacionais, assim 

como disponibilizar em acesso aberto a produção científica que não for objeto de acesso 

restrito ou embargo. 

Paralelamente ao depósito no repositório, os trabalhos e todas as informações 

associadas, são enviadas para a plataforma RENATES (Registo Nacional de Teses e 

Dissertações)12 criada pela Lei n.º 52/200213, de 2 de março, e alterada pela Portaria n.º 

285/201514, que é o sistema de informação da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e 

Ciência destinado, entre outras funções, à recolha e preservação de metainformação 

descritiva sobre os trabalhos e a servir como fonte para a produção de estatísticas, desde 

201515.  

A plataforma pretende contribuir para o reconhecimento da comunidade científica, 

bem como para a disponibilização de uma informação mais completa e atual, respondendo 

a solicitações de organismos nacionais16. 

 

 
12 RENATES - https://renates2.dgeec.mec.pt [site consultado em 2019-12-02] 
13 Lei 52/2002 - https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/251872/details/maximized [site consultado em 2019-12-

02] 
14 Portaria 285/2015 - https://dre.pt/home/-/dre/70297426/details/maximized?p_auth=68OoFk9V [site consultado em 

2019-12-02] 
15 Como auto-arquivar documentos - http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/como-auto-arquivar-

documentos/teses-a-dissertacoes [site consultado em 2019-12-02] 
16 Manual do RENATES - https://renates2.dgeec.mec.pt/docs/manual.pdf [site consultado me 2020-09-02] 
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Figura 3 - Processo de depósito legal (resumidos os passos essenciais para cada tipologia de grau) 17 

 

 

  

 
17 Gestão de teses e dissertações - http://projeto.rcaap.pt/index.php/lang-pt/consultar-recursos-de-

apoio/remository?func=fileinfo&id=384 [site consultado em 2019-12-02 ] 
 



40 

 

2.3 O Repositório Aberto e o Catálogo das Bibliotecas da U.Porto  

 

 Conforme podemos ler no texto de apresentação na página inicial do Repositório 

Aberto da U.Porto, este “ visa colecionar, preservar e disponibilizar na Internet a produção 

intelectual, em texto integral de acesso livre, da comunidade académica da U.PORTO”. 

Criado em 2007, o repositório possibilita a pesquisa de 376618 dissertações, teses e 

relatórios de estágios e projetos de estudantes da FLUP, entre 1977 e 2020. 

 

 
Figura 4 - Página do Repositório Aberto da U.Porto (comunidade FLUP) 

 

No âmbito da comunicação da ciência, os repositórios de acesso livre assumem 

 
18 À data de 2020-09-06 
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um papel democratizador do conhecimento, pois a velocidade de disseminação, a 

redução de custos e a autonomia dos investigadores na criação e publicação do 

conhecimento sem intermediários torna a comunicação científica menos restrita e mais 

plural (Marques & Maio, 2007), afirmando estes sistemas como uma alternativa ou 

complemento ao sistema tradicional de comunicação científica (geralmente através de 

periódicos com custos de aquisição). Para Kuramoto (2009), os repositórios devem ser 

vistos de uma forma muito mais dinâmica, como um sistema de informação que incorpora 

a facilidade da comunicação, da colaboração e de outras formas de interação dinâmica 

entre produtores de informação e os utilizadores, com um maior impacto na investigação, 

pois os milhares de acessos aumentam a probabilidade de mais citações (Allen, 2005). 

No entanto, e apesar do seu papel na disseminação do conhecimento e da 

visibilidade que dão às instituições (Camargo & Vidotti, 2009), no que se refere às 

dissertações e teses, os repositórios assumem aqui um papel de pouco mais do que uma 

base de dados, onde a instituição deposita sistematicamente a produção académica e a 

disponibiliza para as comunidades interessadas. 

Os repositórios asseguram a disponibilização e o tratamento da informação, no 

entanto, seguindo as vias tradicionais no que concerne à disponibilização da produção 

científica (pesquisa tradicional, livre ou por coleções com acesso a meta-informação e 

texto integral) e visualização da informação (recorrendo a slideshows com os últimos 

trabalhos adicionados, a wordclouds, para além de análise estatísticas). 
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Figura 5 – Wordclouds do repositório aberto da U.Porto (gerada a partir das áreas científicas FOS) 19 

 

Stallbaum (2005) assinala que apesar do grande esforço e tempo dedicado à 

realização de teses e dissertações, após a defesa, o destino é na grande maioria dos casos, 

o esquecimento. Os repositórios apesar de aumentarem a visibilidade dos trabalhos 

depositados, sobretudo junto da comunidade académica, continuam afastados do público 

 
19 https://repositorio-aberto.up.pt/browse?type=fos_tag [site consultado em 2019-12-15] 
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em geral. 

 
Figura 6 - Estatísticas de acesso ao Repositório Aberto da U.Porto (aos documentos da área da comunidade FLUP) 

 

 Outro sistema que fomenta a difusão do conhecimento (no âmbito da missão das 

bibliotecas que em parte se traduz na disponibilização de informação de suporte às 

atividades pedagógicas e de investigação), é o catálogo das bibliotecas da U.Porto, que 

permite conhecer as coleções bibliográficas existentes nas bibliotecas de cada uma das 

unidades orgânicas e instituições pertencentes ao "universo" U.Porto, através da pesquisa 

de referências bibliográficas de obras, em qualquer tipo de suporte, respeitantes a cada 

um dos acervos referenciados.20 

 Repetindo a pesquisa feita no Repositório Aberto sobre as dissertações e teses da 

FLUP, no caso do Catálogo de Letras especificamente, se selecionarmos no tipo de 

 
20 Bibliotecas, repositórios e arquivos da U.Porto: 

https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=1020668 [site consultado em 2020-09-10] 
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documento, “Trabalhos Académicos” (dissertações e teses da FLUP), conseguimos 

recuperar 6341 documentos21. 

 

 
Figura 7 - Pesquisa no Catálogo das Bibliotecas da U.Porto 

 

Mas para além da listagem apresentada na figura 7, visualmente, pouco mais nos é 

comunicado, para além do resultado quantitativo do número total de resultados, e de uma 

listagem com alguma da metainformação dos itens descritos individualmente. 

 

 

  

 
21 À data de 2020-09-06 
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Capítulo 3 - Recolha e análise de informação e visualização de 

tendências  

 

No meio académico, a interligação de trabalhos já realizados com trabalhos que 

ainda estão a ser pensados ou a decorrer, legitima e valoriza o trabalho dos 

investigadores, assim como promove o desenvolvimento da ciência. Com esta ideia em 

mente, o objetivo desta proposta, não se limita a mapear as tendências de investigação 

da produção académica, mas pretende contribuir para a elaboração de um modelo 

flexível e que permita analisar o impacto dos planos de estudo interdisciplinares na 

realização das teses, os eventuais cruzamentos de áreas científicas e a implementação 

de várias dimensões de análise (onomástica, geográfica e cronológica, por exemplo). 

 Especificamente, pretende-se comunicar informação estratégica (oferecendo a 

visão do panorama geral da investigação académica, por curso ou por faculdade por 

exemplo) não só aos docentes e investigadores, aos dirigentes dos cursos/unidades de 

I&D/faculdades/universidades, mas sobretudo aos estudantes que pretendem iniciar o 

seu trabalho de investigação, e que em poucos segundos conseguiriam, por exemplo, 

perceber se o tema que têm em mente, já foi muito, pouco ou nada estudado, ou 

descobrirem  temas aos quais poderiam dar continuidade  ou novos rumos, levando-os, 

a partir daí, a partilhar conhecimento, robustecer meios de financiamento e aprofundar 

a pesquisa nas opções existentes e especializadas, como os Repositórios institucionais e 

as Bibliotecas, entre outras fontes.  

