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RESUMO 

 
 

As práticas de produção e comunicação da ciência dependem da cultura 
epistémica dos diferentes campos científicos (Knorr-Cetina, 1999; Becher & 
Towler, 2001; Cronin, 2003). Investigar essas práticas no âmbito dos 
Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação constitui o objetivo 
desta investigação. Conhecer o comportamento dessa comunidade 
acadêmica demanda identificar a formação acadêmica, a titulação, a 
produção científica, as práticas do trabalho em coautoria com os pares e 
também a colaboração com Programas conexos. Estes são alguns dos 
objetivos propostos nesta trajetória. Utilizou-se como fontes de evidência 
um questionário, aplicado a todos os docentes efetivos e colaboradores em 
pleno exercício de suas funções até o dia 31 de dezembro de 2012 e a 
ferramenta scriptlattes para a extração de dados do Currículo Lattes. O 
perfil de formação acadêmica nos três ciclos se caracteriza como 
interdisciplinar, embora seja predominante a área das Ciências Sociais 
Aplicadas. A culturas das Tecnologias de Informação e Comunicação 
parecem absorvidas pelos inquiridos à medida que 93,91% afirmam utilizá-
las. Os PPG com maior produção acadêmica são os da UNESP, UFMG e UFPB. 
O número de comunicações apresentadas em eventos ultrapassou a 
comunicação publicada em periódicos. A cultura da coautoria parece 
incorporada na comunidade, à medida que 77,92% dos trabalhos foram 
realizados com autoria múltipla. Os PPG UNESP, UFPB e USP são os 
apresentam maior visibilidade na rede e mantêm o maior número de 
coautoria inter programas. 

 
Palavras-chave: Comunicação da ciência; Produção acadêmica; Redes de 
colaboração; Programas Brasileiros de Pós-Graduação em Ciência da 
Informação;  
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ABSTRACT 

 
 

The modes of production and communication of science depend on the 
epistemic culture of different scientific fields (Knorr-Cetina, 1999; Becher 
& Towler, 2001; Cronin, 2003). Investigate these practices within the 
Graduate Programs in Information Science is the objective of this 
investigation. Knowing the behavior of this academic community demand to 
identify the academic background, the scientific production, practices in 
co-authorship with peers and also collaboration with related programs. 
These are some of the proposed objectives in this investigation. As sources 
of evidence it was employed a questionnaire applied to all effective and 
collaborators lecturers. It was also used the scriptLattes tool for data 
extraction from the Lattes Curriculum. The profile of academic background 
in the three cycles is characterized as interdisciplinary, although the 
predominant area is Social Sciences. The culture of Information and 
Communication Technologies seem absorbed by respondents as 93.91% 
state that  use them. The PPG with higher academic production are UNESP, 
UFMG and UFPB, they also present the greater visibility on the network and 
keep the largest number of . The number of papers presented at events 
overtook communication published in journals. The culture of co-authorship 
seems embedded in the community, as 77.92% of the studies were 
conducted with multiple authorship. The PPG UNESP, UFPB and USP are 
present the greater visibility on the network and keep the highest number 
of inter programs co-authoring. 

 
 

Key-Words: Scholarly communication; Scientific production; Collaborative 
network; Brazilian Graduate Programs in Information Science 
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INTRODUÇÃO 

“tantas vezes pensamos ter chegado, tantas vezes é preciso 

ir mais além” 

   Fernando Pessoa 

 
 

O advento da Internet e da World Wide Web alteraram os modos de 

“observar, de apreender e de explicar o mundo” (Santos; Baumgarten, 

2005, p. 215) e seus efeitos podem ser constatados em vários domínios, 

dentre eles as Ciências Sociais, as quais, na compreensão de Santos (2006) 

têm sido alteradas pela influência das transformações sociais recentes e 

pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) ou Tecnologias 

Digitais1, modificando a práxis científica e convergindo para uma ecologia 

de saberes. Ou seja, a apropriação das práticas de pesquisa 

interdisciplinar, nomeadamente, importação, cruzamento, convergência 

etc., fortemente impactadas pela tecnologia. 

A Internet aboliu as fronteiras da ciência e extinguiu barreiras 

geográficas; hoje, não mais se circunavega, mas, cibernavega por 

territórios, arquipélagos e “mares nunca dantes navegados”. A forma 

célere da comunicação na atualidade é o traço distintivo dessa era, porque 

elimina intervenções externas, mediação e, ao mesmo tempo, se apropria 

das facilidades oferecidas pelos dispositivos móveis. Esse contexto como 

refere Borges ( 2006 p. 1), “insere o sujeito numa rede de informação 

distribuída à escala global, a qual produz e é produzida por esta 

interação”. Para a autora, esse novo cenário propicia a autonomia do 

sujeito em um ambiente onde lhe é permitida a apropriação de novas 

formas de acesso, difusão e aprendizado, seja através das vias 

convencionais ou remotas “onde a presença do “outro” pode não ser senão 

mais um ícone no ecrã emulando uma presença física, cujo contorno é 

desconhecido” (Borges, 2000, p.1). É essa autonomia que permite ao 

sujeito o uso das tecnologias para imprimir novas formas de comunicação 

entre os seres humanos e os recursos eletrônicos. 

                                                             
1 Termos tratados como sinôminos nesta investigação 
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A magia do ciberespaço deslumbra, fascina, encanta e abre espaço 

para a comunicação instantânea, sem barreiras, para novas formas de 

produção e partilha de conhecimento através dos mais variados 

mecanismos como as redes sociais acadêmicas, os collaboratories2 etc.  

Iniciativas inovadoras visam estimular a colaboração, a ciência 

aberta, o open access, dando uma nova configuração e moldando o 

ecossistema dos modos de produção e comunicação da ciência (Houghton et 

al., 2009). Isto faz com que a Web hoje represente a plataforma mais usual 

para colaborar, compartilhar e disseminar o conhecimento (Giles, 2005) 

Essas mudanças também trouxeram novos conceitos, os quais caracterizam 

esse cenário, como Open Science, e-Reaearch ou e-Science (Jankowski, 

2007; Jankowski, 2009).  

O processo de produção e comunicação da ciência3 moderna têm sido 

fortemente alteradas pela expansão das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), evoluindo para uma sociedade de conhecimento global 

virtual. Nessa perspectiva, tanto o processo de comunicação científica 

como as TIC têm sido reconhecidos como ferramentas essenciais dessa nova 

sociedade (Samaradiwakara, 2010). 

Refere Knorr-Cetina (1999) que as culturas epistêmicas determinam 

o comportamento dos investigadores e o modo de comunicar a ciência, 

quando do processo de criação de novos conhecimentos. Seguindo a mesma 

linha de raciocínio Nentwich (2003, p. 107) em seu livro Cyberscience: 

Research in the Era of the Internet reporta que “ there are considerable 

diferences among the various disciplines when it comes to the use of IC 

technologies”. É, pois, no contexto desse ambiente digital que se insere a 

presente investigação, ou seja, analisar os Programas Brasileiros de Pós-

Graduação em Ciência da Informação (PPG) em relação aos modos de 

produção, comunicação da ciência e interação face às TIC à medida que, 

como refere Cronin (2003, p. 15) “The heterogeneity of behaviours and 

practices means that ICTs are deployed differentially”. 

                                                             
2 Ambiente virtual de investigação que permite a investigadores localizados em diferentes 
lugares trabalharem em conjunto e partilhar conhecimentos 
3 Os termos comunicação da ciência e comunicação científica serão utilizados 

indistintamente ao longo deste estudo. 
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Deve-se esclarecer que a inclusão dos PPG Biblioteconomia, Gestão 

de Documentos e Arquivos e Gestão de Unidades de Informação baseou-se 

em critérios da CAPES4 que classifica esses cursos na Grande Área Ciências 

Sociais Aplicadas – Área Ciência da Informação. Dessa forma, doravante, 

sem distinção, os PPG serão denominados Programas de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação. 

Esclarecida essa questão, parte-se para as questões que motivaram a 

presente investigação. 

Partindo do pressuposto de que as culturas epistêmicas moldam o 

comportamento dos investigadores e que as tecnologias digitais modificam 

a práxis da comunidade acadêmica, variando de disciplina para disciplina 

(Knorr-Cetina, 1999; Nentwich, 2003, 2005; Cronin, 2003), levantam-se os 

seguintes questionamentos: 

 Quais as alterações provocadas pelas Tecnologias de 

Informação e Comunicação na práxis da comunidade docente dos 

Programas Brasileiros de Pós-Graduação em Ciência da Informação? 

 Como se comporta essa comunidade face a emergência das 

tecnologias digitais?  

 Como se caracteriza o perfil dessa comunidade em termos de 

formação acadêmica, titulação, gênero, faixa etária e categoria na 

carreira docente? 

 Estaria a produção e produtividade acadêmica diretamente 

relacionada com o número de professores existentes no Programa? 

 Quais os s suportes preferenciais para a comunicação da 

ciência? 

 O estrato Qualis é um critério observado quando da escolha 

do periódico para publicação de artigos? 

 Existe uma rede de colaboração inter Programas na forma de 

coautoria? 

                                                             
4 Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesqu
isarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricao
AreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIA
S+SOCIAIS+APLICADAS+I# <Acesso em: 10 de setembro de 2012> 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
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Essas perguntas constituíram elemento norteador para a construção 

do modelo de análise, elaborado na etapa do projeto de investigação, 

devidamente acrisolado no decorrer da pesquisa, e que serviu como 

coadjuvante para a construção dos seguintes pressupostos: 

 O perfil da comunidade acadêmica dos Programas Brasileiros 

de Pós-Graduação (PPG) é interdisciplinar, tal como é considerada a 

Ciência da Informação. 

 As ciências sociais constituem a área predominante de 

formação nos PPG; 

 As tecnologias digitais foram devidamente assimiladas pelos 

docentes que as utilizam, participam, colaboram e partilham 

conhecimento;. 

 Os Programas com maior número de docentes são, 

fatalmente, os que apresentam maior produção e produtividade; 

 Ao contrário de outras áreas do conhecimento, o periódico 

mantém a tradição de ser o veículo preferencial para  comunicação da 

ciência. 

 Os docentes priorizam periódicos com estrato Qualis para 

comunicar a ciência. 

 A cultura da coautoria é uma prática corrente inter 

Programas  

Em concordância com as perguntas de investigação aliadas às 

hipóteses, determinou-se como objetivo geral da pesquisa:  

Analisar a influência das TIC na práxis acadêmica dos docentes dos 

Programas Brasileiros de Pós-Graduação em Ciência da Informação, 

caracterizar o perfil de formação acadêmica, a produção e comunicação da 

ciência e investigar a existência ou não de uma rede de coautoria inter 

Programas. 

Para o alcance desse objetivo, fez-se imperativo decompô-lo nos 

seguintes objetivos específicos: 
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 Identificar a formação básica. o gênero, a faixa etária, a 

titulação e a categoria na carreira docente; 

 Verificar quais as áreas do conhecimento de ocorrência nos 
Programas; 

 Analisar as alterações na práxis docente em decorrência das 

TIC; 

 Identificar a produção  científica dos PPG; 

 Apontar a produtividade docente dos Programas; 

 Determinar a tipologia documental preferencial para 

comunicação da ciência; 

 Verificar a observação do estrato Qualis quando da publicação 

de artigos em periódicos; 

 Detectar a existência ou não de uma rede de coautoria inter 

Programas. 

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

A relevância desta pesquisa encontra-se em seu ineditismo, uma vez 

que não se identificaram na fase de revisão da literatura investigações que 

analisassem os Programas de Pós-Graduação em Ciência da Informação em 

sua totalidade. Identificaram-se investigações enfocando comunidades 

acadêmicas pontuais, contudo nenhuma envolvendo o corpus de todos os 

Programas, objeto desse estudo. Dessa forma, empreendeu-se o presente 

trabalho com o intuito identificar o modus faciendi da tribo5 brasileira. 

MOTIVAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Fazer ciência exige do pesquisador, em sua trajetória acadêmica, a 

preocupação e o interesse em conhecer o saber acumulado, o estado da 

arte e as tendências e perspectivas da sua área de atuação. Está imbricado 

em seu espírito a curiosidade, a busca de respostas para os fatos 

desconhecidos, a observação, a crítica, a criatividade, o que se justifica de 

acordo com Baumgarten et al., (2007) por que: 

                                                             
5 Segundo Becher e Trowler (2001) as comunidades científicas compreendem várias tribos, 
que ao se movimentarem em seu próprio território - domínio científico – provêm das mais 
variadas culturas epistêmicas. 
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O ímpeto de conhecer relaciona-se ao impulso para descobrir, 
desvelar obscuridades, revelar pequenos instantâneos da vida ou 
grandes painéis da natureza e das sociedades. Miudezas do 
cotidiano dos seres ou a imensidão espaço-temporal do universo e 
toda a problemática que medeia esses dois pólos são o objeto 
dessa busca que está intimamente ligada às pequenas e grandes 
necessidades humanas e aos nossos desejos de satisfazer 
carências (Baumgarten et al., 2007, p. 403) 

A pesquisa científica requer justificativas para sua realização e estas 

podem apresentar razões de ordem pessoal, institucional e teórica. Dessa 

forma, justifica-se a escolha da temática considerando três pressupostos: 

1. As de ordem pessoal que assim se traduzem: 

a) Identificação com a temática; 

b) Interesse em contribuir com a comunidade científica da Ciência da 

Informação do Brasil trazendo à luz novos conhecimentos, 

indicadores e subsídios para discussão. 

2. As de ordem institucional que assim se caracterizam: 

a) Necessidade de capacitação dos docentes do Departamento de 

Ciência da Informação6 (DCI) da Universidade Federal da Paraíba7 

(UFPB); 

b) Existência do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação8 

(PPGCI) onde funcionam os Cursos de Mestrado e Doutorado;  

c) Interesse em alinhar a pesquisa aos interesses do Programa de Pós-

Graduação em Ciência da Informação dessa Universidade, cuja área 

de concentração Informação, Conhecimento e Sociedade objetiva 

estimular estudos e pesquisas que visem a reflexão crítica a partir 

das temáticas de duas linhas de pesquisa: 

  Memória, Organização, Acesso e Uso da Informação, que 

incorpora: 

a) Preservação da Memória, Representação da Informação e do 

Conhecimento, Web Semântica, Usos e Impactos da Informação; 

  Ética, Gestão e Políticas de Informação, que inclui: 

                                                             
6Disponível em:http://dci.ccsa.ufpb.br/ <Acesso em: 10 de junho de 2011>  
7Disponível em: http://www.ufpb.br/ <Acesso em: 10 de junho de 2011> 
8Disponível em: http://dci.ccsa.ufpb.br/ppgci/ <Acesso em: 10 de junho de 2011> 

http://www.ufpb.br/
http://dci.ccsa.ufpb.br/ppgci/
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b) Ética e Informação, Inclusão Social, Gestão do Conhecimento, Gestão 

de Unidades, Serviços e Produtos de Informação, Políticas de 

Informação Cultural, Científica e Tecnológica;  

3. As de ordem teórica que se centram, principalmente, nas seguintes 

vertentes: 

a) Tratar-se uma temática inexplorada no Brasil; 

b) Ser objeto de estudo da Ciência da Informação (CI); 

c) Estar inserida no Grupo de Trabalho (GT) 7 da Associação Nacional 

de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação (ANCIB) 9 

denominado Produção e Comunicação da Informação em CT&I – cuja 

ementa contempla: Medição, mapeamento, diagnóstico e avaliação 

da informação nos processos de produção, armazenamento, 

comunicação e uso, em ciência, tecnologia e inovação. Inclui 

análises e desenvolvimento de métodos e técnicas tais como 

bibliometria, cientometria, informetria, webometria, análise de 

rede e outros, assim como indicadores em CT&I; 

d) Tratar-se de uma investigação que também aborda as TIC, portanto 

contemplado no GT 8: Informação e Tecnologia que inclui: Estudos e 

pesquisas teórico-práticos sobre e para o desenvolvimento de 

tecnologias de informação e comunicação que envolvam os processos 

de geração, representação, armazenamento, recuperação, 

disseminação, uso, gestão, segurança e preservação da informação 

em ambientes digitais. 