Trata-se, pois, de uma proposta de modelo, sustentado num estudo exploratório 

que procura definir as bases para uma transformação para um futuro processo 

automatizado e replicável, aplicável não só ao caso vertente das teses de doutoramento 

da FLUP, mas também a dissertações de mestrado, e não apenas no âmbito de uma 

faculdade ou universidade, nem ao território nacional. 

Alinhamos com Sugimoto et al. (2010) para a seleção do caso das teses, na 

medida em que estas podem ter uma função vital na exploração da identidade de uma 

área científica e académica, sugerindo Houser (1982) que a análise das teses pode 

“indicar uma tentativa de definir conceitos e temas centrais para a disciplina, identificar 
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o leque de problemas que se creem ser importantes para a explicação desses conceitos, 

e conduzir o movimento em direção a um consenso que qualquer campo intelectual 

requer para a sua identidade e estatuto”. 

 

3.1 O caso das teses da FLUP (2007-2017) 

 

Com esta ideia em mente, e a pensar no que é que se estuda e investiga nos 

doutoramentos da FLUP, o que aqui os propomos fazer é apresentar uma framework 

que permita obter uma visão geral das tendências de investigação das teses dos terceiros 

ciclos atualmente em vigor na FLUP, após o início do processo de Bolonha (2007-2017), 

dividida em três etapas: construção da amostra, processo – extração e mineração de 

dados textuais e apresentação dos resultados.  

 

 
Figura 8 - Etapas da proposta de framework para a análise de tendências de investigação académica 

 

Depois da construção da amostra, extraíram e analisaram-se as palavras-chave 

dos títulos das teses, assim como as palavras-chave definidas pelos autores, atribuindo-

lhes um fator de ponderação, com base na sua ocorrência nos resumos. A análise da 

frequência de palavras-chave e de palavras dos títulos é uma abordagem robusta para 

analisar a estrutura cognitiva e o desenvolvimento de áreas científicas (Milojevic et al., 

2011), assim como para permitir o mapeamento da estrutura da investigação científica 

de uma determinada área (Whittaker et al., 1989). O mapeamento da ocorrência de 
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palavras cobre um domínio muito mais amplo do que as citações, pois funciona não 

apenas como indicador de ligações entre documentos, mas também internamente 

dentro dos próprios documentos (Leydesdorff, 1989).  Os padrões observados em redes 

de citações são úteis para nos ajudar a entender como é que o conhecimento evolui, no 

entanto, um artigo representa um elemento de conhecimento? Nas redes de citações, 

os nós de visualização apresentados demonstram uma combinação de elementos em 

vez de um único de elemento de conhecimento (Yi & Choi, 2011). 

Para Whittaker et al. (1989), a análise em conjunto de palavras-chave e dos 

títulos de um conjunto de artigos/teses, têm um maior impacto e fornece mais detalhes, 

pois enquanto os títulos na maior parte das vezes enfatizam a originalidade do tema 

(funcionando muitas vezes como chamariz), as palavras chave tendem a mostrar a 

relação entre o tema e outras áreas/publicações. Por sua vez, a frequência com que uma 

palavra aparece, é considerada um indicador da importância, atenção ou ênfase 

(Krippendorff, 2004). 

A análise de padrões de ocorrências de palavras afirma-se como um meio para a 

elucidação de estruturas de ideias e problemas, com base na ideia de que: os autores 

escolhem os seus termos técnicos cuidadosamente; quando termos de outras áreas são 

usados no mesmo artigo é porque o autor reconhece alguma interdisciplinaridade do seu 

artigo e se um número suficiente de autores diferentes reconhecerem a mesma relação, 

então essa relação pode ser considerada como tendo algum significado dentro da área 

científica em questão. Para Ding et al. (2000), outro aspeto importante da análise da 

coocorrência de palavras, é a incorporação dos resultados em bases de dados, catálogos, 

repositórios, de forma a alargar a variedade de indexação de termos, facilitando a 

recuperação de informação pelo utilizador final. 

A frequência de palavras é uma medida importante na análise de conteúdo usada 

para identificar os conceitos mais importantes num campo, com base no pressuposto de 

que “as palavras mais frequentes refletem as maiores preocupações” (Weber, 1990).  

Até à data, grande parte dos estudos de análise quantitativa, focam-se nas 

relações entre revistas e/autores de artigos (em vez de análise de assuntos), e os que se 

focam na análise de assuntos usam métodos de análise de conteúdo e de ocorrência e 

coocorrência de palavras chave (Sugimoto et al., 2010).  A coocorrência de palavras 
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chave indica a ligação entre dois tópicos e corresponde à existência de temas de 

investigação, problemas ou interesses comuns (Milojevic et al., 2011). 

No entanto, foram feitas uma série de críticas por alguns autores à análise de 

ocorrências e coocorrências de palavras, incluindo o “efeito indexador”, o efeito de 

envelhecimento de palavras-chave e a existência de títulos não padronizados (Whittaker 

et al, 1989): 

● os resultados podem ser de alguma forma, influenciados pela maneira como os 

indexadores que escolheram as palavras-chave “conceituaram” os campos 

científicos. Isso é referido como o "efeito indexador"; 

● os indexadores podem ter disponível um léxico de palavras-chave permitidas 

(controlo de autoridade), que apesar das vantagens da sua utilização 

(desambiguação de termos, por exemplo) por si só está desatualizado. Leydesdorff 

(1989) escreveu: “é bem sabido que palavras-chave selecionadas por um indexador 

que não é um cientista praticante tendem a ser conservadoras: as palavras-chave 

refletem o mundo do cientista há dois anos atrás”. A resposta de Leydesdorff ao 

problema dos efeitos do indexador é usar palavras-título em vez de palavras-chave 

como base para a análise de coocorrências de palavras. No entanto, com reservas, 

pois mesmo assim, os autores podem escolher as palavras do título 

deliberadamente a fim de se dirigirem a um determinado leitor, produzindo um 

“audience effect”. 

● a existência de títulos não padronizados:  quando expandimos esta análise para o 

conjunto completo, podemos encontrar um documento que não está relacionado 

de forma alguma com as palavras do título, quer porque tem um título provocativo 

ou porque está na forma de um pergunta retórica… não há  de facto, nenhuma 

razão particular para supor que um título se refere a todos os conceitos, ideias, 

problemas sobre os quais um artigo/tese se debruça. Por isso o ónus recai sobre o 

utilizador/leitor: se ele prefere examinar o padrão das palavras do título (com o 

fundamento em mente de que são os tópicos mais centrais dos documentos), ou o 

padrão das palavras em resumos ou artigos completos (porque fornecem um 

conjunto mais completo de assuntos), ou o padrão de tópicos conforme 

identificado por alguma pessoa de acordo com determinados critérios (indexador). 
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No caso da análise às teses de doutoramento da FLUP, optou-se por usar em 

simultâneo as palavras chave extraídas dos títulos e palavras-chave definidas pelo autor, 

atribuindo-lhes uma ponderação maior caso ocorram também nos resumos mais do que 

uma vez. Será evitada a edição/normalização dos termos extraídos de forma a manter a 

especificidade dos termos e dos conceitos. 

Desta forma tentamos obter um maior número de fontes de informação/validação, 

alargando a abrangência da recolha de informação (mas mantendo a viabilidade de 

execução no tempo definido), e tentando assim minimizar os problemas/limitações 

identificados, como por exemplo o “audience effect” criado pelo autor e a não 

padronização dos títulos. 
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3.2 Construção da amostra 

 

 A base de dados que serviu de base para a realização deste trabalho, foi extraída 

da plataforma RENATES, com os seguintes critérios de pesquisa:  

● Grau académico: Doutoramentos em Portugal 

● Estabelecimento: Universidade do Porto (código 1100) 

● Unidade Orgânica: Faculdade de Letras (código 1107) 

● Estado do trabalho: Concluído 

 

Tendo o ficheiro base, o passo seguinte foi “limpar” a informação e a tabela, 

começando por, primeiro, aplicar um filtro ao período que pretendemos analisar (coluna 

data de concessão do grau - 2007 a 201822), e depois aos cursos de 3º ciclo que estão 

ativos atualmente (no ano letivo 2019/2020): 

● Programa Doutoral em Filosofia,  

● Ciências da Linguagem,  

● Estudos Literários Culturais e Interartísticos,  

● Estudos do Património, 

● Geografia, 

● História, 

● Informação e Comunicação em Plataformas Digitais  

● Sociologia.  

A aplicação destes filtros originou uma amostra de 259 teses entre os anos letivos 

2007/2008-2017/2018.  

O passo seguinte foi remover as colunas que não tinham interesse, mantendo 

apenas a informação necessária para o arranque do trabalho: 

● Nome do autor (para a eventual necessidade de desambiguar informação) 

● Código oficial - Curso 

 
22 Ano limite 2018, pois o ano académico limite é 2017/2018, por isso foram consideradas teses concluídas até ao final 

do ano civil 2018. 



51 

 

● Título da tese 

● Área disciplinar (FOS) 

● Data de concessão do grau 

● URL do RCAAP / Catálogo / SIGARRA  

E acrescentaram-se as seguintes colunas: 

● ID 

● Palavra-chave (título) 

● Palavra-chave (autor) 

● Ocorrências no resumo 

 

Dando origem ao ficheiro de trabalho que poderá ser consultado nos anexos, e cujo 

preview apresentamos aqui (os dados pessoais estão propositadamente esbatidos): 

 
Tabela 2 - Construção da amostra 

 

As novas colunas foram sendo preenchidas (o ID é composto pela sigla do curso e 

uma numeração sequencial), as palavras-chave do título foram extraídas através da 

informação que consta na coluna “Título da tese”, e depois foi necessário aceder às teses 

propriamente ditas para extrair as palavras-chave do autor, e o resumo. Para a análise 

das ocorrências das palavras dos resumos, foi utilizada a ferramenta de text mining 

LinguaKit23, que permite visualizar numa tabela resumo as palavras com mais ocorrências 

 
23 https://linguakit.com/en/keyword-extractor  
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(procedendo-se depois à primeira remoção de “stop words”, isto é, adjetivos, advérbios, 

artigos, etc.).  

 

 

 
Figura 9 – Visualização das palavras com maior frequência num resumo, no formato tabela da ferramenta Linguakit 

 

Logo numa primeira análise, verificou-se que muitas das teses não tinham o url do 

ficheiro do repositório, e, por isso, foi necessário procurar a tese no catálogo da biblioteca 

ou então no SIGARRA. Algumas das teses do catálogo apenas estavam disponíveis em 

formato papel, por isso foi necessário proceder à digitalização da capa e do resumo, e 

depois convertê-las para o formato word com OCR. 

 Da amostra de 259 teses, cerca de 10% não têm resumo (25), 36% (94) não têm 

palavras-chave do autor e em 18% (47) foi necessário corrigir/completar o título 

(assinalado a cor azul), pois o título do ficheiro da tese, não correspondia na totalidade 
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com o do ficheiro extraído da RENATES (e cuja origem é do módulo PDT do SIGARRA)24 ou 

então faltava o subtítulo como no caso da maior parte das teses do curso ICPD, pois no 

template da Universidade de Aveiro, o subtítulo apenas aparece umas páginas depois da 

capa. Ainda sobre o ICPD, algumas das teses identificadas no ficheiro RENATES não 

apareciam no Repositório Aberto da U.Porto, porque afinal estavam alojadas no 

Repositório Institucional da Universidade de Aveiro25 (pois é um curso 

administrativamente partilhado entre as duas universidades). Foi então necessário 

repetir a pesquisa na plataforma RENATES (de forma a garantir que se recuperavam todos 

os resultados possíveis), alterando o estabelecimento de ensino para Universidade de 

Aveiro, e acrescentando o campo de pesquisa “Curso”. 

Quase todos os doutoramentos em vigor atualmente estão em funcionamento 

desde o ano letivo 2007/2008, exceto o Doutoramento em Ciências da Linguagem (entrou 

em funcionamento em 2014/2015), o Doutoramento em Estudos Literários, Culturais e 

Interartísticos (2013/2014) e o Doutoramento em Estudos do Património (2016/2017). É 

certo que estes cursos são derivações de outros cursos pré-existentes, no entanto, para 

este efeito e por questões relacionadas com os limites temporais para execução deste 

trabalho, aplicou-se o critério de usar como amostra as teses dos cursos em vigor 

atualmente. Segue-se uma tabela resumo e com a distribuição do número de teses por 

curso, por ano letivo: 

 
24 Esta situação acontece devido às alterações que vão ocorrendo nos títulos desde o momento inicial da atribuição da 

proposta a um estudante até à entrega do documento final (e da não atualização do título inserido no sistema 

inicialmente). 
25 Repositório Institucional da Universidade de Aveiro - https://ria.ua.pt [site consultado em 2020-08-02] 
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Tabela 3 - Quadro resumo da amostra constituída 
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3.3 Processo de extração e mineração de texto 
 

A mineração de texto (que é um subcampo interdisciplinar da ciência da 

computação e da estatística), permite extrair conhecimento de grandes bases de dados, 

transformando informação em conhecimento. Existem várias técnicas de mineração de 

texto, geralmente divididas pelo tipo de informação (atributos) e pelo tipo de 

conhecimento que se pretende extrair dos modelos de dados em análise 

(predominantemente preditivos ou descritivos). 

 Para este trabalho, aplicou-se em concreto a mineração de texto, que fornece 

técnicas desenvolvidas especialmente para extrair conhecimento de textos não 

estruturados e escritos em linguagem natural (Moreira et al., 2018), para usar num modelo 

descritivo de informação. Isto é, num modelo que divide a informação em grupos idênticos, 

que procura textos sobre assuntos relacionados assim como palavras que frequentemente 

surgem juntas. Ou seja, atribui objetos com atributos semelhantes a determinados 

conjuntos (clusters). 

No processo de transformação de informação não estruturada em informação 

estruturada, segundo os autores Moreira et al. (2018), a técnica de mineração de texto 

passa por cinco fases: 

1. Recolha de informação 

2. Extração de características comuns 

3. Pré-processamento da informação 

4. Aplicação do modelo 

5. Avaliação e interpretação dos resultados 

A recolha da informação foi descrita no ponto anterior, pelo que passamos a 

apresentar as fases seguintes. 

Estando a base de dados completa, procedeu-se à extração de características 

comuns e ao pré-processamento da informação. Para isso criou-se um novo separador 

com uma nova tabela, onde se listou individualmente cada palavra-chave numa tabela 

de ponderação preparada para o efeito (com as colunas: “ID”, “Ano”, “Termo”, “Ocorre 
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nas palavras-chave do título?”, “Ocorre nas palavras-chave autor?”, “Total 

ponderação”. Foram também acrescentadas as colunas “Termo Onomástico” e “Termo 

Geográfico”, de forma a permitir posteriormente testar a apresentação de outras 

dimensões de pesquisa e de visualização, flexibilizando e enriquecendo esta proposta. 

A cada termo aplicou-se o sistema de classificação binário que é dos mais simples e 

utilizados para este efeito (Moreira et al., 2018), em que o valor “0” significa que não 

ocorre, e o valor “1” significa que ocorre. A última coluna, soma os valores “1” para cada 

termo, atribuindo-lhe uma maior ou menor ponderação conforme as ocorrências dos 

campos pré-definidos, podendo esta coluna funcionar também como outra dimensão 

de visualização (o que não foi o caso para este trabalho). 