Considera-se, portanto, que a escolha do tema se adequa aos 

interesses pessoais da doutoranda, ao escopo da Ciência da Informação, aos 

GT da ANCIB e à linha de pesquisa Memória, Organização, Acesso e Uso da 

Informação do PPGCI/UFPB. 

ESTRUTURA DA TESE  

 
Esta tese encontra-se estruturada em duas partes: A Parte I – A 

Comunicação da Ciência subdivide-se nos seguintes capítulos: O Capítulo 1,  

                                                             
9 Disponível em: http://www.ancib.org.br/ <Acesso em: 12 de junho de 2011> 

http://www.ancib.org.br/
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Comunicação da ciência: origens, pressupostos e modelos, versa sobre os 

primórdios da comunicação da ciência através de uma revisita às academias 

e sociedades vigentes, discorrendo sobre o surgimento dos primeiros livros 

considerados científicos, os periódicos bem como o seu predomínio como 

canal de comunicação científica. Discute os pressupostos conceituais, os 

modelos tradicionais do processo de comunicação da ciência e também os 

novos modelos que se inserem no ambiente digital.  

 No Capítulo 2, introduz-se a problemática da crise dos periódicos e 

as alternativas do open access: a via verde e a via dourada, enfatizando-se 

o papel dos repositórios, as implicações face aos novos modos de produção 

e comunicação propiciados pelas tecnologias emergentes. Aborda-se 

também a emergência e-Research e da Web 2.0, e o cenário digital de 

partilha e colaboração.  

Para identificar as origens da colaboração científica entre 

pesquisadores, faz-se um percurso até o século XVI, com o objetivo de 

identificar as Redes de Colaboração, iniciadas com as redes de 

correspondências entre filósofos e eruditos; os colégios invisíveis, a 

tradição francesa da colaboração e permeia as redes de coautoria 

acadêmica, constituindo-se a temática do Capítulo 3. 

A dinâmica sociocognitiva da comunidade científica vem à tona no 

Capítulo 4, onde se discutem as diversas abordagens sobre comunidade 

científica, as quais se configuram como objeto de estudo de pesquisadores 

como Polaniy (1968), Kuhn (1978), Le Coadic (2004), Meadows (1999), 

Schwartzman (2001) e o pioneiro Ludwik Fleck. A essas abordagens soma-se 

Robert Merton, pioneiro nos estudos sobre o comportamento do 

pesquisador, acrescentando-se, para maior compreensão, as discutidas 

normas mertonianas, componentes do ethos científico. Essa teoria de base 

permitiu incursionar pelas tribos e territórios (Becher & Towler, 2001) da 

Ciência da Informação.  

O Capítulo 5 intitulado Estrutura da oferta dos Programas de Pós-

Graduação em Ciência da Informação, relata o percurso histórico da 

educação no Brasil, a institucionalização da pós-graduação, bem como a 

criação dos cursos de pós-graduação, das agências de fomento etc. Aborda-
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se, também, a trajetória dos cursos específicos da área de Ciência da 

Informação, o panorama dos Programas de Pós-Graduação e a formação 

acadêmica dos docentes. 

O capítulo 6 reflete sobre a temática Descoberta de Conhecimento 

em Bases de Dados, abordam 

Na Parte II –Desvelando os hemisférios, concentram-se o percurso 

metoos resultados e discussão propriamente ditas, , reflete-se sobre a 

Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados enfocando-se as 

plataformas digitais, celeiros de conhecimento inexplorado. No caso 

específico da Plataforma Lattes, utilizaram-se as técnicas da Engenharia do 

Conhecimento, como Mineração de Dados e a ferramenta scriptLattes, para 

extrair automaticamente os dados sobre as atividades acadêmicas dos 

docentes registrados no Currículo Lattes. 

Os Procedimentos Metodológicos se encontram no Capítulo 7, onde 

são delineados os caminhos percorridos para atingir os objetivos propostos 

na investigação. Constam dessa parte uma exposição dos procedimentos 

metodológicos, detalhando-se todas as fases da pesquisa, bem como sua 

caracterização, as fontes de informação utilizadas para a pesquisa 

bibliográfica e documental, as abordagens qualitativa e quantitativa, o 

locus e o corpus de análise, as fontes de evidência, divididos em dois 

instrumentos: um questionário, aplicado aos docentes dos Programas de 

Pós-Graduação em Ciência da Informação e a extração automática da 

produção científica constantes do Currículo Lattes, através da ferramenta 

scriptLattes; o modelo de análise, o tratamento estatístico dos dados, o 

software Gephi, utilizado para a geração da rede de coautoria inter 

Programas.  

Da Parte II – O Desvelar dos Hemisférios, consta o Capítulo 8 

nomeadamente os Resultados e discussão. Sem dúvida este é o capítulo 

com maior extensão. Além dos resultados coletados no currículo Lattes do 

docentes, apresentam-se os resultados do questionário aplicado aos 

docentes dos PPG e também da ferramenta scriptLattes, utilizada para 

identificar a produção acadêmica, o perfil de produção, a geração da rede 

de colaboração acadêmica na forma de coautoria e a qualificação da 
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produção acadêmica de acordo com o estrato Qualis da CAPES. Por fim, 

traçam-se as considerações finais desse percurso. 
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1 COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA: ORIGENS, PRESSUPOSTOS E MODELOS 

"We are never completely contemporaneous with our 

present. Our vision is encumbered with memory and 

images learned in the past. We see the past 

superimposed on the present, even when the present 

is a revolution." 

Regis Debray in: Revolution in the Revolution 

Pode-se comparar a revolução ocasionada pela invenção da imprensa 

no século XV com a emergência da Internet nos dias atuais, pois ambas 

transformaram profundamente o modus vivendi da sociedade. De acordo 

com Eisenstein (1979), a imprensa se constituiu um instrumento 

fundamental para o desenvolvimento da literatura técnica e científica 

porque permitiu uma distribuição abrangente e fidedigna do mesmo texto, 

das mesmas imagens e a reprodução de múltiplas cópias de um mesmo 

livro. Este deixara de ser um objeto único, exclusividade de um único dono, 

para ser lido simultaneamente em diversos lugares, inclusive, em países 

diferentes e tornara-se objeto de diálogo comum na Europa, contrariando o 

que acontecera na Idade Média (Dooley, 2004). 

Diferentemente dos livros medievais, que eram pesados, de difícil 

manuseio e dispunham de pouco espaço para o texto em virtude das 

iluminuras, os impressores renascentistas italianos, dentre eles o de maior 

destaque, Aldus Manutius, inovaram o sistema de produção de livros, 

reduzindo o seu tamanho à metade, em relação aos medievais, os quais, 

raramente, mediam menos do que 40 cm. Passaram a utilizar o tipo romano 

propiciando mais harmonia e estética. Estas alterações permitiam maior 

quantidade de texto, redução do número de páginas e de custos, e 

privilegiavam o texto em detrimento às iluminuras e aos comentários 

(Dooley, 2004). 

Para enfatizar a revolução que a imprensa causou à época, Meadows 

(1999) revela que a média de livros publicados no período 1436-1536 foi de 

420 títulos, tendo este número aumentado significativamente para 5750, 

entre 1536-1636. Possivelmente, o estabelecimento da imprensa em várias 
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cidades europeias tenha contribuído para essa expansão. A esse respeito, o 

escritor irlandês Barnaby Rich, em 1636, faz o seguinte comentário: 

Um dos males desses tempos é a multiplicidade de livros; eles, de 
fato, sobrecarregam de tal modo a gente que não conseguimos 
digerir a abundância de matéria inútil que, todos os dias, é 
gerada e despejada no mundo. (Côrtes, 2006, p. 43; Meadows, 
1999, p.3). 
 

Apesar de a maioria desses materiais não terem cunho científico, 

“essa explosão de informação” durante os séculos XIV a XVI vem reafirmar 

a importância da imprensa no sistema de produção de livros e no 

consequente impacto causado na comunicação em geral e na difusão do 

conhecimento. 

1.1 As Academias/Sociedades Científicas 

A Revolução Científica10, indissociável da imprensa, têm como fato 

marcante o surgimento dos livros científicos, os quais espelham uma nova 

postura de abordagem aos problemas científicos. Como exemplos citam-se 

pela sua importância, dentre outros, o de Vannoccio Biringuccio (1480-

1539) De la Pirotechnia11, publicado em Veneza no ano de 1540, cujo teor 

versava sobre tecnologia (Figura 1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1 – De la Pirotechnia 

                                                             
10 Expressão criada por Alexandre Koyré em 1939 para designar o período que se inicia no 
século. XVI e se prolonga até ao séc. XVIII. 
11 Disponível em: http://www.minrec.org/libdetail.asp?id=145 <Acesso em 5 de junho de 
2011> 

http://www.minrec.org/libdetail.asp?id=145
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Destaca-se, também, o livro de autoria de Andreas Vesalius (1514-

1564) De Humani Corporis Fabrica12, publicado em 1543, sobre anatomia e 

ilustrado com as dissecações anatômicas realizadas pelo autor (Figura 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 –De Human Corporis Fabrica 

Nesse mesmo ano, Nicolau Copérnico (1473-1543) publicou De 

Revolutionibus Orbium Coelestium13 (Figura 3), ocasião em que propõe o 

heliocentrismo em lugar do geocentrismo (McKie, 1966; Meadows, 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Revolutionibus Orbium Coelestium 

                                                             
12 Disponível em: http://archive.nlm.nih.gov/proj/ttp/flash/vesalius/vesalius.html 
<Acesso em 5 de junho de 2011> 
13 Disponível em: http://www.hue.ac.jp/hue_engl/meich4_2.htm#a <Acesso em 5 de 

junho de 2011> 

 

http://archive.nlm.nih.gov/proj/ttp/flash/vesalius/vesalius.html
http://www.hue.ac.jp/hue_engl/meich4_2.htm#a
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McKie (1966, p. 213) refere que “estes três são os primeiros clássicos 

da literatura científica”, o que caracteriza essa época como o início de 

uma Nova Filosofia, ou seja, o estudo da natureza através do método da 

experimentação e da observação. 

É neste contexto de transformação que as Academias/Sociedades 

Científicas desempenham um papel fundamental na disseminação do 

conhecimento. Usar-se-á Academias e Sociedades Científicas como 

sinônimos14 porque entende-se que as diferenças se justificam apenas em 

função dos diferentes enfoques organizacionais em que surgem. Concorda-

se, assim, com Meadows (1999) que apresenta as possíveis justificativas 

para -o -emprego dos termos face aos diferentes contextos de utilização. 

Um deles diz respeito aos enfoques organizacionais. Possivelmente, as 

Academias eram patrocinadas pelo Estado, sofrendo maior controle do 

governo. Outra observação é pela preferência do vocábulo, enquanto o 

Reino Unido, os Estados Unidos e os Países Baixos utilizam a terminologia 

Sociedade, os demais países europeus adotam Academia. O Quadro 1 

demonstra os diferentes enfoques. 

Quadro 1 - Diferenças organizacionais entre as academias e as sociedades 

 
ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES ROYAL SOCIETY OF LONDON 

a) os membros eram remunerados 
como servidores públicos; 

a) os membros pagavam uma taxa de 
sócio; 

b) a frequência às reuniões era menor; b) afluência maior às reuniões; 

c) dificuldade de publicar, em virtude 
da periodicidade anual; 

c) a facilidade de publicar em 
Philosophical Transactions era 
maior em decorrência da 
periodicidade; 

d) devido ao atraso na publicação as 
informações eram desatualizadas; 

d) devido a periodicidade as 
informações eram mais atualizadas; 

e) apenas os membros podiam publicar e) aceitava comunicações de não 
sócios 

Fonte: adaptado de Meadows (1999) 

                                                             
14  O verbete Academia, no Koogan/Houaiss Dicionário Enciclopédico (2000, p. 11-12) 
registra a origem do termo e seus vários significados. Academia como “sociedade de 
homens de letras, sábios, artistas; sociedades e instituições culturais, científicas e 
literárias”. Outro conceito se encontra no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa que diz: 
“sociedade ou congregação particular ou oficial, com caráter científico, literário ou 
artístico” (Dicionário, 2005). Encontra-se, ainda, neste dicionário, outro significado para o 
termo Academia correlacionando-o à escola de ensino superior, universidade.  Esta 
correlação remete à Grécia Antiga, local onde Platão em 387 aC., fundou uma escola nos 
jardins do Academus. 
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Não superestimando essas diferenças, o que se pretende demonstrar 

é a importância exercida pelas Academias ou Sociedades como 

organizações responsáveis pela promoção e disseminação do conhecimento. 

Essa importância é demonstrada por um membro da Société Royale de 

Montpellier que afirmava em 1776: 

Em geral se reconhece hoje em dia a utilidade das academias. 
Não se é mais tentado em nosso século a colocar isso em questão, 
e se pode afirmar com sinceridade que o rápido progresso que o 
conhecimento humano alcançou nestes dias deve-se em grande 
parte ao zelo infatigável de um número considerável de homens 
cultos, que, reunindo-se em diversas sociedades e unindo seus 
esforços e talentos, têm tido como único objetivo instruir seus 
contemporâneos e transmitir descobrimentos úteis à posteridade 
(Meadows, 1999, p.10). 

1.1.1 As academias humanistas 

Inspiradas no ideal da Academia de Platão, as Academias surgiram 

como instituições na época do Humanismo e do Renascimento, num 

momento em que os estudos sobre a Antiguidade Clássica estimulavam o 

ideal da solidariedade entre os sábios (Académies humanistes, n.d.) 

Inicialmente voltadas para as Letras e as Artes, diversas Academias 

foram fundadas no século XIV. A primeira, a Compagnie du Gai Sçavoir, 

teve início em 1323 na cidade de Toulouse, e seu objetivo era perpetuar as 

tradições do lirismo. Em 1694, sob o reinado de Luis XIV, foi elevada à 

condição de Academia e seu nome alterado para Academie des Jeux 

Floraux15. 

Na Accademia Pontaniana, fundada em 1443 em Nápoles, os 

estudiosos se reuniam para reflexões e “constituíam-se objeto de discussão 

as Letras e a Filologia e os Clássicos (entre outros Livio e Sêneca) a Bíblia, 

temas teológicos em geral e Geografia”. Esta Accademia posteriormente 

teve sua denominação alterada para Porticus Autonianus e em seguida 

Societá Pontaniana di Napoli16. 

                                                             
15 Disponível em: http://www.societes-savantes-toulouse.asso.fr/academ/jeux_000.htm e 
também em http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_Jeux_floraux <Acesso em 2 
de junho de 2011> 
16 Disponível em: http://www.pontaniana.unina.it/italiano/frameit.htm <Acesso em 2 de 
junho de 2011> 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_Jeux_floraux
http://www.pontaniana.unina.it/italiano/frameit.htm
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Seguindo essa cronologia, observa-se em 1460 a fundação da 

Accademia Pomponiana, pelo humanista Giulio Pomponio Leto, voltada 

para a cultura romana clássica.  Seu nome sofreu alterações para 

Accademia Romana e Accademia di Roma17. 

A mais famosa Academia da renascença italiana foi a Accademia 

Platônica, fundada em Florença em 1462, pelo filósofo e médico Marsílio 

Ficino, sob o patrocínio do soberano Cosimo de’ Médici. Sua principal 

missão foi a tradução e estudo da obra de Platão e o aprimoramento da 

língua italiana. 

Durante o século XV e início do século XVI inúmeras Academias 

Humanistas surgiram na Itália, a ponto de Diderot & D´Alembert (1851) 

escreverem: 

“L'Italie seule a plus d'académies que tout le reste du monde ensemble. Il 

n'y a pas une ville considérable où il n'y ait assez de savans pour former une 

académie, et qui n'en forment une en effet” (Diderot & D´Alembert, 1851, 

p. 55). 