 

 
Tabela 4 - Tabela de ponderação das palavras-chave 

 

 No final da classificação, ordenou-se por ordem alfabética a coluna “Termo”, para 

proceder à normalização das derivações das palavras, nomeadamente: 

● à utilização da forma singular; 

● à redução para um máximo de três termos por palavra-chave (sobretudo no caso 

das palavras-chave definidas pelos autores, são utilizados índices hierárquicos de 

assuntos o que inviabilizaria o propósito e a visualização deste projeto); 

● à segunda remoção, mais afinada, de “stop words” (mais afinado), ou seja, 

palavras que são muito comuns nos textos e que fornecem um conteúdo 

cognitivo limitado (Milojević et al., 2011), como por exemplo, adjetivos (bom, 

mau,...); advérbios (rápido, não,...); artigos (o, a,...); pronomes (eu, ele,...); 

proposições (por, para,...); conjunções (e, mas,...), etc. 

Devido a algumas restrições do software utilizado para a visualização da 
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informação (VOSviewer), foi também necessário proceder a algumas alterações, para se 

corrigir a visualização e não se perder informação, como por exemplo: 

● remoção de acentos e caracteres especiais (o VOSviewer apenas está definido 

para ser utilizado com ficheiros em língua inglesa e se usarmos acentos e cedilhas 

por exemplo, a visualização fica desformatada); 

● remoção das preposições “de”, “da”, “do”, ... nos termos que ocorrem em 

conjunto (por exemplo, “mercado de trabalho”) caso contrário o software divide 

o termo em dois, descontextualizando assim a visualização (por exemplo 

“mercado” e “de trabalho”). 

 

Por último foram criados separadores para cada tipo de visualização pretendida no 

VOSviewer (até porque é necessária a uma estrutura de representação de informação 

diferente para cada tipo de mapa de visualização que se pretende apresentar, assim como 

é necessária a exportação de cada tabela individualmente no formato .csv para depois se 

conseguir importar para o software VOSviewer). 

Com este processamento da informação pretende-se uniformizar as palavras-

chave, pois, quanto mais uniforme for a sua utilização ao longo do período em causa, maior 

será a sua concentração e, por conseguinte, a sua visualização. No entanto, neste estudo, 

para evitar perder ou diluir a especificidade de termos (Whittaker et al., 1989), 

minimizámos a nossa intervenção, mantendo em alguns casos “frases-chave”, sobretudo 

no caso das palavras-chave definidas pelo autor, e evitando assim fundir por exemplo dois 

conceitos em um termo.  
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3.4 Apresentação e análise dos resultados 
 

Estando os ficheiros prontos, iniciaram-se as parametrizações no software para a 

visualização e análise dos resultados.  

Para o objetivo que se pretende alcançar com este trabalho, utilizou-se a técnica 

de análise de coocorrência de palavras, que vai utilizar as palavras extraídas dos 

documentos para estabelecer relações e construir uma estrutura conceptual do domínio 

(agrupando-as em clusters, ou seja, agrupamentos de termos relacionados).  

 

 
Figura 10 - Parametrização VOSviewer (mapa de coocorrência de palavras) 

 

A ideia subjacente ao método é que, quando palavras frequentemente coocorrem 

em documentos, isso significa que os conceitos por trás dessas palavras estão intimamente 

relacionados (Zupic & Čater, 2014). A distância entre dois termos é um indicador do grau 

da relação, pois quanto menor é a distância entre os termos, maior é a relação entre eles 

(van Eck and Waltman).  

Neste contexto produziram-se mapas de coocorrências de palavras associados aos 

anos que integram o período em análise (2007-2017), de forma a tentar identificar 

eventuais alterações predominantes que tenham ocorrido. 

Por último, analisou-se a frequência de palavras, cuja tendência de uso foi 

representada visualmente através de heatmaps (mapas de calor), e aplicada à utilização de 
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nomes de pessoas (onomásticos), a termos geográficos, e a cada um dos doutoramentos 

da FLUP (com exceção do terceiro ciclo em Estudos do Património, visto que apenas temos 

uma tese de amostra, pois o curso abriu no ano letivo 2016-2017). 

 

 
Figura 11 - Parametrização VOSviewer (mapa de ocorrência de palavras) 

 

Passamos então a apresentar os resultados obtidos: 
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3.4.1 Coocorrência de palavras-chave nas teses da FLUP (2007-2017) 

 

No ficheiro que deu origem a esta visualização, todas as palavras-chave associadas 

a uma tese, depois de uniformizadas, voltaram a ser agregadas por linha (e o ID da tese 

associada foi removido). Isto porque para o software, cada parágrafo é uma unidade de 

texto, e os termos que apareçam no mesmo parágrafo ficam interligados visualmente.  

 

 
Figura 12 - Exemplo de ficheiro a ser importado para o VOSviewer 

 

De um total de 1226 termos teve de se reduzir a amostra, caso contrário a 

visualização seria ilegível. Para isso, aumentou-se o número mínimo de ocorrências de um 

termo para “2”, gerando assim uma rede com 216 termos.
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Figura 13 - Coocorrência de palavras-chave nas teses da FLUP entre 2007-2017 
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Estes 216 termos foram agrupados por 15 clusters, cada qual identificado com uma 

cor conforme o mapa de relações, e cujas palavras-chave com mais ocorrências em cada 

cluster (e que surgem nos primeiros 50 termos com mais ocorrências) foram: Portugal, 

Porto, Política, Informação, Português, Comunicação, Brasil, Educação, Representação, 

Arte, Prática, Aprendizagem, Participação e Ciência (conforme se pode ver nos termos 

assinalados a negrito na tabela). 

 

N.º Cluster 
(n.º total 
termos) 

Termos Cor 

1 
(28) 

Análise, Aprendizagem, Cidadão, Colaborativo, Comunicação mediada 
computador, Confiança, Desenho, Didática, Douro, Emprego, Era, Espaço 
híbrido, Espanhol, Filosofia, Geografia, Gestão de informação, Homem, 
Humano, Interação, Interação humano computador, Interface, Objeto, 
Realidade aumentada, Rede, Século XIX, Simon Ruiz, Sujeito,  
Utopia 

 

2 
(24) 

Adulto, Agostinho Hipona, Biblioteca pública, Braga, Capital, Comentário, 
Contexto, Diferença, Espaço, Feminino, Internet, Leitor, Leitura, Luís de 
Molina, Materialidade, Medium, Metafísica, Representação, Século, 
Século XVI, Sociedade, Uso 

 

 

 

3 
(22) 

Arqueologia, Campo político, Cidade, Deputado, Discurso, Espaço público, 
Governança, Habitus económico, Moçambique, Mulher, Nacionalismo, 
Nampula, Nobreza, Noroeste portugal, Ordenamento território, Poder, 
Política, Recomposição, Sociologia, Sustentável, Território, Vale do Ave 

 

4 
(18) 

Ação, Assistência, Cabo Verde, Caridade, Disciplina, Estado, Filosofia 
natural, Goa, História ciência, Irmandade, Julgamento, Ordem, Pobreza, 
Poder régio, Português, Racionalidade, Século XVIII, Teologia 

 

5 
(15) 

Cinema, Colaboração, Escrita, Idade Média, Identidade, Imagem, 
Indústria, Memória, Memória coletiva, Portuguesa, Restauração, Rio de 
Janeiro, Romance, Século XX, Territorialidade 

 

6 
(14) 

Administração, Atualidade, Convergência, Desafio, Disparidade, Finanças, 
Imigração portuguesa, Imprensa, Imprensa escrita, Jornalismo, Porto, 
Público, República, Rutura 

 

7 
(13) 

Avaliação, Bombeiro, Cidadania, Competência, Cultura, Digital avaliação, 
Informação, Jovem, Organização, Qualidade, Risco, Segurança, Sistema 
informação 

 

8 
(13) 

Arte, Democracia, Ética, História, História da educação, Manual escolar, 
Modernização, Música, Natureza, Razão, Silêncio, Som, Valor 

 

9 
(13) 

Alto Douro, Dinâmica, Economia, Identificação, Intervenção, Prática, 
Produção, Questão, Rock, Televisão interativa, Trás-os-Montes, Utilizador, 
Vida 
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10 
(12) 

Bibliotecário, Brasil, Brasil nordeste, Ciência da informação, Comunicação 
da ciência, Comunicação científica, emigração, Influência, Mediação, 
Paradigma, Produção científica, Tecnologia da informação e comunicação 

 

11 
(12) 

Comunidade online, Estratégia, Experiência, Eye tracking, Jogo, Online, 
Participação, Qualidade de vida, Serviço, Transmedium, Usabilidade, 
Videojogos 

 

12 
(10) 

Educação, Ensino, Escola, Estudante, Literacia, Professor, Superior 
público, Tecnlogia, Tecnologia comunicação, Voz 

 

13 
(10) 

Comunicação, Dispositivo móvel, E-tourism, Informação orgânica, M-
tourism, Media sociais, Modelo, Museu, Sentido, Web 

 

14 
(7) 

Comunidade, Estado Novo, Estética, Juvenil, Livro, Portugal, Primeira 
República 

 

15 
(5) 

Ciberjornalismo, Ciência, Luta, Médico, Saúde  

Tabela 5 - Identificação dos clusters gerados na coocorrência de palavras-chave nas teses da FLUP entre 2007-2017
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3.4.2 Coocorrência de palavras-chave por ano (2007-2017) 

 
Figura 14 - Coocorrência de palavras-chave por ano, entre 2007-2017
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Neste mapa, os 255 termos utilizados foram agrupados em 143 clusters, no entanto 

vamos só apresentar aqui os clusters associados a cada um dos anos em estudo. Aqui o 

critério de apresentação dos clusters não é do maior para o menor, mas sim por ano letivo. 

 

N.º Cluster 
(n.º total 
termos) 

Termos Cor 

8 
(7) 

2007, Caridade, Espaço rural, Estado Novo, Irmandade, Poder, Trás-os-
Montes 

 

2 
(15) 

2008, Atualidade, Castela-Leão, Desafio, Desenvolvimento Local, Diocese 
de Braga, Douro, Espanhol, Médico, Ordenamento do Território, Relação, 
Restauração, Sujeito, Trabalho, Turismo 

 
 
 

5 
(13) 

2009, Cultura, Disciplina, Era Digital, Filosofia natural, História 
contemporânea, Homem, Humano, Imprensa, Nobreza, Poder régio, 
Racionalidade, Utopia 

 

4 
(14) 

2010, Alto Douro, Desenvolvimento territorial, Emprego, Luta, 
Movimento vertente, Mudança, Organização, Paradigma pós-custodial, 
Perigosidade, Saúde, Segurança, Sociedade, Uso 

 

3 
(14) 

2011, Algodão, Capital social, Confiança, Construção social, Deus, 
Disparidade, Formação professor, Mobilidade, Público, Séculos XVI-XVII, 
Simon Ruiz, Territorialidade, Vinho 

 

9 
(7) 

2012, Comércio, Comunidade, Ensino superior público, Imigração 
Portuguesa, Século XX, Tecnologia de comunicação 

 

12 
(6) 

2013, Estruturação, Impacto, Livro, Museu, Política cultural  

10 
(7) 

2014, Alma, Cabo Verde, Cidadania, Convergência, Mobilidade social, 
Televisão interativa 

 

11 
(7) 

2015, Democracia, Espaço híbrido, História da educação, Metafísica, 
Noção, Pobreza 

 

6 
(9) 

2016, Conhecimento, Desenvolvimento sustentável, Estética, Finanças, 
Moçambique, Modalidade, Nampula, Política social 

 

7 
(8) 

2017, Eletrificação, Goa, Habitus económico, História ciência, Língua 
estrangeira, Silêncio, Sociologia 

 

1 
(17) 

2018, Aluno, Cidadão, Colaboração, Diferença, Escola, Gestão de 
informação, Inclusão, Infocomunicacional, Leitor, Leitura, Literacia, Nativo 
digital, Plataforma digital, Professor, Universidade federal, Web 2.0 

 

 
Tabela 6 - Clusters gerados na coocorrência de palavras-chave por ano entre 2007-2017 
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3.4.3 Palavras-chave classificadas como geográficas mais utilizadas  

 

 
Figura 15 - Palavras-chave classificadas como geográficas mais utilizadas
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Dos 86 termos geográficos presentes nos títulos das teses e nas palavras-chave do 

autor, conforme podemos verificar no mapa, as palavras que mais ocorrem (com mais do 

que uma ocorrência) são 15 e revelam uma grande incidência em Portugal e nas ex-colónias 

Portuguesas:  Portugal, Porto, Brasil, Brasil nordeste, Portugal Noroeste, Alto Douro, Cabo 

Verde, Castela e Leão, Douro, Goa, Moçambique, Nampula, Rio de Janeiro, Trás-os-Montes 

e Vale do Ave. 

 

Termo Ocorrências 

portugal 36 

brasil 13 

porto 13 

brasil nordeste 4 

portugal noroeste 3 

alto douro 2 

cabo verde 2 

castela leao 2 

douro 2 

goa 2 

mocambique 2 

nampula 2 

rio de janeiro 2 

tras os montes 2 

vale do ave 2 
Tabela 7 – Palavras-chave classificadas como geográficos com mais do que uma ocorrência 

 

Se classificarmos os termos pelo país e continente de origem, verifica-se que 51% 

dos termos são referentes a Portugal, 16% ao Brasil , 9% Moçambique e 4% sobre França. 

Analisando por continente, 55% dos palavras-chave classificadas como geográficas são 

sobre a Europa, 17% sobre África, 16% América do Sul e 5% sobre a Ásia. 
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Figura 16 - Países e Continentes com mais referências nos títulos e palavras-chave das teses da FLUP  
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3.4.4 Palavras-chave classificadas como onomásticas mais utilizados: 

 
Figura 17 – Palavras-chave classificadas como onomásticos mais utilizados
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Nesta classificação não há nenhum termo que adquira grande destaque. Dos 44 

termos onomásticos, apenas três têm mais de 1 ocorrência: Agostinho de Hipona, Luis de 

Molina e Simon Ruiz. 

Termo Ocorrências 
adela cortina 1 
afonso vi 1 
afonsov 1 
agostinho de hipona 2 
americo monteiro aguiar 1 
ana luisa amaral 1 
annemarie schwarzenback 1 
antonio ferro 1 
aristoteles 1 
arthur schopenhauer 1 
clarice lispector 1 
dorothy stang 1 
eduardo lourenco 1 
enrique dussel 1 
enriqueiv 1 
fernando pessoa 1 
freud 1 
george boole 1 
herberto helder 1 
humberto delgado 1 
immanuel kant 1 
jacques ranciere 1 
jean luc godard 1 
joana 1 
joao arroyo 1 
joao duns escoto 1 
jonathan raban 1 
lidia jorge 1 
loic wacquant 1 
luis de molina 2 
lygia bojunga nune 1 
manuel de gois 1 
paul ricoeur 1 
pierre levy 1 
porfirio 1 
raul brandao 1 
robert kilwardby 1 
rui nunes 1 
ruy belo 1 
salazar 1 
simon ruiz 2 
tomas bradwardine 1 
ulrich peltzer 1 

Tabela 8 – Palavras-chave classificadas como onomásticos mais utilizadas 
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3.4.5 Tendências de investigação por curso  

 

Por último, considera-se útil apresentar a visualização das ocorrências de termos 

por Doutoramento, até porque a ideia para este trabalho surgiu da necessidade de 

pesquisar os temas das dissertações do Mestrado em Comunicação e Gestão de Indústrias 

Criativas para apoio na escolha do tema para a realização desta dissertação. 