Findlen (2004) se refere a esses números e afirma que, pela segunda 

metade do século XVI, as Academias se multiplicaram rapidamente, 

especialmente na Península Italiana, onde foram fundadas 367 instituições 

antes de 1600. 

Essas Academias eram constituídas de grupos de amigos que 

possuíam interesses comuns e se reuniam com frequência para ouvir 

discursos, poemas latinos, discutir questões da filologia clássica e de 

filosofia. Neste período, emergiram as características fundamentais da 

Academia do Renascimento. Homens e, ocasionalmente, mulheres, se 

reuniam para compartilhar interesses sobre cultura e conversação (Findlen, 

2004). 

A maioria das Academias renascentistas não se prolongou por mais 

que uma década, ou até mesmo alguns anos, porque não eram verdadeiras 

instituições, mas criação de protetores individuais; eram privadas, em lugar 

de organizações públicas. Exceção à regra foi a Accademia Fiorentina 

                                                             
17 Disponível em: http://gallica.bnf.fr/themes/LitXVIn.htm <Acesso em 2 de junho de 
2011> 

http://gallica.bnf.fr/themes/LitXVIn.htm
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fundada, informalmente, por um grupo de eruditos em 1540, e que veio, 

subsequentemente, a desfrutar do patrocínio oficial de Cosimo de’ Médici. 

Neste caso pode-se falar sobre a Academia patrocinada pelo Estado, uma 

vez que sua missão cultural era política, pois sua meta era a preservação e 

disseminação da literatura e do idioma toscano. Sua sucessora, a 

Accademia della Crusca (1582) criou uma série de dicionários etimológicos, 

unificando o idioma toscano (Findlen, 2004). 

1.1.2 As academias científicas 

No início do século XVII a Itália viveu seu apogeu de 

desenvolvimento, sendo considerada uma potência industrial e comercial 

em virtude da navegação marítima e da vocação nata para a inovação. 

Ademais, foi o berço do Latim, língua utilizada para comunicação da 

ciência e o local de renascimento das artes, letras, ciência e tecnologia. 

Surge no período uma Academia que reflete novas preocupações 

intelectuais. As Academias italianas e francesas dedicadas às línguas e à 

cultura deram lugar a uma sucessão de Academias cujos membros falavam 

frequente e explicitamente que deixariam as diferenças políticas e 

religiosas pela causa comum – o estuda da natureza. 

Desta forma é fácil entender por que em 1560 Gianbattista della 

Porta tentaria formar uma sociedade científica em Nápoles, semelhante às 

muitas sociedades literárias que floresceram na Itália; também não é difícil 

entender por que a Academia de Porta, denominada Academia Secretorum 

Naturae, ou Academia dos Segredos da Natureza, seria logo fechada por 

causa de oposição clerical, uma vez que tais atividades tinham o sabor de 

magia (magia branca em lugar de preta, mas magia). Porta, então, foi 

chamado a Roma e acusado de feitiçaria. Considera-se que foi um 

afortunado por sair com nada além da proibição de sua academia (McKie, 

1966). 

Enquanto a reação contra a tradição e a autoridade começou nas 

artes em lugar de nas ciências e, embora não tenha levado a uma ruptura 

súbita, mas a um tempo bastante prolongado, 40 anos se passaram antes de 

uma nova tentativa para formar outra sociedade científica. 
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1.1.2.1 Accademia dei Lincei 

Dessa feita foi fundada a primeira Academia considerada científica, 

denominada Accademia dei Lincei, atualmente Accademia Nazionale dei 

Lincei18 fundada em Roma no ano de 1603. Dentre seus membros, incluía-se 

o matemático e filósofo florentino Galileo Galilei. Esta Academia publicou 

os Proceedings de suas reuniões intitulado Gesta Lynceorum19 (Figura 4), 

considerada a mais antiga (1609) publicação de qualquer sociedade 

científica. A Academia teve uma vida efêmera, apenas 27 anos, e uma das 

razões foi a condenação de Galileu. 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4 - Gesta Linceor 

1.1.2.2 Accademia Del Cimento 

Sucessora da Accademia Nazionale dei Lincei, a Accademia Del 

Cimento foi fundada em 1657 na cidade de Florença, sob o patrocínio do 

Grão Duque Ferdinando II da Toscana e seu irmão Leopoldo di Médici. Essa 

Academia perseguiu o ideal do conhecimento experimental. Em 1666 

publicou a obra clássica Saggi di naturali esperienze20 (Essays on Natural 

Experiments). (Figura 5). Como a anterior, também teve curta duração. 

Essas Academias, entretanto, deixaram como grande marco a fixação de 

padrões para suas sucessoras: 

                                                             
18 Disponível em: http://www.lincei.it/ <<Acesso em 4 de junho de 2011> 
19 Disponível em: http://www.lincei-celebrazioni.it/gesta/L01RABRx.pdf <Acesso em 4 de 
junho de 2011> 
20 Disponível em: 
http://www.library.usyd.edu.au/libraries/rare/modernity/accademia.html <Acesso em 4 
de junho de 2011> 

http://www.lincei.it/
http://www.lincei-celebrazioni.it/gesta/L01RABRx.pdf
http://www.library.usyd.edu.au/libraries/rare/modernity/accademia.html
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a) patrocínios distintos e apoio eram necessários; 
b) o número de sócios deveria ser pequeno; 
c) as reuniões serviriam para observações e experiências; 
d) os resultados dos trabalhos seriam publicados; 
e) os livros escritos pelos sócios (McKie, 1966; Findlen, 2004). 

 

 
Figura 5 – Saggi di naturali esperienze 

À mesma época, enquanto as Academias italianas fracassavam, as de 

Londres e Paris as sucediam, mas de forma diferente. Na França, o 

interesse pela Nova filosofia se generalizou e em muitas cidades grupos 

interessados naquela matéria se encontravam para discussões e algumas 

vezes, experimentos. Dentre esses expoentes, citam-se Descartes, Marin 

Mersenne, o Abade Bourdelot, os irmãos Pierre e Jacques Dupuy e muitos 

outros (Findlen, 2004) 

As Academias Toscanas inspiraram outros estados a pensarem na 

Academia como mais que uma associação privada de intelectuais. Assim, os 

eruditos franceses exigiram de seus monarcas e ministros que fundassem 

Academias reais. 

1.1.2.3 Academie Royale des Sciences 

Em 1635 foi fundada a Academie Française, seguindo-se em 1663, a 

Academie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres e em 1666, a Academie 

Royale des Sciences, por iniciativa do Cardeal Richelieu que obteve a 

autorização do rei Luís XIII para seu funcionamento com a principal 
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finalidade de tornar a língua francesa "pura, eloquente, e capaz de tratar 

das artes e ciências"21 e, finalmente, Academie dés Sciences.  

A Academie Royale des Sciences “oferecia estipêndios e moradia 

para os mais talentosos astrônomos, matemáticos e filósofos naturais 

europeus, tornando-os empregados do Estado”. Sobre esta questão McKie 

(1996) também se reporta ao salário dos acadêmicos. Neste sentido, 

retoma-se Meadows (1999), quando comenta sobre os enfoques 

organizacionais das Academias e Sociedades. 

A Academie Royale des Sciences foi pioneira no lançamento do 

periódico científico, cabendo ao Journal des Sçavans, fundado por Denis de 

Sallo e publicado em janeiro de 1665.  

1.1.2.4 Royal Society of London 

Londres, 1645. O Gresham College era uma feição primitiva da futura 

Universidade de Londres e o embrião da Royal Society of London. Alguns 

professores se reuniam para discutir assuntos nada polêmicos como 

divindade, leis, geometria, física, astronomia, retórica e música. Após a 

guerra civil, que durou 20 anos, a Inglaterra teve sua monarquia restaurada 

em 1660. Após a Restauração, as reuniões se tornaram mais amiúde e 

oficial, levando em 1662 à constituição da Royal Society of London 

(Meadows, 1999, p. 5). 

A Sociedade foi fortemente influenciada pela obra de Francis Bacon22 

que, para além de dar um caráter metódico à pesquisa científica, deixou 

escrito em sua última obra as atribuições de uma sociedade científica e a 

necessidade de enfatizar a recolha de informações importantes (Patalano, 

2005). 

A origem da Royal Society of London23 

lie in an 'invisible college' of natural philosophers who began 
meeting in the mid-1640s to discuss the new philosophy of 

                                                             
21 Disponível em: http://www.casadobruxo.com.br/abl/abl_origem.htm <Acesso em: 20 de 
maio de 2010> 
22 Francis Bacon (1561-1626), filósofo, ensaísta e historiador inglês 
23 Disponível em: http://royalsociety.org/about-us/history/ <Acesso em 4 de junho de 
2011> 

http://www.casadobruxo.com.br/abl/abl_origem.htm
http://royalsociety.org/about-us/history/
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promoting knowledge of the natural world through observation 
and experiment, which we now call science24 . 

A Royal Society tinha como objeto de preocupação: 

a) A correspondência internacional entre filósofos; 
b) A coleção de espécimes naturais; 
c) O aperfeiçoamento de instrumentos como a bomba de ar e o 

microscópio; 
d) A publicação dos resultados de suas experiências; 
e) A resenha de livros; 
f) Um programa de publicações, o qual foi amplamente 

discutido em vários países (Findlen, 2004). 

Segundo Fjällbrant (1997), essas Academias/Sociedades 

representavam “Um movimento em direção a uma organização cooperativa 

para os cientistas, independentemente de pontos de vista político ou 

organização profissional". 

No final século XVII, as sociedades científicas tinham sido 

definitivamente formalizadas em Londres e em Paris e a publicação das 

memórias científicas tinha igualmente se estabelecido com a criação do 

periódico científico (McKie, 1966). A importância desses acontecimentos 

não pode ser esquecida uma vez que a característica da organização 

científica havia alcançado sua forma definitiva. O segundo aspecto, como 

lembra (Findlen, 2004), era o sonho de Francis Bacon realizado, pois em 

seu livro New Atlantis, um best-seller publicado postumamente em 1627, 

descrevia o sonho da criação de uma sociedade científica e o desejo de 

tornar a ciência um problema vital para o estado. 

No Brasil, a antiga Sociedade Brasileira de Ciências teve suas origens 

a partir de reuniões informais realizadas por professores da Escola 

Politécnica. Fundada em 3 de maio de 1916 na cidade do Rio de Janeiro, à 

época capital da República, recebeu a adesão de professores e 

investigadores provenientes de instituições como Museu Nacional, o 

Observatório Nacional, o Serviço Geológico e Mineralógico e o Instituto de 

Medicina Experimental de Manguinhos, atual Instituto Oswaldo Cruz25 

Uma das prioridades da primeira gestão foi a criação de um periódico 

científico, o qual denominou-se Revista da Sociedade Brasileira de Ciência, 

                                                             
24 Disponível em: http://royalsociety.org/about-us/history/ <Acesso em 4 de junho de 
2011> 
25 Disponível em: http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=4 <Acesso em: 14 de 
julho de 2014> 

http://royalsociety.org/about-us/history/
http://www.abc.org.br/article.php3?id_article=4
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posteriormente Revista da Academia Brasileira de Ciências e finalmente, 

em 1929, Anais da Academia Brasileira de Ciências26 

Em Portugal, a Real Academia das Sciencias de Lisboa, atualmente 

Academia das Ciências de Lisboa, foi criada em 24 de Dezembro de 1779. 

Sob o patrocínio da Rainha D. Maria I, teve como fundadores D. João Carlos 

de Bragança, 2º Duque de Lafões, primeiro Presidente, e o Abade Francisco 

Corrêa da Serra, o primeiro Secretário. Fundada durante o período do 

Iluminismo, tinha como objetivo aprofundar o conhecimento das Ciências, 

Humanidades, Tecnologia e Economia. Manteve intensa atividade nos 

séculos XV e XVI, contudo a partir do final do século XVII viu-se sua atuação 

declinar com o surgimento de academias particulares. 

Ao assumir, o Rei D. João V criou a Academia da História e um 

“Gabinete” de História Natural. Com a destruição do Paço da Ribeira não 

sobraram vestígios dessa época. Reinando D. José, assistiu-se à dureza das 

reformas pombalinas, entre elas a da Universidade, culminando com a 

evasão de cérebros. Somente após a “viradeira”27 .  

A nova Academia das Ciências de Lisboa, tal como a Academie 

Royale des Sciences “eram encorajados a participar – recebendo um ‘jeton’ 

de prata pela participação nas sessões, prática a que orçamentos restritos 

puseram fim”. Atualmente a Academia prossegue com as seguintes de 

apresentação de Comunicações; Investigação; Intercâmbio internacional; 

difusão de conhecimentos através de edições, da Internet etc.28  

 

 

 

                                                             
26 O periódico Revista da Sociedade Brasileira de Ciência circulou inicialmente com três 
volumes anuais (1917-1919). Com o título Revista de Ciências, circulou nos anos 1920-
1921, nos anos seguintes teve publicação irregular. Em 1926 publicou um artigo de autoria 
de Albert Einstein sobre Teoria da Luz. Somente em 1929 sua  publicação foi regularizada 
com Anais da Academia Brasileira de Ciências. “Este periódico possui circulação nacional e 
internacional e visa publicar avanços na pesquisa científica, tanto de pesquisadores 
atuantes no país como também de cientistas de outras nacionalidades, atuantes nos 
principais centros de pesquisa do exterior, tendo como parâmetro a excelência da 
pesquisa”. Disponível em: http://www.abc.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=52 <Acesso 
em: 14 de julho de 2014> 
27 Política de desmonte aplicada às reformas pombalinas 
28 Disponível em: http://www.acad-ciencias.pt/wordpress/historia-da-academia-das-
ciencias-de-lisboa/ <Acesso em: 14 de julho de 2014> 

http://www.abc.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=52
http://www.abc.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=52
http://www.abc.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=52
http://www.acad-ciencias.pt/wordpress/historia-da-academia-das-ciencias-de-lisboa/
http://www.acad-ciencias.pt/wordpress/historia-da-academia-das-ciencias-de-lisboa/
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1.2 - Os periódicos científicos 

“If methods of communication had not worked to 

spread Enlightenment ideas in the 1700's, then later 

types of communication would not have had any 

foundation upon which to build.” Brian Rutishauser 

Para além da comunicação, restrita às cartas manuscritas, às 

comunicações verbais, apresentadas durante as reuniões das 

Academias/Sociedades e, posteriormente, os livros (embora um meio de 

comunicação da ciência estabelecido antes do século XVII), os eruditos 

também se valiam de outros meios (Figura 6) como os jornais, que 

publicavam informações sobre agricultura e pecuária, os almanaques e os 

calendários, como fonte de notícias semicientíficas, os periódicos, tanto 

aqueles pertencentes às Academias/Sociedades, quanto àqueles 

comercializados por empresas privadas e, também, a cifra científica ou 

sistema de anagrama29 (Meadows, 1999) como o que Galileu escreveu para 

Kepler em 1610 (Fjällbrant, 1997). 

 

 

Figura 6 – Meios de comunicação impressos utilizados no século XVII 
Fonte: Fjällbrant (1997) 

                                                             
29 Palavra ou frase formada pela transposição de letras de outra palavra ou frase 
(Dicionário Aurélio). 
Os investigadores estabeleciam a autoria de uma descoberta através de um anagrama. 
Segundo Fjällbrant (1997) “ A sentence announcing a discovery was encrypted into an 
anagram, which was then deposited with an official witness. The scientist could then refer 
to his witness to unscramble the anagram, and in this way establish priority!” 
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smaismrmilmepoetalevmibunenugttaviras30 

Esse cenário sofre alterações com o surgimento de um novo canal de 

comunicação – o periódico. 