Programa Doutoral em Filosofia 

 Segundo a página do curso26, um dos objetivos deste doutoramento é aproximar a 

história da filosofia de diferentes tipos de experiência (perceção, moralidade, linguagem 

cultura, artes, política, ética, educação, ciências).  

 Pelo mapa apresentado com 200 palavras-chave, as que têm mais ocorrências 

refletem de facto esse objetivo. Entre 2007 e 2017, os termos mais utilizados nos títulos e 

nas palavras-chave das teses foram (o resto da tabela pode ser consultada no anexo VII): 

 

Termo Ocorrências 
etica 4 
filosofia 4 
educacao 3 
humano 3 
vontade 3 
acao 2 
agostinho hipona 2 
alma 2 
ciencia 2 
comentario 2 
espaco publico 2 
luis de molina 2 
metafisica 2 
musica 2 
nocao 2 
pensamento 2 
poder 2 
pratica 2 
sentido 2 

Tabela 9 - Palavras-chave mais utilizadas nas teses do Programa Doutoral em Filosofia 

 

26 Página do curso -  

https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=441 [site 

consultado em 2020-09-20] 
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Figura 18 - Heatmap das palavras-chave mais utilizadas no Programa Doutoral em Filosofia
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3.º Ciclo de Estudos em Ciências da Linguagem  

 

 Apesar da amostra deste doutoramento ser a mais reduzida (pelos motivos 

anteriormente mencionados), com 58 termos, reflete bem as áreas de especialização 

identificadas na página do curso27: Linguística (LING), Tecnologias da Linguagem Humana 

(TLH), Tradução (TRAD), Didática de Línguas (DID LING). A tabela completa poderá ser 

consultada no Anexo VIII. 

 

 

Termo Ocorrências 
Didática 3 
Espanhol 2 
Língua estrangeira 2 

 

Tabela 10 - Palavras-chave mais utilizadas nas teses do 3º ciclo de Estudos em Ciências da Linguagem 

 

 

27 Página do curso: 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=5921 [site 

consultado em 2020-09-20] 
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Figura 19 - Heatmap das palavras-chave mais utilizadas no 3.º ciclo de Estudos em Ciências da Linguagem
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3.º Ciclo em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos  

 

Este doutoramento pretende desenvolver a oferta formativa em áreas de 

especialização inexistentes ou incipientes na universidade portuguesa, como os Estudos 

Feministas, de Teatro, sobre a Utopia ou de Tradução Literária e Escrita Criativa28. 

Apesar da amostra ser constituída por 80 palavras-chave, apenas 4 termos é que 

ocorrem mais do que uma vez (tabela completa nos anexos), no entanto isto demonstra 

uma grande abrangência das áreas em estudo. Segue a lista de termos com mais 

ocorrências: 

 

Termo Ocorrências 
escrita 2 
imagem 2 
romance 2 
silencio 2 

 

Tabela 11 - Palavras-chave mais utilizadas nas teses do 3.º Ciclo em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos 

 
28 Página do curso - 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=1881 [site 

consultado em 2020-09-20] 
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Figura 20 - Heatmap das palavras-chave mais utilizadas no 3.º ciclo em Estudos Literários, Culturais e Interartísticos
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3.º Ciclo em Geografia 

 

O Doutoramento em Geografia29 permite a formação científica e a obtenção do 

grau de Doutor nas especialidades de Geografia Humana e de Geografia Física e é 

direcionado para titulares do grau de Mestre ou de Licenciatura em áreas das Ciências 

Sociais e Económicas ou das Ciências da Terra. 

Os termos mais utilizados (da amostra de 155) foram sobretudo derivações da 

palavra território (território, desenvolvimento territorial, ordenamento do território, 

territorialidade), conforme se pode ver na tabela: 

 

Termos Ocorrências 
territorio 5 
desenvolvimento territorial 3 
portugal 3 
avaliacao 2 
cidade 2 
competencia 2 
formacao 2 
movimento vertente 2 
noroeste portugal 2 
ordenamento territorio 2 
perigosidade 2 
porto 2 
risco 2 
territorialidade 2 

 

Tabela 12 - Palavras-chave mais utilizadas nas teses do 3.º ciclo em Geografia 

 

 
29 Página do curso - 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=443 [site 

consultado em 2020-09-20] 
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Figura 21 - Heatmap das palavras-chave mais utilizadas no 3.º ciclo em Geografia 
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3.º Ciclo em História 

 

 Este ciclo de estudos30, propõe-se promover a capacidade de compreensão 

sistemática e as aptidões de investigação associadas ao domínio científico da História. 

Dos cursos com uma amostra maior de palavras-chave (548), segue-se a tabela com 

os termos com mais do que uma ocorrência (a tabela completa pode ser analisada no 

anexo XI): 

Termo Ocorrências 
portugal 19 
estado novo 7 
Brasil 6 
historia 5 
idade media 5 
Poder 5 
Porto 5 
comercio 4 
portugues 4 
assistencia 3 
caridade 3 
imprensa 3 
seculo xviii 3 
Acao 2 
administracao 2 
castela leao 2 
ciencia 2 
democracia 2 
desenvolvimento 2 
diocese de braga 2 
disciplina 2 
discurso 2 
Douro 2 
eletrificacao 2 
emigracao 2 
espanhol 2 
financas 2 
Goa 2 
historia ciencia 2 
historia contemporanea 2 
historia educacao 2 
homem 2 
imigracao portuguesa 2 

 

30 Página do curso - 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=442 [site 

consultado em 2020-09-20] 
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irmandade 2 
Luta 2 
manual escolar 2 
modernizacao 2 
nobreza 2 
Norma 2 
poder regio 2 
pratica 2 
primeira republica 2 
representacao 2 
republica 2 
Rutura 2 
seculo xix 2 
seculo xx 2 
seculos xvi xvii 2 
simon ruiz 2 
vinho 2 

 

Tabela 13 - Palavras-chave mais utilizadas nas teses do 3.º ciclo em História 
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Figura 22 - Heatmap das palavras-chave mais utilizadas no 3.º ciclo em História
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3.º Ciclo em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais  

 

 Este curso31 pretende possibilitar aos estudantes o aprofundamento de 

conhecimentos a um nível pós-graduado avançado e o desenvolvimento de competências 

de investigação autónoma na área das Ciências da Comunicação e Informação em cenários 

de mediação tecnológica. Também pretende fomentar o desenvolvimento de 

competências na 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. 

 Com a maior amostra de termos de todos os cursos (624), verifica-se que a maior 

ocorrência de termos varia entre a ciência da informação, comunicação, turismo, 

comunicação de ciência, modelo, plataformas digitais, ... e com grande influência de 

estudos de caso no Brasil: 

Termo Ocorrência 
ciencia informacao 10 
informacao 10 
modelo 10 
portugal 10 
comunicacao 9 
web20 7 
brasil 6 
plataforma digital 6 
aprendizagem 5 
brasil nordeste 4 
comunicacao ciencia 4 
educacao 4 
influencia 4 
internet 4 
participacao 4 
politica 4 
sistema informacao 4 
tecnologia 4 
tecnologia informacao comunicacao 4 
utilizador 4 
ciberjornalismo 3 
e tourism 3 
ensino superior 3 

 
31 Página do curso - 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=167 [site 

consultado em 2020-09-20] 
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formacao 3 
gestao informacao 3 
impacto 3 
interacao 3 
interface 3 
online 3 
professor 3 
recuperacao informacao 3 
rede social 3 
tecnologia comunicacao 3 
aluno 2 
avaliacao 2 
biblioteca publica 2 
colaboracao 2 
comportamento 2 
comportamento informacional 2 
comunicacao mediada computador 2 
comunidade online 2 
dispositivo movel 2 
ensino superior publico 2 
estrategia 2 
estudante 2 
experiencia 2 
experiencia turistica 2 
eye tracking 2 
identidade 2 
imagem 2 
infocomunicacao 2 
infocomunicacional 2 
instituicao 2 
interacao humano computador 2 
jogo 2 
leitor 2 
leitura 2 
literacia 2 
m tourism 2 
memoria 2 
museu 2 
nativo digital 2 
paradigma poscustodial 2 
portugues 2 
portuguesa 2 
producao cientifica 2 
qualidade vida 2 
realidade aumentada 2 
rede 2 
servico 2 
tecnologia digital 2 
televisao interativa 2 
universidade federal 2 
usabilidade 2 
videojogo 2 

Tabela 14 - Palavras-chave mais utilizadas nas teses do 3.º ciclo em Informação e Comunicação em Plataformas Digitais 
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Figura 23 - Heatmap das palavras-chave mais utilizadas no 3.º ciclo em Informação e Comunicação em Plataformas 
Digitais
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3.º Ciclo em Sociologia 

 

Este ciclo de estudos32 oferece uma formação aprofundada, atualizada e crítica em 

termos epistemológicos, teóricos, metodológicos e técnicos. Constitui-se como um espaço 

de ensino e de investigação sociológica a nível doutoral, marcado pela inovação e pela 

criação de condições para exame de temáticas emergentes e a construção de novos 

desafios teóricos. 

Na amostra de 399 palavras-chave destacam-se os seguintes termos: 

 

Termo Ocorrências 
porto 6 
representacao 6 
portugal 5 
estado 4 
genese 4 
pratica 4 
territorio 4 
classe social 3 
cultura 3 
educacao 3 
estruturacao 3 
jovem 3 
politica 3 
representacao social 3 
sociologia 3 
arte 2 
campo politico 2 
cidade 2 
competencia 2 
comunidade 2 
desenvolvimento sustentavel 2 
dinamica 2 
espaco 2 
espaco publico 2 
habitus economico 2 
inclusao social 2 
medico 2 
olhar sociologico 2 
politica cultural 2 
politica social 2 

 
32 Página do curso - 

https://sigarra.up.pt/flup/pt/cur_geral.cur_view?pv_origem=CUR&pv_tipo_cur_sigla=D&pv_curso_id=444 [site 

consultado em 2020-09-20] 
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rede 2 
risco 2 
rock 2 
trabalho 2 
vale ave 2 
vivencia 2 

 
Tabela 15 - Palavras-chave mais utilizadas nas teses do 3.º ciclo em Sociologia 
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Figura 24 - Heatmap das palavras-chave mais utilizadas no 3.º ciclo em Sociologia 
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Capítulo 4 – A comunicação dos resultados 
 

Neste trabalho, optou-se pela utilização do software VOSviewer (versão 1.6.15) 

para a comunicação dos resultados. Conforme exposto no site33, o VOSviewer permite 

construir e visualizar redes bibliométricas, pois oferece uma funcionalidade de mineração 

de texto que pode ser usada para construir e visualizar redes de coocorrências de termos 

importantes extraídos de texto de literatura científica, escrito em linguagem natural.  

As redes bibliométricas, são uma coleção de elementos (nós) ligados entre si. Os 

nós podem ser publicações, investigadores ou palavras chave. 

A ideia de poder visualizar redes bibliométricas, muitas vezes referida como 

'mapeamento científico', permitindo ir além da análise de performance (investigação e 

publicação), tem vindo a tornar-se cada vez mais importante pois revelou ser uma 

abordagem poderosa para analisar grandes bases de dados (van Eck and Waltman, 2017), 

necessidade essa cada vez mais sentida pelos investigadores para avaliar a estrutura e 

dinâmicas das áreas. 

Isto porque o mapeamento científico, que é baseado na abordagem quantitativa 

da bibliometria, tem vindo a ser cada vez mais utilizado para analisar de uma forma mais 

integrada, intuitiva e interdisciplinar, como é que as áreas e as publicações científicas, por 

exemplo, se relacionam. Segundo Zupic & Čater (2014), o mapeamento da ciência é uma 

fotografia estática de um campo científico analisado num determinado momento. E, com 

isso, disponibiliza uma visão geral da “paisagem” científica, tornando-a gerível e inteligível, 

assumindo uma importância cada vez maior no apoio à decisão, explorando o estado e o 

desenvolvimento de conhecimento e práticas científicas. 
 

 

  

4.1 A representação visual e a comunicação interna e pública da Ciência 

 
33 VOSviewer é uma ferramenta de software para construção e visualização de redes bibliométricas, desenvolvida por 
Nees Jan van Eck e Ludo Waltman no Centro de Estudos de Ciência e Tecnologia da Universidade de Leiden (CWTS): 
https://www.vosviewer.com/  
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 A representação visual de informação, é uma ferramenta que permite ter um olhar 

macro sobre um grande conjunto de informação, interpretando e analisando o mesmo de 

forma muito mais fácil e rápida (Buckley, 1997). Perante a apresentação visual de um 

conjunto informacional é muito mais fácil identificar as estruturas que o compõem, assim 

como novas tendências que eventualmente possam surgir. 

 Daí a grande vantagem do mapeamento da ciência, ao ser visual, é mais fácil 

processarmos o conteúdo, assim como lembrarmo-nos dele (Byington et al., 2019). Ao 

comunicar visualmente, a informação que é transmitida é mais provável que seja melhor 

compreendida e lembrada pelo público, do que as descrições textuais.  

A força da visualização da rede bibliométrica está na simplificação que ela fornece, 

mas a sua grande vantagem é também o seu ponto fraco. Para simplificar a visualização de 

grandes bases de dados é necessário reduzir informação. Por exemplo, quando as palavras-

chaves das teses da FLUP, foram reduzidas a uma rede de coocorrência de termos, a 

informação sobre o contexto em que os termos coocorrem são perdidas. Ou quando é 

necessário restringir a visualização a um número limitado de nós de forma a tornar a 

visualização legível, isso significa que perdemos informação sobre outros nós. Também na 

visualização de uma rede bibliométrica, como a visualização é baseada na distância 

refletindo a relevância dos termos, geralmente não é possível demonstrar essa distância 

com precisão perfeita. 

A perda de informação é especialmente problemática porque muitas vezes é difícil 

avaliar quanta informação é perdida e em que medida isso pode afetar as conclusões que 

podem ser tiradas de uma visualização de rede bibliométrica (van Eck and Waltman, 2017). 

Por isso é que o mapeamento da ciência deve ser interpretado de forma cuidadosa 

e em combinação com a opinião de especialistas.  Por todos estes motivos, e apesar de 

todas as vantagens da representação visual da informação, esta abordagem deve ser 

utilizada como um complemento aos sistemas tradicionais, tal como se mencionou nos 

capítulos iniciais. Esta proposta de mapeamento, no caso das teses da FLUP, é uma 

proposta apresentada para complementar os meios existentes, designadamente o 

repositório aberto e o catálogo das bibliotecas. 