O progresso sociotecnológico, conforme observam Nikam & Babu 

(2009) demandou não apenas a alteração do script para o impresso, o que 

hoje equivaleria a fazer uma comparação do formato analógico para o 

digital, mas também a mudança no comportamento dos investigadores, que 

passaram a ter uma nova concepção de compartilhamento da produção 

científica através de um novo canal de comunicação – o periódico e a 

adoção do sistema “peer review”, que ajudou a construir o corpus da 

literatura científica, acrescentou status às universidades, aos institutos de 

pesquisa e à reputação científica (Nikam & Babu, 2009). Vê-se, portanto, 

que a avaliação cega remonta a trezentos anos, não apresentando grandes 

alterações na atualidade. 

O surgimento da publicação periódica não só facilitou a comunicação 

entre intelectuais que possuíam interesses comuns, mas também 

disseminou os frutos do saber para um público maior e, eventualmente, até 

mesmo para uma audiência leiga. Conforme afirma Nelles (2004) os 

periódicos desempenharam a função de desfazer antagonismos, como as 

querelas envolvendo os aspectos linguístico (entre o Latim e o vernáculo e 

entre os idiomas dominantes da “República das Letras” (francês, italiano, 

inglês, e alemão); religioso (entre protestantes e católicos) e geográfico 

(contribuindo para a criação de um foro público cosmopolita do 

conhecimento e novas ideias e abrindo canais de comunicação entre 

centros nacionais intelectuais e as periferias regionais). 

O Journal des Sçavants, anteriormente referido, foi publicado no dia 

5 de janeiro de 1665, por iniciativa de Denis de Sallo. Pertencente à 

Academie Royale des Sciences de Paris, pioneira nesse gênero de 

publicação, o periódico teve a vanguarda de reunir em números sucessivos 

                                                             
30 altissimum planetam tergeminium observari (I have observed the uppermost planet 
triple) – tratava-se dos anéis de Saturno que Galileo observou pela primeira vez. Através 
do anagrama Galileo teve tempo para se certificar de sua descoberta e só depois de 
confirmada, trazê-la a público. 
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e periódicos (semanais) notícias, resenhas de livros, resultados de 

observações e experimentos, julgamentos legais e eclesiásticos, obituários 

etc., iniciando “uma espécie de revolução no mundo das letras e das 

ciências”(Brown, 1972, p. 377). 

Mueller (2000) apresenta a justificativa de De Sallo para a publicação 

do Journal “para o alívio daqueles que são muito indolentes ou muito 

ocupados para ler livros inteiros”. O Journal tinha como objetivo: 

Catalogar e dar informações úteis sobre livros publicados na 
Europa e resumir seus conteúdos, divulgar experiências em física, 
química e anatomia que possam servir para explicar os fenômenos 
naturais, descrever invenções ou máquinas úteis e curiosas, 
registrar dados meteorológicos, citar as principais decisões das 
cortes civis e religiosas e censuras das universidades, e transmitir 
aos leitores todos os acontecimentos dignos da curiosidade dos 
homens (Mueller, 2000, p. 74). 

O periódico foi suspenso durante a Revolução Francesa, voltando a 

circular em 1797 sob o título Journal des Savants. “This journal was of 

considerable importance in that it provided a model and stimulus for other 

journals”. (Kronick, 1991). 

Quando da publicação do Journal des Sçavans seu conteúdo foi 

discutido pelos membros da Royal Sociey porque, como observa Mckie 

(1996), já existia em mente o embrião de uma publicação. Sob a editoria de 

Henry Oldenburg, decidiram, então, criar algo similar, contudo com um 

cunho mais filosófico (no sentido atual de mais científico), mais 

profissional, excluindo itens legais e eclesiásticos. Assim, no dia 6 março de 

1665 foi lançado o periódico Phylosophical Transactions of the Royal 

Society of London (Figura 20). (Findlen, 2004; Fjällbrant, 1997). Iniciava-

se, então, uma nova modalidade de comunicação da ciência. 

Na primeira metade do século XVIII apenas cinco título foram 

lançados no período 1700 – 1750, nomeadamente Pierre Baile's Nouvelles 

de la République des Lettres (Rotterdam, 1684), Jean Le Clerc's 

Bibliothèque Universelle et Historique (Amsterdam, 1686) etc., a partir de 

então ocorreu considerável incremento no número de títulos lançados, 

dentre eles Annales de Chimie (et de Physique), 1790; Annalen der Physik, 

1799 (Fjällbrant, 1997).  
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Paralelamente aos periódicos editados pelas Academias/Sociedades, 

como observa Nelles (2004), outros títulos foram lançados por entidades 

privadas, a exemplo do Giornale de' letterati (Roma 1668-1681), moldado 

no feitio do Journal de Sçavans e o Acta Erutditorum ((Leipzig, 1682), que 

adotou o padrão do Philosophical Transactions, da Royal Society; Pierre 

Baile's Nouvelles de la République des Lettres (Rotterdam, 1684), e Jean Le 

Clerc's Bibliothèque Universelle et Historique (Amsterdam, 1686)31. 

1.2.1 Os periódicos especializados 

O Século das Luzes caracteriza-se como um período de grande 

produção de conhecimento nas artes, letras e ciências. “Os conhecimentos, 

à medida que se expandiam, foram desenvolvendo uma estrutura teórica 

cada vez mais complexa” (Meadows, 1999, p. 22). A especialização da 

ciência teve reflexos significativos em todos os campos científicos e o 

conhecimento produzido demandava comunicação. 

No limiar do século XVII surgiu o primeiro periódico científico 

considerado especializado intitulado: Chemisches Journal für die Freunde 

der Naturlehre, Arzneygelahrheit, Haushaltungskunst und Manufakturen 

(1778-1781), seguindo-se Neuesten Entdeckungen in der Chemie (1781-

1786), Chemisches Arkiv (1783), Neues Chemisches Arkiv (1784-1791, 

Chemische Annalen für die Freunde der Naturlehre, Arzneygelahrheit, 

Haushaltunskunst und Manufakturen (1784-1804)32 (Fjällbrant, 1997). 

Há controvérsia na quantidade de títulos publicados no último quarto 

do século XVIII. Fjällbrant (1997) apresenta 25 títulos33 e Mckie (1966) por 

sua vez, afirma que foram publicados 70. Dentre estes incluem-se Rozier’s 

Observations sur la Physique (Paris, 1771), Crell’s Chemisches Journal 

(Lemgo, 1778), Curtis’s Botanical Magazine (Londres, 1787), Annales de 

Chimie (Paris, 1789), Gren’s Journal der Physic (Halle and Leipzig, 1790). 

                                                             
31 A quantidade de títulos de periódicos científicos publicados durante a primeira metade 
do século XVIII não foi significativo, apenas cinco títulos, observando-se um acréscimo de 
70 títulos na segunda metade do século (Fjällbrant, 1997). 
32 A observar-se uma predominância de publicações no idioma alemão 
33 Destes, 13 publicados em Alemão, cinco em Inglês e três em Francês 
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Destaque entre os periódicos científicos foi o lançamento em Londres 

(1798) do Philosophical Magazine que, nas palavras de Mckie (1966), foi o 

segundo em importância depois do Philosophical Transactions. 

Os títulos dos periódicos científicos sugerem que, com a produção do 

conhecimento por áreas especializadas, aumentou também a quantidade de 

informação produzida e a necessidade de disseminá-la para comunidades 

de investigadores e acadêmicos específicas, com vistas a facilitar o acesso 

ao que foi publicado em sua área de atuação. 

Stumpf (1994, p. 32) complementa essa historiografia dizendo que, 

no século XIX, as revistas científicas proliferaram por duas razões: a 

quantidade de pesquisadores e, por consequência o aumento no número de 

pesquisas e, também, por serem editadas por novos organismos – editores 

comerciais, Estado e universidades. 

Nesse sentido, tanto os periódicos publicados pelas 

Academias/Sociedades, quanto aqueles publicados comercialmente vieram 

ao encontro das aspirações dos investigadores/acadêmicos no sentido de 

ser um veículo de publicação mais rápida, os artigos serem revisados pelos 

pares, garantindo-lhes crítica, legitimação e a disseminação do 

conhecimento para públicos específicos. 

1.2.2 O predomínio de um novo artefato: o artigo de periódico 

Porquê os artigos publicados nos periódicos se tornaram o canal 

preferencial para a comunicação da ciência? Diante de outros canais de 

comunicação disponíveis, o que levou os investigadores a esta 

preferência?34 

Gonçalves, Ramos, & Castro (2006, p. 165) argumentam que isto é 

resultado da “evolução da comunicação informal, que consistia no uso de 

cartas, atas ou memórias das reuniões científicas para transferência da 

informação entre pesquisadores”. Contudo, Fjällbrant (1997) é mais 

convincente ao fundamentar suas afirmações na teoria SCOT (Social 

                                                             
34 Não significa dizer que em todas as áreas do conhecimento o artigo de periódico é o 
meio de divulgação por excelência, a tipologia documental pode variar. Significa, sim, que 
a maioria das áreas do conhecimento vê no artigo do periódico a tipologia documental 
mais expressiva. 
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Construction of Technology), técnica desenvolvida por Bjiker e Pinch. Essa 

técnica é baseada no pressuposto de que para uma dada situação, surge um 

número de artefatos. Esta etapa envolve flexibilidade de design e 

apresenta várias opções. Após algum tempo, um ou mais desses artefatos 

emerge e demonstra ser o mais adequado para aquela situação. A autora 

conclui que essa técnica pode ser aplicada à comunicação da ciência uma 

vez que vários métodos foram utilizados pelos investigadores para a 

comunicação formal, entretanto um artefato – o artigo de periódico – 

prevaleceu. Para perceber o porquê desse artefato há que se considerar os 

grupos socioculturais envolvidos na disseminação da informação científica e 

tecnológica e examinar as necessidades e problemas desses grupos e a 

interação entre eles. 

O predomínio de um artefato, a partir de um grupo de artefatos que 

exercem a mesma função, dá-se através do processo de seleção com base 

nas necessidades dos grupos interessados. Como nas demais áreas do 

conhecimento, há grupos na comunicação da ciência interessados em um 

artefato e, assim, como refere Fjällbrant, (1997) “O fechamento é 

susceptível de ocorrer quando algumas dessas necessidades podem ser 

resolvidas por um único e mesmo artefato ou quando forem satisfeitas as 

necessidades de um poderoso grupo social " 

Diferentes segmentos sociais (Figura7) estavam imbricados no 

processo de disseminação da informação e, cada um, evidentemente, 

manifestava preocupação, necessidades e interesses com a comunicação da 

ciência. As necessidades de cada segmento são descritas por Fjällbrant 

(1997). 

Os investigadores desejavam ver seus trabalhos publicados e 

desempenhavam o papel, tanto de autores como o de produtores 

primários da informação, e suas principais necessidades eram: estabelecer 

propriedade e prioridade; ser reconhecidos pelos pares; conseguir 

financiamento e propagar a ciência. Os investigadores (pares), por sua vez, 

manifestavam interesse na leitura dos artigos e exerciam a função de 

leitores; careciam de acesso a novas informações e se preocupavam com o 

controle de qualidade. Os estudantes, ávidos por saber sobre os novos 
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avanços, atuavam como leitores. O público amador configurava-se como 

leitores. As editoras, tanto as Sociedades/Academias quanto as privadas, 

produtoras secundárias, necessitavam de um meio de comunicação que 

atraísse material de alta qualidade para ser publicado, se preocupavam 

com o controle de qualidade, buscavam reduzir os custos de impressão. As 

bibliotecas, responsáveis pela aquisição e guarda das publicações eram 

facilitadoras da leitura, característica também apontada para os livreiros. 

Organizações jurídicas, interessadas em aspectos legais que incluem a 

prioridade da descoberta e as questões de autoria eram vistos como 

consumidores. Organizações de cunho industrial, utilizadores dos produtos 

resultantes da pesquisa – consumidores. Instituições acadêmicas – 

consumidores e facilitadores da produção; controle de qualidade. 

Organizações religiosas – influenciram o desenvolvimento e a prática da 

ciência nos séculos XVII e XVIII. 

 

Figura 7 - Grupos de interesse na comunicação científica 
Fonte: Fjällbrant (1997) 

De acordo a mesma fonte os meios de comunicação disponíveis no 

século XVII como o anagrama, se destinavam a priorizar a autoria 

intelectual do trabalho e não a sua divulgação; as cartas pessoais eram 

usadas como uma forma de comunicação prévia, supõe-se que seu objetivo 

era solicitar aos pares para repetir e verificar os experimentos, contudo 

não tinham como meta a difusão do conhecimento, e os livros 
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apresentavam altos custos de produção e distribuição, além de serem um 

meio de comunicação lento para publicação. 

Desta forma, o artefato periódico, no qual um número de artigos 

com diferentes temáticas eram reunidos e publicados mais rapidamente 

que o livro, emergiu como canal preferencial para publicação da ciência. 

Ademais, os periódicos publicados pelas Academias/Sociedades eram 

considerados uma “hallmark quality”, para além disso 

Os interesses da maioria dos grupos socioculturais preocupados 
com publicação científica parecem ter sido satisfeitos e esse 
consenso levou ao reconhecimento e adoção dos artigo de 
revistas científicas ou profissionais e também as comunicações 
apresentadas em conferências como os veículos mais importantes 
para a divulgação científica na maioria das disciplinas científicas 
e técnicas (Fjällbrant, 1997). 

A tendência dos periódicos comerciais foi seguir o mesmo padrão e 

assim, tanto os artigos publicados nas revistas editadas pelas 

Academias/Sociedades ou por editoras comerciais, revelaram-se como o 

artefato preferencial para a comunicação da ciência.  

Consolidada como um processo cumulativo, produzida de forma 

sistemática, a ciência35 tem como pressuposto o respeito aos rigores do 

método científico, obediência aos fenômenos, princípios, teorias, leis, os 

quais, por sua vez, se transformam em novos fenômenos, teorias, princípios 

etc. Contudo, essa acumulação não é estática porque o conhecimento é 

dinâmico e cada saber produzido representa um novo nível de significação, 

embora parcial, por ser a ciência temporal, relativa e inovadora. Esse 

continuum de inovação conduz os investigadores a questionamentos sobre 

os postulados, teorias e métodos utilizados o que, em geral, repercute em 

períodos de crise, vez que “crises are a necessary precondition for the 

emergence of novel theories” (Kuhn, 1996, p. 77), levando à ruptura do 

                                                             
 35 A definição de ciência pode ser encontrada em Ziman (1979) que apresenta  várias 
acepções e discute com profundidade a problemática. Entretanto, resume a discussão 
afirmando que “Ciência é Conhecimento Público” e exemplifica que qualquer indivíduo 
“pode fazer uma observação, ou criar uma hipótese, e se ela dispuser de recursos 
financeiros poderá mandar imprimir e distribuir o trabalho para que outras pessoas o 
leiam. O conhecimento científico é mais que isso. Seus fatos e teorias têm de passar por 
um crivo, por uma fase de análises críticas e de provas, realizadas por outros indivíduos 
competentes e desinteressados, os quais deverão determinar se eles são bastante 
convincentes para que possam ser universalmente aceitos. O objetivo da Ciência não é 
apenas adquirir informação, nem enunciar postulados indiscutíveis; sua meta é alcançar 
um consenso de opinião racional que abranja o mais vasto campo possível” 



32 

 

paradigma vigente. A isso se denomina revolução científica ou ruptura de 

paradigma, constituindo-se a mola propulsora do desenvolvimento 

científico. 

Na contemporaneidade emerge, na comunidade científica, a nova 

“cultura de virtualidade real” (Castells, 2000, p. 439), imprimindo novos 

modos de produção do conhecimento. Estaria, assim, a ciência tradicional 

atravessando uma crise? Uma fase de ruptura de paradigma? 