Como ferramenta complementar às práticas tradicionais de análise científica, esta 
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abordagem de visualização da informação permite-nos rapidamente identificar padrões 

em grandes grupos de informação (muitas vezes com grande abrangência temporal), e que 

por isso também facilmente podem ser comunicados e compreendidos pelo público em 

geral (Glänzel, 2003), indo assim ao encontro dos grandes objetivos da comunicação da 

ciência. 

 

 

4.2 O protótipo de site  
  

Para tornar os resultados deste trabalho mais acessíveis e otimizar a consulta em 

pormenor das imagens resultantes do VOSviewer, criou-se o protótipo de site Sopa de 

Letras (sopadeletrasflup.wordpress.com), onde, nesta 1.ª fase, ficarão alojadas as imagens 

com maior resolução, assim como o link para a consulta desta dissertação, a depositar no 

repositório aberto da Universidade do Porto. 

 

 
Figura 25 - Site sopadeletrasflup.wordpress.com 

 

Este será o ponto de partida para o desenvolvimento de formatos de visualização 

interativa com atualização dinâmica da informação, abrindo espaço à produção de 

conteúdos e representações visuais avançadas. 
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Completa-se, assim, o contributo para um modelo que incorpora uma framework 

de recolha, análise e representação visual e um protótipo de comunicação interna e pública 

de ciência. 

 

 
Figura 26 - Proposta de modelo para análise de tendências de investigação académica 
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Conclusão 
 

Segundo Bod (2016), as Humanidades estão melhor do que nunca. Métodos e 

abordagens de diferentes campos têm vindo a ser integrados e a originar novas 

interpretações do passado, literatura, música, novos produtos de média e outros 

artefactos culturais. A busca por padrões representa uma constante na pesquisa 

humanística e está a ser investigada cada vez mais frequentemente com o auxílio 

sobretudo de abordagens digitais. 

Atualmente, com a evolução das novas tecnologias e a sua aplicação às 

humanidades e ciências sociais, existem imensas possibilidades de desenvolvimento de 

novos mecanismos de difusão e comunicação do conhecimento académico e científico que 

é produzido nas universidades, e em concreto nas Ciências Sociais e Humanas. Mas não 

apenas mecanismos passivos, como o armazenamento em repositórios por exemplo, mas 

também mecanismos que gerem nova informação e facilitem uma rápida e fácil análise, 

compreensão e uso dos resultados gerados, originando desde logo uma reflexão interna 

que permita, por exemplo, reforçar determinadas áreas de investigação e até definir novas 

linhas orientadoras para os projetos de mestrados/doutoramento, indo além de objetivos 

como os da avaliação de  performance (investigação e publicação) dos investigadores e da 

comunicação pública da ciência. Aliás, um dos seis grandes domínios de intervenção da FCT 

para o futuro, no relatório “Ciências Sociais e Humanidades: mais excelência, maior 

impacte” (Mattoso et al., 2011), é: 

“Ampliar e diversificar a disseminação da produção científica (...) Importa continuar 

este movimento favorável a uma maior apropriação do conhecimento científico por parte 

de entidades externas ao mundo académico, através de iniciativas de divulgação da cultura 

científica e de transmissão do conhecimento, reforçando tanto o seu impacte social e 

económico quanto o seu papel como factor de inovação social.” 

A produção científica constitui-se num elemento importante de avaliação do 

potencial de uma nação, tal como afirmado ainda em 1987 por Thomas e Durant, e só pode 

ser eficaz se todos os atores estiverem devidamente envolvidos (meio académico, governo, 
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público, ...) resultando numa forma de ultrapassar barreiras e fronteiras políticas, culturais 

e psicológicas. 

Neste contexto, as Universidades são fulcrais não apenas para estimular a 

investigação científica, como também, através da terceira missão, ou seja, a extensão 

universitária promover o fluxo do conhecimento produzido para a comunidade/sociedade 

em que se inserem, através em grande parte das relações públicas usadas quer para 

divulgar a qualidade dos seus cursos (com o objetivo de angariar novos estudantes), quer 

para divulgar o trabalho científico financiado (com o objetivo de receber financiamento 

adicional) e para compartilhar com a comunidade os resultados obtidos.  

Com este trabalho pretende-se também apresentar uma ferramenta de apoio à 

decisão para a visualização da estrutura cognitiva e dinâmica dos trabalhos de 

doutoramentos que têm vindo a ser produzidos na FLUP na última década, a partir de uma 

abordagem às palavras-chave dos títulos e dos autores que ocorrem com maior frequência 

e à coocorrência de palavras chave, demonstrando assim a ligação entre temas de 

investigação, problemas ou interesses comuns (Milojevic et al., 2011).  

 As variações da oferta formativa ao longo dos anos influenciaram o número de 

teses utilizadas para amostra, assim como no número total de teses por curso, alterando 

naturalmente o peso (número de ocorrências) de palavras-chave numa determinada área. 

Ou seja, enquanto nos cursos como Filosofia, Geografia, História, Informação e 

Comunicação em Plataformas Digitais e Sociologia, conseguiram-se extrair teses desde 

2007, nos cursos de Ciências de Linguagem, Estudos Literários, Culturais e Interartísticos e 

Estudos do Património apenas a partir de 2014, 2013 e 2016, respetivamente, é que os 

cursos e os planos de estudos foram abertos, reduzindo drasticamente a amostra de cada 

um destes cursos. Este obstáculo é claramente visível nos heatmaps referentes a cada um 

destes cursos (no caso de Estudos de Património nem se utilizou devido a ter como amostra 

apenas uma tese). Num trabalho futuro, numa análise por curso/área científica, poder-se-

á rastrear os cursos antecessores enriquecendo assim o estudo realizado. Outra 

abordagem possível, é alterar o critério para a extração de informação, utilizando, por 

exemplo, todos os cursos de doutoramento que estiveram em vigor durante o período em 

estudo (e não apenas os que estão em vigor atualmente), nomeadamente os cursos de 

Arqueologia, História da Arte Portuguesa, Museologia, Estudos Anglo-Americanos, Estudos 
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Alemães ou Estudos Africanos, por exemplo. Face às condicionantes sobretudo temporais, 

e na adequação cronológico-temática, optou-se pela análise apenas dos cursos de 

doutoramento em vigor no ano letivo 2019/2020, tendo deixado cair a análise às 

dissertações, assim como a dimensão cronológica de visualização (por limitações do 

software utilizado). Graças à flexibilidade do modelo apresentado, seria também 

interessante por exemplo, comparar tendências do dinamismo da investigação académica 

não apenas dos doutoramentos como dos mestrados da FLUP com cursos similares de 

outras Universidades, inclusive internacionais, por exemplo. 

Com esta dissertação, focada na comunicação da ciência no contexto trans e 

interdisciplinar das Ciências da Comunicação e Informação, espera-se conseguir fomentar 

nos públicos-alvo uma maior consciência, compreensão e opiniões sobre os resultados 

apresentados, assim como a criação de valor nas instituições académicas, através de um 

contributo para um modelo que é, também, um instrumento de apoio à decisão. O 

processo de tomada de decisão depende do conhecimento que os decisores têm sobre a 

sua realidade, e a comunicação desta análise, permite não só que os estudantes possam 

fazer escolhas mais contextualizadas sobre os temas que vão investigar, como permite aos 

docentes/direções dos cursos analisar o panorama atual da investigação académica dos 

respetivos cursos, e definir estratégias de investigação que possam ir ao encontro das 

linhas temáticas da investigação nas unidades de investigação das mesmas áreas, por 

exemplo. A interligação de trabalhos já realizados com trabalhos que ainda estão a ser 

pensados ou em produção, legitima e valoriza o trabalho dos investigadores, assim como 

promove o desenvolvimento da ciência. 

“Melhorar a compreensão pública da ciência é um investimento no futuro, não 

um luxo para ser indulgente se e quando os recursos permitirem” (Holliman et al., 2008). 
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