Gibbons et al., (1994) apresentam dois modelos de produção do 

conhecimento: da ciência tradicional e da ciência contemporânea, ao que 

nomeiam Modo 1 e Modo 2 (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Modos 1 e 2 de produção do conhecimento 
 

Fonte: adaptado de Gibbons et al (1994) 

O modo 1 presume que a investigação parte do conhecimento básico, 

seguindo depois para as aplicações; o pesquisador tem livre arbítrio para 

pesquisar o que lhe for de interesse; a investigação é ordenada de acordo 

com as disciplinas; as instituições de pesquisa são homogêneas; o 

investigador se preocupa com o avanço do conhecimento. O modo 2 

enfatiza que a diferença entre a pesquisa básica e aplicada tende a 

desaparecer; o conhecimento básico acontece concomitantemente com as 

aplicações; a transdisciplinaridade se faz presente, uma vez que equipes 

com formação em diferentes domínios científicos trabalham 

harmonicamente favorecendo a heterogeneidade; as instituições públicas e 

privadas atuam conjuntamente, inclusive no financiamento das 

investigações. Isso introduz uma nova cultura: a responsabilidade social e a 

Modos de produção do conhecimento científico 

 Modo 1 – ciência tradicional (linear) Modo 2 – ciência contemporânea (não linear) 
  O conhecimento básico é produzido antes e 
independentemente de aplicações 

O conhecimento é produzido no contexto das 
aplicações 

   Organização da pesquisa de forma disciplinar Transdisciplinaridade  

Organizações de pesquisa homogêneas Heterogeneidade e diversidade 
organizacional 

 

Compromisso estrito com o conhecimento: os 
pesquisadores não se sentem responsáveis 
pelas possíveis implicações práticas de seus 
trabalhos 

“accountability” e reflexividade: os 
pesquisadores se preocupam e são 
responsáveis pelas implicações não científicas 
de seu trabalho 
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avaliação da pesquisa por entidades externas. Há também uma maior 

cobrança do investigador em relação à qualidade da pesquisa, 

produtividade, emprego dos recursos financeiros etc. Esse Modo sugere que 

a dinâmica da transdisciplinaridade e heterogeneidade se constituem num 

fator de maior interação entre os sujeitos, potencializa as relações 

interpessoais, o trabalho colaborativo em diferentes territórios geográficos, 

a partilha, a apropriação de conhecimento de áreas científicas diversas e a 

utilização da comunicação instantânea mediada pelas tecnologias digitais. 

A substituição do Modo 1, de estrutura linear, pelo Modo 2, de 

estrutura não linear, apresenta características que vão ao encontro do que 

Castells (2000) denomina “sociedade em rede”. Nesse sentido, Borges 

(2006, p. 14) menciona que “a emergência da complexidade” 

especialmente a partir desse dispositivo, “infinitamente complexo”, o 

computador, introduz uma abordagem diferenciada face à concepções 

hierárquicas (de organização) e lineares (de produção da ciência). 

A comunicação científica se enquadra no Modo 2, posto que ocupa 

um lugar central nas atividades de investigação como enfatiza Nentwich 

(2003, p. 31) e está diretamente relacionada com outras duas áreas, a 

produção do conhecimento e a distribuição do conhecimento. 

Ziman (1979) refere que a ciência torna-se pública através da 

comunicação científica, contudo isso não significa dizer que a ciência se 

restringe a “simplesmente conhecimentos ou informações publicados”. O 

conhecimento produzido necessita, não apenas se tornar público, mas 

também ser submetido ao controle de qualidade, isto é, criticado pela 

comunidade científica para que suas teorias e hipóteses sejam sabatinadas, 

postas à concordância ou refutação (Popper, 2006). Dessa forma, a ciência 

só será efetivada se houver comunicação, como reforça Nentwich (2003, p. 

31) “scholarly discourse and co-ooperation would be unthinkable without 

communication” para então receber o carimbo de autenticação por meio da 

comunicação científica a qual, na concepção de Targino (1998, p. 22) se 

constitui no elemento básico da pesquisa científica e, como refere 

Meadows, (1999, p. vii) situa-se no “próprio coração da ciência”. 
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Nessa linha de raciocínio Mueller (1995) chama a atenção para a 

importância do acompanhamento da evolução e do crescimento da ciência 

uma vez que esta influencia a comunicação científica e ambos, volume de 

pesquisa e literatura científica, crescem juntos acumulando e 

sedimentando a informação que se transforma em conhecimento. 

A comunicação da ciência não é um fenômeno isolado, pois envolve: 

sujeitos (pesquisadores e consumidores da informação); produtos (canais 

formais e informais) e os contextos em que estão inseridos (histórico, 

educacional, econômico e social) (Witter, 1999). Nessa perspectiva Mueller 

& Passos (2000, p. 13) afirmam que “não se pode dissociar o estudo da 

comunicação científica do fazer ciência e dos conceitos de “verdade” na 

ciência, conhecimento científico e comunidade científica” uma vez que os 

conceitos de verdade na ciência e conhecimento científico estão 

diretamente relacionados à Filosofia da Ciência, História da Ciência e 

Sociologia da Ciência, conforme os precursores Merton, Price, Bernal, 

Menzel e Ziman, cujas teorias construiram os pilares que alicerçam os 

pressupostos da ciência e da sua comunicação. 

1.3 Pressupostos conceituais 

É nesse contexto que se busca compreender a essência da 

“Comunicação Científica ou Comunicação da Ciência” 36  através de seus 

pressupostos conceituais. Não se questiona se a comunicação científica 

existe desde eras remotas através dos canais de comunicação disponíveis à 

época37, contudo é um termo amplo com largo espectro de significados e 

interpretações. Esse tipo de comunicação ocorre nos contatos informais 

(colégios invisíveis, troca de e-mails, fóruns de discussão, redes sociais, 

etc.) e nos formais, principalmente nos canais há muito legitimados, os 

artigos publicados em periódicos impressos e os atuais digitais. Tratando-se 

de uma temática tão alargada, envolve um sem número de estudos tais 

como direitos de propriedade, autoarquivamento, revisão por pares (peer-

                                                             
36 Na literatura os termos scientific communication e scholarly communication são 
utilizados indistintamente, assim como comunicação científica e comunicação da ciência. 
37 Evidentemente não nos moldes e concepção atuais 
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review), modos de produção, fluxo do sistema ou processo de comunicação 

da ciência, iniciando-se este último com o trabalho seminal de Garvey & 

Grifith e posteriores, como Subramanyam (1981), Liu & Danziger (1996), 

Fjällbrant (1997), Fernandez (1999) Hurd (1996, 2000, 2004); Barjak (2006); 

Smith (2007); Nagami (2008); Peset (2008); Nikam & Babu (2009) dentre 

outros. 

O termo Comunicação Científica, segundo Christovão & Braga (1997) 

foi cunhado por John Bernal, físico irlandês e historiador da ciência, na 

década de 40. Desde então, a literatura relata um sem número de 

conceitos, contudo parece não existir um constructo único. À luz do ponto 

de vista de autores como Harnad (1995), trata-se de toda comunicação 

entre os pares, enquanto Rowlands, Nichols e Huntington (2004) a 

descrevem como a literatura revisada pelos pares após a conclusão de uma 

investigação. Borgman (2000) amplia o conceito e a vê como “the study of 

how scholars in any field (e.g. physical, biological, social and behavioral 

sciences, humanities and technology) use and disseminate information 

through formal and informal channels”. Para Borges (2006, p. 698) é o 

“processo no qual o conhecimento é comunicado, usado e desenvolvido 

numa comunidade”. De acordo com os termos utilizados nessas citações 

constata-se que se referem à comunicação, literatura revisada pelos pares, 

uso e disseminação da informação, canais formais e informais etc. Sob uma 

perspectiva diferenciada, mais abrangente, a Association of College and 

Research Libraries (2007)38 a descreve como: 

the system through which research and other scholarly writings 
are created, evaluated for quality, disseminated to the scholarly 
community, and preserved for future use. The system includes 
both formal means of communication, such as publication in 
peer-reviewed journals, and informal channels, such as electronic 

listservs. 

O constructo da Biblioteca da University of British Columbia (UCB)39 

se assemelha ao da ACRL, contudo alargado, vez que inclui “all those 

involved in supporting the life-cicle of scholarship” ou seja autores, 

                                                             
38 Disponível em: www.ala.org/acrl/ <Acesso em: 10 maio 2011> 
39 Disponível em: http://scholcomm.ubc.ca/ <Acesso em 11 maio 2011> 
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editores, bibliotecários, estudantes, administradores e patrocinadores 

(Figura 8). 

 

Figura 8 – Segmentos envolvidos no processo de Comunicação Científica 
Fonte: University of British Columbia 

Hagn (2008, p. 1) observa que “Research has effectively not 

happened until it has been communicated” e complementa, “new 

knowledge only acquires value by being shared” ou seja, quando tornado 

público, partilhado. Essa afirmativa consolida o pensamento de FJällbrant 

(1997, p. 2) ao assegurar que a “Scholarly activity – research – creates a 

need to spread and share information about results, methods, new 

processes and products. The finds are shared and evaluated by colleagues 

and students” e dessa forma legitimados pelos pares. 

Instigados por esses constructos ousa-se tentar um conceito próprio. 

Percebe-se a Comunicação Científica ou Comunicação da Ciência (Scholarly 

Communication) como resultado de uma investigação, redigida de acordo 

com os rigores da escrita acadêmica (academic writing), submetida  à 

avaliação de árbitros (referees), e posterior disponibilização para a 

comunidade científica através dos meios de comunicação acadêmica, 

analógicas ou digitais,: visando análise,  aprovação e partilha do 

conhecimento produzido e, enfim, legitimado pela comunidade científica 

de acordo com os preceitos do método científico.  
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1.3.1 A emergência dos estudos acerca da Comunicação da Ciência 

Segundo Targino (1998, p. 62), o marco inicial dos estudos sobre 

comunicação científica remonta à década de 40, nos Estados Unidos da 

América, em consequência do crescimento expressivo e desordenado da 

literatura científica. Outras razões são descritas por Ramalho Correia & 

Castro Neto (2001) que se reportam à quantidade de relatórios científicos 

produzidos (caracterizados como Literatura Cinzenta)40 em decorrência do 

advento da Aeronáutica, os quais, sob o título de Reports & Memoranda, 

tiveram início em 1909 sob o patrocínio do Advisory Committee for 

Aeronautics do Reino Unido. Inicialmente essa literatura recebeu o nome 

de “literatura de informes”, cujo conteúdo versava sobre transferência de 

tecnologia, energia nuclear e engenharia aeronáutica, assuntos esses 

considerados estratégicos para o desenvolvimento científico e tecnológico e 

para a segurança nacional (Carvalho, 2001). 

A disputa protagonizada entre Estados Unidos da América e a antiga 

União Soviética, a chamada Guerra Fria41, estimulou a preocupação com 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), principalmente com a pesquisa 

operacional 42 , que ganhou força com vistas a “formalizar modelos de 

análise aplicáveis às operações militares” (Mattelart, 2002). Para além das 

                                                             
40  Publicações não disponíveis para compra através dos canais usuais de venda, tem 
tiragem limitada e circulação restrita. 
41 Designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos 
entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da 
Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União Soviética (1991). Em resumo, foi um 
conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social e ideológica entre as 
duas nações e suas zonas de influência. 
42 A investigação operacional nasceu no teatro de operações durante a II Guerra Mundial, 
quando os Aliados se viram confrontados com problemas (de natureza logística e de táctica 
e estratégia militar) de grande dimensão e complexidade. Foram criados grupos 
multidisciplinares de cientistas em que se incluíam matemáticos, físicos e engenheiros, a 
par de outros oriundos das ciências sociais para apoiar os comandos operacionais na 
resolução desses problemas. Aplicaram o método científico aos problemas que lhes foram 
sendo colocados e criaram modelos matemáticos, apoiados em dados e factos, que lhes 
permitissem perceber os problemas em estudo e ensaiar e avaliar o resultado hipotético 
de estratégias ou decisões alternativas. Com o fim do conflito e sucesso obtido, os grupos 
de cientistas transferiram a nova metodologia na abordagem de problemas para as 
empresas, confrontadas com problemas decisionais de grande complexidade derivados do 
crescimento económico que se seguiu. Com a evolução observada na informática criaram-
se condições de concretização algorítmica e velocidade de processamento adaptados à 
imaginação dos profissionais da investigação operacional, e a microinformática permitiu 
relacionar directamente os sistemas de informação com os decisores. 
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causas enumeradas, as pesquisas conduzidas pelos precursores William 

Garvey e Belver Griffith impulsionaram sobremaneira os estudos sobre 

comunicação científica culminando com a criação do modelo seminal do 

processo de comunicação da ciência (Figura 2) adotado pela comunidade 

científica durante vários anos. 

1.3.2 Modelos de Comunicação da Ciência 

A literatura apresenta múltiplos modelos do sistema de comunicação 

científica, como os de Lancaster & Smith (1978) Mikhlov et al (1984) do 

UNISIST (1971) o qual posteriormente foi adaptado por Søndergaard, 

Andersen, & Hjørland (2003), de Costa (2000) e (Björk, 2007). Além destes, 

em sua tese, Leite (2011) menciona e descreve os modelos de Mikhailov 

(1984), Garvey (1979) e Hurd (1996, 2000, 2004).  

Dentre os modelos considerar-se-ão os clássicos, nomeadamente os 

de Willliam Garvey e Julie Hurd. 

William Garvey, sociólogo da ciência, autor do livro Communication: 

the essence of Science, um ensaio com dados de investigações coletados 

nas décadas de 60 e 70, resultado de experiências com pesquisadores e 

acadêmicos da área de Psicologia. O modelo do processo de comunicação 

da ciência desenvolvido pelo autor, considerado seminal, foi amplamente 

aceito, adotado e adaptado por especialistas dos mais diversos domínios 

científicos (Hurd, 2000; Mueller & Passos, 2000) tornando-se basilar para 

futuras investigações. 

Esse modelo foi determinante para a compreensão do fluxo da 

comunicação científica, pois demonstra o continuum do processo desde a 

concepção de uma pesquisa até a publicação dos resultados; distingue 

enfaticamente os canais de comunicação formal43 e informal44, destaca a 

importância dos artigos de periódicos e sua avaliação pelos peer review45 e 

se reporta também à disseminação e uso da informação. 

                                                             
43 Publicado como artigo de periódico, livros, relatórios, resumo, índices, revisões etc. (Le 
Coadic, 1996) 
44 Comunicação oral - em geral a transferência da informação se realiza através de 
contatos pessoais apresentados em eventos e/ou colégios invisíveis (Le Coadic, 1996) 
45 Revisão pelos pares, revisão cega 
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Os segmentos envolvidos desempenham papeis específicos: os 

cientistas criam novos conhecimentos e disseminam-os através de canais 

formais e informais; as editoras providenciam a revisão pelos pares – 

recorrendo aos investigadores - para validação dos resultados para 

publicação em periódicos ou livros e as fontes secundárias disponibilizando, 

ainda, os resumos e sumários; as associações profissionais e científicas 

patrocinam as conferências e, finalmente, as bibliotecas e os bibliotecários 

adquirem, armazenam, organizam as publicações, arquivam os registros das 

pesquisas, assistem e instruem os usuários que buscam informação e 

facilitam o acesso físico às informações (Figura 9). 

 
 

 
Figura 9 – Modelo do processo de comunicação científica de Garvey e Griffith 

adaptado 
Fonte: Hurd, 2000 

Contudo, as contingências que se anunciavam com o prenúncio das 

TIC impunham o repensar desse modelo, como o fez Hurd (2000). Todavia, 

não se pode olvidar que através desse modelo foram “estabelecidos os 

pilares da comunicação científica” (Ferreira, Modesto, & Weitzel, 2003). 

Ao examinar esse modelo percebe-se que, em duas décadas, 

mudanças significativas ocorreram na dinâmica do processo visto que, até 

então, existia apenas o “Paradigm for a print-on-paper world” (Hurd, 2000, 

p.1279). 
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A emergência da “nova Alexandria” como refere Borges (2006) 

propiciada pelas TIC rompeu esse paradigma forçando o repensar de um 

sistema que viesse ao encontro do cenário que se anunciava com a 

coexistência das publicações analógicas e digitais. Nesse contexto, Hurd 

(2000) considera que o computador pessoal e a World Wide Web são os 

agentes catalisadores das profundas transformações na forma de 

comunicação dos investigadores e no modelo analógico de comunicação da 

ciência, nomeadamente no periódico científico, canal este considerado 

durante séculos mecanismo-chave de publicação da ciência. Para o cenário 

que se avizinha Hurd (2000) projeta um modelo de comunicação científica 

para o ano 2020, no qual são contemplados tanto os recursos tradicionais 

quanto os emergentes, isto é, a tecnologia transformando os formatos 

impressos em digitais e criando novos recursos baseados em mídia 

eletrônica. Dessa forma, os nomeia como “Modernized e Transformed”. Os 

“Modernized” seriam aqueles que “employ technology to support and 

update traditional functions that endure because they continue to be 

valued by a community of scientists” (Figura10). 

 
Figura 10 - Modelo do sistema de comunicação científica para 2020 
Fonte: Hurd (2000) 

Nesse segmento destaca a continuidade do periódico, da avaliação 

pelos pares, dos colégios invisíveis, dos seminários e conferências mediados 
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pelo computador. Aos servidores de e-print archives que iniciavam com a 

experiência de Los Alamos e dos collaboratory, que “report and melds the 

notion of collaboration with laboratory to convey an image of a worldwide 

network of computers supporting a global research community”, além das 

organizações tradicionais que buscam reinventar seus papeis nesse 

ambiente eletrônico, como editoras e bibliotecas universitárias que estão 

se tornando editores das publicações acadêmicas do corpo docente; outro 

exemplo é o Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition 

(SPARC)46, que busca, numa reação aos custos dos periódicos, transformar a 

publicação acadêmica em parceria com associações, editores comerciais, 

bibliotecas, editoras e universidades. Esses novos recursos, componentes do 

modelo proposto são denominados “Transformed”, genuínos representantes 

da alteração do sistema de comunicação da ciência (Hurd, 1996; 2000). 

Um novo modelo datado de 2004 e que pretende atualizar o anterior 

demonstra a evolução ou alterações no continuum do processo de 

comunicação da ciência, incluindo novos stakeholders e atividades, os quais 

trazem mutações nos modos de produção e introduzem mudanças 

comportamentais, organizacionais e as novas competências das bibliotecas, 

bibliotecários, universidades, cientistas, editores e organizações 

emergentes (Hurd, 2004). 

De acordo com a Figura 11, os retângulos demonstram as atividades 

tradicionais, algumas das quais já incorporaram a tecnologia, como o 

arquivamento em servidores de e-prints. Os elementos ovais são 

indicadores dos novos participantes e seus papeis incluindo funcionalidades 

não existentes nos modelos anteriores. 

Num contexto de acesso aberto à informação científica, às 

Universidades cabe gerir o conhecimento produzido, colaborar com o SPARC 

e hospedar repositórios digitais. 

Os cientistas, além de criar conhecimentos, como sempre ocorreu, 

têm agora a possibilidade, com o auxílio da mídia digital, de disseminá-los 

através das páginas pessoais, arquivá-los em repositórios institucionais e 

                                                             
46 Disponível em:  http://www.sparc.arl.org/ <Acesso em: 10 maio 2011> 
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temáticos, discuti-los em páginas de grupos e redes sociais acadêmicas, 

participar de conferências virtuais, etc. 

Para as bibliotecas e bibliotecários surgem novos desafios e exigem-

se competências para que possam interagir e perceber o modus operandi 

do mundo digital. Algumas atividades incluem: licenciamento e aquisição 

de recursos eletrônicos, os quais demandam tratamentos diferenciados do 

analógico; negociações com brookers e aggregators, o que influencia na 

gestão das coleções, demandando maior expertise tanto na aquisição 

quanto na seleção; indicação das tecnologias mais adequadas, baseadas nas 

necessidades dos usuários para que possam acessar com facilidade os 

recursos digitais e da infraestrutura da organização; colaboração na escolha 

dos novos modelos de publicação e desenvolvimento de software; 

planejamento, construção e preservação desses conteúdos, marketing 

digital da biblioteca, incluindo blogs, participação em redes sociais etc., 

formação de usuários para que possam utilizar os recursos em sua plenitude 

etc. 

Os editores primários e secundários continuam a publicar revistas 

eletrônicas e bases de dados como já o fazem há anos, todavia novas 

funcionalidades são incluídas como a vinculação de referência (citation 

linking ou reference linking) considerada por Caplan (2001) como “one of 

the most important added values to emerge from the rise of electronic 

scholarly publishing” conceituando-a como "the ability to go directly from a 

citation to the work cited, or to additional information about the cited 

work; a adoção do Indicador de Conteúdos Digitais (DOI -Digital Object 

Identifier) através do CrossRef 47  (Hurd, 2004). A autora refere que as 

transformações continuam em curso, as potencialidades tecnológicas 

desafiam a transição, entretanto persistem determinantes econômicos, 

legais, organizacionais e comportamentais. Para Björk (2007) “there is a 

clear need for models that structure the overall scientific communication 

                                                             
47 “CrossRef is an association of scholarly publishers that develops shared infrastructure to 
support more effective scholarly communications. Our citation-linking network today 
covers over 64 million journal articles and other content items (books chapters, data, 
theses, technical reports) from thousands of scholarly and professional publishers around 
the globe”. Disponível em: http://www.crossref.org/ Acesso em: 6 jan. 2014  
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process, and can be used as a basis for comparing and integrating the 

results of different studies”. Todas estas alterações são visíveis na figura 

seguinte. 

 
Figura 11 – A comunicação científica no mundo digital 
Fonte: Hurd, 2004 
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2 DA CRISE À (R) EVOLUÇÃO NA COMUNICAÇÃO DA CIÊNCIA 

O mundo digital e suas consequentes transformações levam o sistema 

formal de comunicação científica a enfrentar momentos de efervescência e 

mudanças consideráveis desafiando profissionais envolvidos no processo e 

provocando reação de partes interessadas onde se destacam os 

bibliotecários, docentes e investigadores, legítimos “agentes de mudança, 

apoiando os novos mecanismos do acesso aberto (OA) para o discurso 

acadêmico e a partilha de novas pesquisas” (Bergman, 2006). Tais atores 

pugnam por mudanças num movimento internacional crescente, em função 

de fatores que estão afetando de forma inimaginável as práticas e os modos 

de produção da comunicação acadêmica. Esses fatores se encontram 

diretamente relacionados à emergência das tecnologias digitais, aos preços 

excessivos dos títulos de periódicos, ao autoarquivo e aos arquivos de e-

prints, culminando com a alternativa do open access e suas vertentes via 

verde, repositórios, e via dourada, revistas em OA. 

Para Castells (2003, p. 317), “A Galáxia Internet é um novo ambiente 

de comunicação (…) [e] a comunicação constitui a essência da actividade 

humana”. No que concerne à comunicação da ciência, a Internet tem 

provocado mudanças no paradigma tradicional, uma vez que alterou os 

modos de produção permitindo formas inovadoras de criação (publicações 

digitais, bibliotecas digitais, redes sociais, blogs etc.), edição e distribuição 

de conteúdos, de armazenamento, acesso e comunicação em tempo real 

abrindo-se “uma nova vaga na dinâmica das rotinas cognitivas e sociais 

metamorfoseadas pelas tecnologias da informação e da comunicação” 

(Silva, 2002). Estas alterações provocam consequências no comportamento 

informacional dos usuários, os quais de consumidores se transformaram em 

produtores de conteúdos assumindo uma nova natureza, a de 

prossumidores48 

                                                             
48 Termo criado por Alvin Toffler, escritor norte-americano. Em seu livro “A Terceira 

Onda”, cunhou o termo Prosumidor que significa o consumidor que produz conteúdo, ou 
seja, produtor + consumidor 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos_da_Am%C3%A9rica
http://www.submarino.com.br/produto/1/62618/terceira+onda,+a
http://www.submarino.com.br/produto/1/62618/terceira+onda,+a
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Embora alguns afirmem que a Internet extinguiu as fronteiras 

geográficas, na verdade ela “redefine a distância, mas não suprime a 

geografia” (Castells, 2003, p. 245) porquanto, os “espaços de fluxo” são 

desterritorializados. Isto significa dizer, segundo (Aquino, 2007) que 

Desterritorializam-se a informação, o saber, o conhecimento, a 
cultura, a educação, os sujeitos. Impulsividade humana, 
deslocamentos e rupturas. A conversação funciona em novos 
terrenos, alterando formas de conhecer o Outro nunca vistas 
antes. Na galáxia da rede, deixamos rolar as nossas emoções, 
identidades, subjetividades; o dizer de si. O homem reinventou a 
forma de ver a si mesmo, ver o Outro e ver o mundo (Aquino, 
2007, p. 4-5). 

O novo paradigma tecnológico fez surgir um sistema de comunicação 

digital que se caracteriza pela velocidade, interatividade, flexibilidade e 

ubiquidade, “criando novas formas e canais de comunicação, moldando a 

vida e, ao mesmo tempo, sendo moldadas por ela” (Castells, 2000, p. 22). 

A evolução das TIC potencializa os elementos essenciais para uma 

Sociedade da Informação ou Sociedade do Conhecimento virtual e 

globalizada, caminhando pelos contornos da multidisciplinaridade e 

entrando na era da socialização da informação e da democratização de seu 

acesso (Jambeiro, 2000, p. 207). 

A dinâmica atual do sistema de comunicação cientifica é 

consequência não apenas dos aspectos econômicos, mas também das 

mudanças decorrentes das novas tecnologias de informação e comunicação 

e das exigências da comunidade científica (Meadows, 1999). Acrescenta 

Nentwich (2003a) que este paradigma emergiu vigorosamente alterando a 

dinâmica do sistema de comunicação da ciência (parcerias, meios, 

propriedades); provocando impacto na academia (atores, estrutura, 

processos e produtos); e impacto na pesquisa (metodologias, modalidades 

de trabalho, representação), conforme demonstra a Figura12. 
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Figura 12– Impacto das TIC na comunicação acadêmica, na academia e na pesquisa 
Fonte: Nentwich (2003) 

Essas alterações direcionam os interessados nesse processo - autores, 

editores e bibliotecários -, para o ciberespaço (Parker, 2005) provocando, 

não apenas, alterações nos modos de produção, mas no comportamento 

informacional, fazendo esses profissionais convergirem para um novo 

“espaço de fluxo de informações” (Borges, 2006), ou seja, convergindo “o 

fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes mediáticos” (Jenkins, 

2009, p. 27). 

Sob a perspectiva da comunicação científica, a cultura de 

convergência está influenciando investigadores/as, mercado editorial, 

produtores/as, consumidores/as e profissionais da informação que 

passaram a utilizar as plataformas digitais, os dispositivos móveis e demais 

aplicativos, percebendo-se que as mudanças ocorrem também nas pessoas, 

no seu comportamento infocomunicacional, não apenas nas tecnologias, 

isto é, as mudanças acontecem “dentro dos cérebros dos consumidores e 

em suas relações sociais com os outros” (Jenkins, 2009, p. 28) 

Ressalta Hagn (2010) que 

the one common factor in all of the new models relating to 
scholarly communication is that they are Internet-mediated. 
Beyond that, new models usually are ‘new’ because they offer a 
new genre (or form of presentation), a new mode for interaction 
(between authors, between readers, or between authors and 
readers), a new business model, a new approach to peer review, 
or some combination of these. 

Nessa perspectiva tecnológica, observa Packer(2005), o periódico 

científico se constitui em um exemplo genuímo de transformação, não 

apenas no seu formato físico, mas como um recurso que: 
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desenvolveu-se aceleradamente na última década, com uma 
aceitação generalizada por parte de autores, publicadores, 
bibliotecários e usuários (...) devido às extraordinárias 
facilidades, potencialidades e conveniência oferecidas pelo 
acesso on line aos artigos e outros textos (Packer, 2005). 

Diante dessas mudanças no sistema de comunicação científica 

restam alguns questionamentos que serão respondidos à medida que estas 

novas práticas sejam incorporadas nas rotinas do acesso, produção e 

publicação da ciência: 

 quais as perspectivas que se apresentam para a 
comunicação científica nos próximos anos? 

 como reagirão os investigadores diante da oferta 
dos mais variados canais de publicação da 
ciência? 

 que dinâmica será implementada nesse sistema? 

2.1 Da crise dos periódicos (“serials crisis”) aos arquivos de ‘e-prints’ 

O acréscimo substancial no preço das assinaturas dos títulos de 

periódicos, desencadeando a denominada serials crisis ou “crise dos 

periódicos” 49 em decorrência de algumas atitudes motivadas pelo mercado 

editorial tais como: 

a) fusão e/ou aquisição de empresas que passaram a dominar o 
mercado de periódicos científicos por conglomerados 
internacionais; 

b) preços e agregação de títulos, que atingiu diretamente o 
orçamento das bibliotecas, que eliminaram assinaturas e 
reduziram as aquisições (Association of College and Research 
Libraries, 2007). 

Uma das consequências do domínio do mercado editorial de 

periódicos científicos por conglomerados internacionais, (Association of 

Research Libraries) 50 , é a imposição dos preços e, no limite, a 

impossibilidade das bibliotecas arcarem com custos abusivos; e à medida 

que essa prática atingiu diretamente o orçamento, obrigou os/as 

gestores/as a eliminar assinaturas e reduzir as aquisições (Association of 

College and Research Libraries, 2007). Na verdade, encontra-se eco na 

                                                             
49 Com a crise dos periódicos, surgida em função dos altos custos na manutenção das 
assinaturas das revistas científicas, o acesso à informação científica ficou bastante 
limitado. Embora essa crise tenha começado em meados dos anos 80, ainda hoje não 
existe nenhuma solução definitiva. 
50 Disponível em: http://www.arl.org/ <Acesso em: 10 de maio 2014> 
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hipótese levantada por Mueller (2006) ao afirmar que “o gatilho da crise foi 

a impossibilidade de as bibliotecas universitárias e de pesquisa americanas 

continuarem a manter suas coleções de periódicos e a corresponder a uma 

crescente demanda de seus usuários”, circunstância que afetou 

consideravelmente não apenas aquelas bibliotecas, mas e principalmente, 

as bibliotecas dos países periféricos. 

Esses conglomerados controlam quase em sua totalidade as áreas 

científicas, tecnológicas e médicas (Scientific, Technical and Medical), 

referenciadas como STM. Para exemplificar esse domínio, a Reed Elsevier 

adquiriu a editora Harcourt, inclusive a Academic Press, que possuía 174 

periódicos científicos com revisão dos pares.  Atualmente é a empresa líder 

no mercado nas áreas biomédicas e tecnológicas. Outro conglomerado 

surgiu em 2003 quando a editora científica Betermans Springer foi vendida 

para a holding proprietária da Kluwer Academic que, ao se fundirem, 

emergiu com o nome Springer. Esta fusão permitiu a publicação de 1500 

títulos de periódicos e 5000 livros anualmente, a secundar apenas o 

conglomerado britânico-holandês Reed Elsevier (Bergman, 2006). 

Confirmando a esfera de ação desses impérios, a American Research 

Libraries Statistics 51  em seu relatório anual 2008-2009 (Figura13), 

demonstra que no período 1996-2009 os preços das assinaturas de 

periódicos aumentaram 381% e o custo unitário de monografias acresceu 

87%. Observe-se, que, enquanto os custos com a aquisição de monografias 

aumentou 77%, o número de obras adquiridas foi de apenas 6% (Association 

of Research Libraries, 2011, p. 11). Obviamente, implicações consideráveis 

são sentidas em toda a esfera acadêmica, seja na educação, na pesquisa, 

na inovação, desencadeando uma série de restrições nessas atividades. 

 

                                                             
51 A ARL Statistics é uma publicação anual que descreve coleções, pessoal, despesas e 
atividades dos 124 membros da ARL. Destes, 114 são bibliotecas universitárias e as 10 
restantes são públicas, governamentais ou sem fins lucrativos. As bibliotecas membro da 
ARL são as maiores bibliotecas de pesquisa da América do Norte e representam 17 
instituições de pesquisa canadenses e 107 norte-americanas. As bibliotecas universitárias, 
que compreendem 92% dos membros, incluem 15 canadenses e 99 americanas. 
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Figura 13 – Custo de livros e periódicos 1996-2009 (ARL) 
Fonte: ARL 

A negação do acesso às comunicações publicadas em periódicos 

estimulou o problema conhecido como acesso/impacto (access/impact 

problem), pois mesmo que esses títulos fossem vendidos a preço de custo, 

grande parte das universidades poderia adquirir a sua totalidade, 

ocasionando o problema da disponibilidade dos títulos de periódicos 

(journal-affordability problem). Referem Harnad et al., (2004) que “Como 

consequência, os usuários, na maioria das universidades, não podem 

acessar os mais de 2,5 milhões de artigos publicados, perdendo-se tanto os 

avanços da pesquisa quanto o impacto dos artigos”. Portanto, como os 

usuários não acessam essa informação, o impacto dos artigos está em 

questão. 

O problema se reflete diretamente não apenas no progresso 

científico e na produtividade, mas, também, na avaliação de desempenho 

dos pesquisadores, à medida que interfere nos salários, promoções, 

prestígio, prêmios e, ainda, condiciona a citação de seus trabalhos; nas 

universidades, como organizações que se beneficiam dos fundos de 

pesquisa, progresso e prestígio; nas agências de fomento, responsáveis pelo 
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investimento do dinheiro dos contribuintes para financiamento da pesquisa, 

não podem se beneficiar do impacto (Harnad et al., 2004). 

A subtração ao direito do usuário afeta diretamente a questão 

acesso/uso e para estimar a magnitude desse problema Lawrence (2001) 

assegura que “em ciência da computação o impacto de citação de artigos 

apresentados em conferências e cujos textos completos podem ser 

acessados on-line gratuitamente é 336% maior do que o impacto de artigos 

não-OA”. Kurtz (2004) e Odlyzko (2002) reportam resultados semelhantes 

para astrofísica e matemática. 

Importa referir que na área de engenharia, segundo Meadows (1999), 

os trabalhos apresentados em eventos e avaliados pelos pares equivalem 

em prestígio aos artigos de periódicos, sendo dificilmente publicados em 

outros canais. Mueller (2005) em pesquisa realizada sobre os canais 

preferenciais para publicação corrobora a afirmativa de Meadows (1999) e 

conclui que “para as Engenharias, os anais de congressos são canais 

prestigiosos e frequentes na comunicação da área” e que “os pesquisadores 

da área das Engenharias confirmam a literatura, dando clara preferência 

aos congressos nacionais e estrangeiros” (Mueller, 2005, p.7). Harnad et 

al., (2004) comparam esse impacto nas áreas de física e matemática 

(Figura14) demonstrando que a adoção do acesso aberto é uma das 

alternativas para convencer a comunidade científica a disponibilizar sua 

produção e torná-la acessível à através dessas vias, ou como refere Borges 

(2006, p. 82) “a solução para a crise, na dupla vertente preço e acesso, 

pode resultar da aplicação da estratégia do OA (Open Access) pela 

integração do self-archiving”. 
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Figura 14 – Impacto de citações Open Access  vs. Non-Open Access  
Fonte: Harnad et al, 2004 

Como alternativa ao sistema tradicional de comunicação científica 

Paul Ginsparg criou um repositório de e-prints52 para substituir a lista de e-

mails que operava manualmente. Segundo palavras textuais de Ginsparg 

(2008)53 o projeto inicial atenderia apenas a área de física, porém, em 

virtude de sua aceitação, expandiu-se rapidamente passando a incluir 

outros domínios, como matemática e ciência da computação. No ano de 

1998 recebeu nova denominação passando a se chamar arXiv. O seu 

diferencial, em relação ao sistema tradicional de comunicação científica, é 

que as comunicações (preprints e postprints) são ali depositadas pelo/a 

próprio/a autor/a (self-archiving) que assume a responsabilidade pelo 

preenchimento dos metadados. 

Concebido para receber cerca de 100 submissões anuais, seu rápido 

crescimento em escopo e número de usuários fez com que recebesse 400 

submissões nos seus 18 primeiros meses. Para comprovar a magnitude da 

                                                             
52 O arquivo foi, originalmente, armazenado no Laboratório Nacional de Los Alamos, Novo 
Mexico, sob o domínio xxx.lanl.gov (LANL preprint archive). 
53 Em entrevista concedida à revista Physicsworld.com, Oct. 1, 2008, Ginsparg faz um 
histórico do arXiv e diz que foi por sugestão de um físico do Aspen Center for Physics, em 
Colorado, preocupado com a quantidade de artigos recebidos por e-mail a sobrecarregar-
lhe o disco rígio que propos“the creation of a centralized automated repository and 
alerting system, which would send full texts. 
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aceitação desse repositório, a Figura 15 demonstra o número de submissões 

no período de 1991-2013, atualizado em 30 de janeiro de 2014. 

 

Figura 15 – Submissões anuais no ArXiv no período 1991-2013 
Fonte: Estatísticas de taxa de submisão54 

O gráfico da esquerda demonstra o número de novos pedidos / ano 

em função do ano civil para"hepatite" = Física de Altas Energias (hep-th + 

hep-ph + hep-lat + hep-ex) , "cond-mat" = Física da Matéria 

Condensada,"astro-ph" = Astrofísica, "matemática" = Matemática 

(matemática + matemática-ph), "outras físicas" = Física + nucl + gr-qc + 

quant-ph + NLIN, cs, estatísticas, biologia = q-bio, finanças = q-fin. 

O gráfico à direita mostra os mesmos dados que o da esquerda, mas 

com as taxas de envio, dividido pelo total de cada ano, demonstrando as 

taxas de submissão fracionárias para cada um dos domínios e destacando o 

crescimento de submissão de novos domínios. 

                                                             
54 Disponível em: http://arxiv.org/help/stats/2013_by_area/index <Acesso em 30 jan. 

2014> 
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Dada a sua aceitação pela comunidade acadêmica, o ArXiv, além das 

áreas anteriormente referidas, inclui atualmente comunicações sobre 

Astrofísica, Biologia, Estatística e Finanças. Evidentemente que a 

introdução desses novos campos científicos contribuiu para o acréscimo 

substancial no número de submissões. Após mais de 22 anos de existência 

deste repositório, os dados de 30 de janeiro de 2014 referem o depósito de 

911700 documentos, uma média de 40250 anuais, como se pode visualizar 

na Figura 16. 

 
Figura 16 - Submissões mensais recebidas a partir de agosto de 1991 a janeiro de 2014 
Fonte: Taxas mensais de submissão55 

Atualmente a Biblioteca da Universidade de Cornell 56  gerencia, 

hospeda, operacionaliza e financia o arXiv de acordo com um plano de 

negócios que objetiva sua manutenção. Além da Biblioteca da Universidade 

de Cornell, conta também com o patrocínio da Fundação Simons. Em se 

tratando de um plano colaborativo e voluntário, as instituições membro se 

comprometem a colaborar financeiramente por um período de cinco anos. 

O uso institucional, isto é, o número de downloads que efetiva é o que 

                                                             
55 Disponível em: http://arxiv.org/stats/monthly_submissions <Acesso em: 15 jan. 2014> 
56 Disponível em: 
https://confluence.cornell.edu/download/attachments/127116484/arXi.org_chartV1.pdf 
Acesso em: 15 jan. 2014 



55 

 

condiciona o valor das taxas, que variam de US $ 1500 a 3000 anuais57. 

Essas mudanças visam tornar o ArXiv “um recurso regido de forma 

colaborativa e apoiado pela comunidade” (Landgraf, 2010). 

Esse arquivo inspirou a criação do movimento internacional para o 

acesso livre ao conhecimento e foi um dos fatores desencadeantes do Open 

Access. 

2.2 O paradigma do Open Access (OA) 

As iniciativas pioneiras em torno do OA conhecidas como 3Bs: 

Budapest Open Access Initiative (BOAI) 58 (2002), Bethesda Statement on 

Open Access Publishing (2003) 59 e Berlin Declaration on Open Access to 

Knowledge in the Sciences and Humanities 60  (2003) estabeleceram a 

filosofia do acesso livre, alicerçando os pilares de um novo paradigma. 

Organizações internacionais como a International Federation of 

Library Association (IFLA), Scholarly Publishing and Academic Resources 

Coalition (SPARC), iniciativas como a Public Library of Science (PLoS), ou 

fundações como a Wellcome Trust, também lançaram manifestos a seu 

favor (Ferreira, 2007). Este movimento teve expressão nos países lusófonos 

pelo compromisso do Minho (2006), que “incluiu signatários de Portugal, 

Brasil e Moçambique e a criação do ALEMPLUS (Acesso Livre em Países 

Lusófonos)” (Rodrigues & Saraiva, 2013) e o Manifesto Brasileiro de Apoio 

ao Acesso Livre à Informação Científica61. 

A reunião de Bethesda teve o apoio do Howard Hughes Medical 

Institute e do Wellcome Trust, contando com a participação pesquisadores 

médicos, imprimindo, por isso, um caráter mais acadêmico ao Open Access 

(OA). Em 2003, aconteceu a conferência de Berlim, com abordagem 

                                                             
57 Disponível em: http://arxiv.org/help/support/faq#2A Acesso em: 15 jan. 2014 
58 Disponível em: http://www.soros.org/openaccess/read.shtml <Acesso em 20 de março 
de 2014> 
59 Disponível em: http://www.legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm <Acesso em 
5 de junho de 2011> 
60 Disponível em: http://www.article.inist.fr/openaccess/article.php3?id =38article 
<Acesso em 5 de junho de 2011> 
61 Disponível em: http://kuramoto.files.wordpress.com/2008/09/manifesto-sobre-o-
acesso-livre-a-informacao-cientifica.pdf <Acesso 10 maio 2011> 
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semelhante às anteriores, porém com um novo componente, a inclusão das 

ciências humanas e os conteúdos multimídia. 

As estratégias apresentadas no evento seminal Budapest Open Access 

Initiative (BOAI) relacionadas ao acesso livre às publicações resultantes da 

pesquisa financiada com recursos públicos, recomendam que sejam criados 

mecanismos alternativos para publicação, como revistas de acesso aberto e 

repositórios institucionais ou temáticos, o que resultaria em um novo 

modelo de negócios, ou seja, a publicação a baixo custo através das 

instituições acadêmicas para fazer face aos altos custos praticados pelos 

editores comerciais (Friend, 2013). 

Essa estratégia, conhecida como via verde e via dourada (green and 

golden road), não tem a intenção de coagir os autores a publicar em 

periódicos OA – estes continuam com a opção de publicar em seus 

periódicos favoritos-, mas de permitir que, ou pela via do autoarquivo em 

repositórios (via verde/green road) ou pela publicação em revistas em OA 

(via dourada/golden road), a informação se torne livremente acessível. 

Esses fatores contribuíram favoravelmente para a consolidação da 

filosofia do Open Access (OA) ou Acesso Livre (Johnson, 2002; Harnad & 

Hilf, 2004; Suber, 2004a; Suber, 2004b; Costa, 2005; Bergman, 2006; 

Moreno, Leite, & Márdero Arellano, 2006; Mueller, 2006; Kuramoto, 2006; 

Baptista, Costa, Kuramoto, & Rodrigues, 2007; Harnad, 2007; Björk, 

Welling, & Laakso, 2010; Saraiva & Rodrigues, 2010; Rodrigues & Saraiva, 

2013). 

Da mesma forma que o protocolo OAI/PMG se tornou imprescindível 

para a interoperabilidade do arXiv, mecanismos operacionais e de software 

foram necessários para por em prática o OA, conforme refere (Friend, 

2013) “Real change in research communication would only occur when the 

force of the Internet was linked to Open Access infrastructures”. 
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2.2.1 A Convenção de Santa Fé e o protocolo OAI/PMH 

A Convenção de Santa Fé3262, realizada em 1999, contou, segundo 

Gomes (2010), com o aval e patrocínio de instituições como o Council on 

Library and Information Resources (CLIR), Digital Library Federation (DLF), 

SPARC, Association of Research Libraries (ARL) e do Los Alamos National 

Laboratory (LANL) para solucionar problemas técnicos, operacionais e 

organizacionais no que concerne a padrões e normas de 

interoperabilidade63 entre arquivos de e-prints acadêmicos. O protocolo64 

Open Archives Initiative/ Protocol for Metadata Harvesting (OAI/PMH), 

estabelece uma estrutura organizacional para permitir a comunicação entre 

provedores de dados65 (data providers) provedores de serviços66 (service 

providers) e os serviços de mediação (mediator services), conforme 

descrevem Van de Sompel & Lagoze (2000). Isto é fundamental e significa 

que a interoperabilidade permite a comunicação entre sistemas, quer 

através de metadados, quer através da compatibilidade entre softwares. 

Kuramoto (2006) adverte que, erroneamente, considera-se o OAI como um 

movimento em favor do acesso livre, mas na realidade trata-se de um 

“conjunto de padrões para o estabelecimento da interoperabilidade entre 

dois sistemas de informação”, o que é reforçado por Borges (2006, p. 140) 

ao dizer que a interoperabilidade através do protocolo OAI/PMH “significa 

uma transparência de recursos de informação disponíveis a todos sem 

                                                             
62 Convenção realizada em 1999, originalmente denominada Universal Preprint Service 
Meeting 
63 Interoperabilidade segundo (Wegner (1996) citado por Kuramoto, 2007) é a habilidade 
de dois ou mais componentes de software cooperarem, a despeito das diferenças de 
linguagens, interfaces e plataforma de execução 
64  35 Protocolos são regras que comandam a sintaxe, semântica e sincronização da 
comunicação. Podem ser executados pelo hardware, software ou por uma combinação dos 
dois.  Permite o compartilhamento de informação entre dois serviços distintos através da 
recolha de metadados. Ex:  FTP, Z39.50, http etc 
65  Os provedores de dados são os gestores de arquivos e-prints, os quais devem ser 
dotados, no mínimo, das seguintes funcionalidades: 
a) mecanismos de submissão para o autoarquivamento dos trabalhos ou papers; 
b) sistema de armazenamento a longo prazo; 
c) mecanismos de exposição de metadados do arquivo para facilitar a sua colheita por 
terceiros, ou provedores de serviços (Kuramoto (2006) 
66 Os provedores de serviços são as instituições ou serviços de terceiros que implementam 
os serviços com valor agregado a partir dos dados coletados junto aos arquivos e-prints, ou 
repositórios digitais” (Kuramoto, 2006) 
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exceção, no que podemos ver uma meia-entidade que se baseia em 

recursos distribuídos, uma verdadeira biblioteca digital”. 

Passado mais de uma década dessa experiência inovadora, a 

realidade que hoje se apresenta demonstra que a Convenção de Santa Fé 

não foi uma utopia, à medida que o intuito era a busca de um meio 

alternativo que viesse minimizar os problemas de acesso e disponibilização 

da informação científica, a qual se tornara refém dos preços exorbitantes 

praticados pelos conglomerados que monopolizavam o mercado editorial. 

O protocolo OAI/PMH se constitui a mola mestra para o crescimento 

e proliferação dos e-prints como meio alternativo de comunicação da 

ciência OA, tornando-se, indiscutivelmente, um veículo que imprime 

credibilidade e, assim, conquistando a confiança e adesão dos autores ao 

processo do autoarquivamento em nível mundial. Pode-se atestar o 

crescimento desses arquivos através dos dados do Directory of Open Access 

Repositories OpenDOAR67 (Figura 17) 

 

 
Figura 17 - Timeline dos repositórios 
Fonte: OpenDOAR 

                                                             
67 Disponível em: 
http://www.opendoar.org/onechart.php?cID=&ctID=&rtID=&clID=&lID=&potID=&rSoftWare
Name=&search=&groupby=r.rDateAdded&orderby=&charttype=growth&width=600&height=
350&caption=Growth%20of%20the%20OpenDOAR%20Database%20-%20Worldwide <Acesso 
em 22 de março de 2014> 
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2.2.2 Os repositórios como alternativa “green OA” 

O momento atual é histórico e revolucionário no que concerne às 

inovações propiciadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação. 

Nesse contexto, a estratégia da via verde se apresenta, indiscutivelmente, 

como possibilidade dos países considerados periféricos terem acesso à 

produção acadêmica não apenas publicada em periódicos nas vias verde e 

dourada, mas também proceder ao arquivamento das comunicações 

provenientes dos resultados da pesquisa local. Em entrevista68 realizada em 

2010 durante o Workshop on Increasing the Impact of Research through 

Open Access, a Professora Mary Abukutsa-Onyango da Jomo Kenyatta 

University of Agriculture and Technology, Kenya, revela que os dois 

principais problemas que os países em desenvolvimento enfrentam com 

relação ao acesso à informação e publicação da ciência produzida são: a 

incapacidade de pagar assinaturas de revistas e de integrar a pesquisa 

nacional no contexto do conhecimento global. Dessa forma, as rotas viáveis 

para minimizar o gap informacional são os repositórios institucionais e os 

periódicos OA. 

Os repositórios institucionais foram descritos pela primeira vez na 

literatura por Crow (2002) em documento sobre o posicionamento do 

SPARC. Nesse documento o autor define os repositórios institucionais como: 

“coleções digitais que capturam e preservam a produção intelectual de 

uma ou de várias universidades”. Apesar de muito abrangente, Johnson 

(2002) refere que se trata de uma definição reconhecida e devidamente 

citada em inúmeros trabalhos e que os repositórios se constituem como 

“uma dimensão emergente de comunicações acadêmicas”. Lynch (2003) 

apresenta um conceito mais específico, mais apropriado, retratando, na 

realidade, o significado dos repositórios: 

a set of services that a university offers to the members of its 
community for the management and dissemination of digital 
materials created by the institution and its community members. 
It is most essentially an organizational commitment to the 
stewardship of these digital materials, including long-term 

                                                             
68 A entrevista se encontra disponível em: 
http://www.openoasis.org/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=4
12 < Acesso em: 10 de jan. 2014> 
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preservation where appropriate, as well as organization and 
access or distribution (Lynch, 2003). 

Concentrando-se apenas nos repositórios institucionais, o autor 

demonstra claramente a preocupação com a gestão dos conteúdos no que 

se refere à preservação ao longo do tempo e com a difusão e acesso aos 

materiais digitais. 

Suber (2012, p. 57) esclarece que os 

Repositórios temáticos (também chamados de repositórios de 
assunto) tentam capturar toda a pesquisa em uma determinada 
área, enquanto os repositórios institucionais tentam capturar a 
pesquisa de uma determinada instituição”. 

O OpenDOAR classifica os repositórios como institucionais, 

temáticos, governamentais (repositório que contém dados governamentais) 

e agregadores (arquivo que agrega dados de repositórios subsidiários) 

(Figura 18). 

 

Figura 18 – Tipologia dos repositórios 
Fonte: OpenDoar 

Conforme os dados do OpenDOAR, 2157 (82,6%) dos repositórios são 

institucionais, 283 (10,9%) são temáticos, 74 (2,8%) são governamentais e 

96 (3,7%) são considerados agregadores. Existem atualmente, em nível 

mundial, 2610 repositórios (número referente ao dia 21 de março de 2014), 

quantidade que tende a crescer visto que no ano de 2005 havia 128, cinco 

anos depois, em 2010, esse número acrescia para 1814 e em março de 

2014, 2610, confirmando a aceitação dessa alternativa pela comunidade 

científica para partilhar a comunicação acadêmica. Em razão dessas 

múltiplas modalidades considera-se que os repositórios, além de 

constituirem uma alternativa para partilhar a produção científica, tornam-

se também um coadjuvante na gestão do conhecimento e do capital 



61 

 

intelectual, preservando-os, aumentando a sua visibilidade e permitindo o 

seu uso. 

Ainda, conforme os dados da mesma fonte, em termos mundiais, os 

Estados Unidos possuem, proporcionalmente, 436 (16,8%) dos repositórios 

existentes, seguindo-se o Reino Unido com 221 (8,5%) e Alemanha, 169 

(6,5%). Nesse ranking são ainda apontados o Japão com 144 (5,5%); 

Espanha, 111 (4,3%); Polônia, 84 (3,2%); França e Brasil, 83 (3,2%) em 

ambos os casos; Itália, 75 (2,9%) e Índia, 70 (2,7%), cabendo os 43,3% 

restantes aos demais países (Figura19). 

 
Figura 19 – Proporção de repositórios por país 
Fonte: Open DOAR 

Em termos continentais69 constata-se a esmagadora prevalência do 

número de repositórios no continente europeu, perfazendo um total de 

1203 (46,1%) em relação aos demais continentes, representando 

aproximadamente 50% dos repositórios mundiais. Em seguida, os 

continentes mais representativos em números proporcionais são: o norte-

americano com 526 (20,4%); asiático, 426 (17,5%); sul-americano, 233 

(8,9%). Esses continentes concentram 92,9% dos repositórios e os demais 

7,1% estão pulverizados na África, com 95 (3,6%); Australásia, 59 (2,3%) e 

Caribe, 16 (0,6%) (Figura20). 

                                                             
69 Embora não concordando com a divisão continental utilizada pelo OpenDOAR, preservou-
se a classificação original que,  além de continentes, inclui regiões. 
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Figura 20 – Proporção de repositórios por continente 
Fonte – OpenDOAR 

Como exemplo de referência bem sucedida em dez anos de 

funcionamento aponta-se a Universidade do Minho pelo caráter 

vanguardista ao adotar o primeiro mandato de Open Access na Europa, 

determinando que a produção científica, resultado de pesquisa, fosse 

depositado no RepositoriUM70 , o repositório institucional da Universidade 

do Minho. Ademais, com a atualização do mandato em 2011, passou a ser 

um mecanismo de avaliação de desempenho da pesquisa realizada pela 

Universidade e também de seus investigadores individualmente (Gargouri, 

Harnad, & Larivière, 2013). Dessa forma, o RepositoriUM se constitui em 

um exemplo a ser seguido pela Comunidade de Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), comunidade essa formada, em sua grande maioria, por países 

considerados periféricos e cuja produção intelectual não ultrapassa 

fronteiras, seja por problemas de ordem econômica, de infraestrutura ou 

social. Considera-se, portanto, que a via verde (green OA) se apresenta 

como uma alternativa viável para essa Comunidade, a fim de que a ciência 

produzida em língua portuguesa seja conhecida local e universalmente, a 

exemplo do RepositoriUM “pioneiro não apenas em Portugal mas também 

no mundo lusófono” (Rodrigues & Saraiva, 2013). 

Quanto aos repositórios temáticos, aponta-se como referência o 

precursor ArXiv, do Laboratório de Los Alamos e o PubMed Central. Na área 

de Ciência da Informação e Biblioteconomia, o e-Lis71 (e-Prints in Library 

and Information Science) o qual se apresenta como um espaço para a 

                                                             
70 Disponível em: https://reposotorium.sdum.uminho.pt <Acesso em: 15 de março de 
2014> 
71 Disponível em: http://eprints.rclis.org/information.html <Acesso em 12 de junho de 
2011> 

https://reposotorium.sdum.uminho.pt/
http://eprints.rclis.org/information.html
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comunidade dessa área depositar e partilhar sua produção intelectual em 

open access, principalmente em idiomas pouco acessíveis ou de países 

periféricos, cuja produção é minimamente indexada nas bases de dados 

internacionais. 

Dessa forma, Leite, Márdero Arellano, & Moreno (2006) justificam as 

vantagens do autoarquivamento das publicações em língua portuguesa no e-

Lis: 

maior visibilidade dos documentos em língua portuguesa na 
Internet (a produção na área de ciência da informação em 
português ainda é minoritária); auxílio na definição de políticas e 
estratégias para envolver um número maior de autores” (Leite; 
Márdero Arellana; Moreno, 2006). 

Sobre a visibilidade da literatura sobre uma determinada área do 

conhecimento, Mueller (2004) se posiciona a esse respeito afirmando que 

“a ausência de visibilidade seria a situação em que os trabalhos e ideias de 

um pesquisador não são conhecidos nem têm a chance de sê-lo, por não 

estarem disponíveis em canais de fácil acesso” e assim os autores não se 

expõem frente à comunidade científica internacional. Portanto, o e-Lis se 

constitui uma alternativa para que os autores dos países lusófonos sejam 

estimulados a arquivar sua produção científica e assim serem conhecidos, 

lidos e citados, inserindo o conhecimento produzido sobre Ciência da 

Informação no âmbito internacional. 

2.2.3 Quem se beneficia do OA? 

As consequências dos fatores intervenientes na comunicação da 

ciência, como discutido anteriormente, alteraram profundamente o acesso 

à informação, democratizando seu uso, quebrando barreiras, e, assim, 

evidenciando os benefícios e vantagens que surgiram com a emergência do 

OA. Esses benefícios e vantagens atingem uma gama variada de pessoas e 

instituições e variam de acordo com as especificidades e interesses dos 

atores, os quais são identificados como autores, usuários, bibliotecários, 

professores e estudantes, bibliotecas, universidades, editores, agências de 

financiamento, governo, enfim, a sociedade como um todo. 

Os benefícios para os autores resultam da comunicação publicada em 

OA, a qual lhes confere maior audiência, isto é, os artigos publicados são 
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acessados livremente, aumentando a visibilidade e, consequentemente, 

provocando maior número de citações. As afirmações de Suber (2004) são 

corroboradas em investigações conduzidos por Harnad & Brody (2004);  

Antelman (2004) e Norris (2008). 

O direito de acesso à informação, subtraído do usuário em 

decorrência da “serial crisis” e ocasionando o problema do acesso/impacto 

e disponibilidade de títulos (Harnad et al., 2004), é garantido pelo OA, que 

proporciona acesso sem barreiras e sem custos. Para fins educacionais, 

qualquer uma das vias, verde ou dourada, tem um impacto positivo no 

ensino e aprendizado, conforme refere Salo (2006) 

open access to learning objects is an aid to teachers as well as 
students, circulating innovative approaches and novel materials 
faster and more effectively than has been possible previously. 
Moreover, individual teachers can advance their careers when a 
learning object they create is adopted widely, much as 
researchers advance when their papers are cited. 

Ademais, no plano educacional, em relação ao OA não há distinção 

entre professores e alunos no que diz respeito à igualdade de direito à 

informação. Ambos são beneficiados com permissão de baixar e reproduzir 

conteúdos gratuitamente (Suber, 2004a). 

Para dirimir o problema das bibliotecas, que eliminaram assinaturas 

e reduziram as aquisições (Association of College and Research Libraries, 

2007), o OA ameniza a questão dos custos de aquisição dos periódicos e 

possibilita o rastreamento, nos repositórios digitais, da literatura que não 

dispõem em seu acervo, mas que é demandado pelos utilizadores72. 

O OA é um coadjuvante para as universidades cumprirem sua missão 

de compartilhar o conhecimento produzido e aumentar a visibilidade da 

pesquisa desenvolvida nos seus centros de investigação (Suber, 2004a). 

A visibilidade dos títulos de periódicos OA na Web pode se constituir 

um marketing para atrair publicidade, aguçando o interesse dos editores, 

sobre os artigos, por se tornarem mais fáceis de identificação e 

recuperação. Ademais, se a política editorial permite arquivar o postprint, 

terá a preferência dos autores, o que representa uma vantagem em relação 

aos que não permitem (Suber, 2004a). 

                                                             
72 Utilizadores e usuários são termos empregados indistintamente nesta pesquisa 
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Os financiadores dos fundos públicos, Governo e Agências de 

Fomento, são recompensados dos montantes investidos para alavancar a 

Pesquisa & Desenvolvimento com a comprovação dos resultados através das 

comunicações publicadas, seja em forma de artigos publicados em títulos 

OA, seja em relatórios finais de pesquisa, disponibilizados em repositórios 

institucionais. 

Houghton & Sheehan (2006) acrescentam que, a cada dia, se 

intensificam as evidências de que os países também se beneficiam do OA, 

pois na medida que aumenta o impacto da pesquisa financiada pelo bem 

público, maior é o retorno do investimento. 

A sociedade como um todo se beneficia do OA de diversas formas, 

principalmente no que se refere à compreensão do conhecimento 

produzido através da divulgação científica dos resultados da pesquisa, ou 

seja, descobrimentos, inventos, avanços e inovação. Popularizar a ciência é 

uma forma de prestação de contas à sociedade, autêntica contribuinte do 

financiamento da pesquisa, cujos investimentos são resultado dos impostos 

pagos pelo contribuinte. 

O OA amplia a visibilidade do conhecimento através dos especialistas 

em divulgação científica, que o interpretam e transformam em linguagem 

acessível ao público leigo para disseminá-lo através de vários canais de 

comunicação, sejam estes revistas de divulgação científica, páginas Web, 

canais de televisão como Discovery Channel e National Geographic Channel 

etc. 

Considera-se que o OA de uma utopia tornou-se realidade, 

beneficiando um sem número de atores e instituições, em países 

desenvolvidos e principalmente nos em desenvolvimento, considerados 

periféricos, onde o acesso à informação é dificultada em decorrência de 

infraestrutura tecnológica deficiente, dificuldade de acesso a 

equipamentos, literacia informacional, preço de assinaturas de periódicos 

etc. 

A pesquisa científica é um bem público, visto que uma porção 

significativa é financiada por agências de fomento. Os financiamentos se 

dão diretamente por projeto de pesquisa, através de fundos federais, ou 
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indiretamente, por apoio do Estado a organizações estatais. Esta 

problemática atinge diretamente a comunicação da ciência, uma vez que 

os resultados advindos das investigações quando publicados, também 

deveriam ser um bem público, diga-se acessível gratuitamente a quem 

interessar. Contudo, a realidade se apresenta oposta. O investigador para 

ser reconhecido, tende a publicar em revistas de prestígio com fator de 

impacto73 (FI) e então, se inicia o problema, pois para ter acesso à sua 

produção científica o pesquisador-autor terá que arcar com os custos de 

assinatura do periódico, pagar para publicar, ou o Estado arcar para manter 

as coleções das Universidades e Instituições de Pesquisa, ou seja, pagar 

duplamente, pelo financiamento e pelos resultados publicados. 

A Association of College and Research Libraries (ACRL) propõe uma 

reforma no sistema de comunicação científica baseada em princípios e 

estratégias e sugere a consolidação de fundos federais, incorporados ao 

projeto de pesquisa financiado, para os autores publicarem em periódicos 

de acesso livre e, ainda, uma legislação federal para que a pesquisa 

financiada com fundos federais e publicada em periódicos comerciais esteja 

acessível dentro de um período específico de tempo (por exemplo, seis 

meses) depois da publicação (Association of College and Research Libraries, 

2007). Nessa mesma vertente, estudo realizado pela Comissão Europeia 

demonstra a preocupação com o problema acesso e difusão dos resultados 

da pesquisa (Borges (2006, p. 471), cujas recomendações em muito se 

assemelham às da ACRL, demonstrando que este tem sido objeto de 

discussão em várias instâncias e países. Além disso, vem à tona o problema 

dos direitos autorais vez que, entregue para publicação, os direitos de 

propriedade pertencem à editora, a qual pode proceder de uma forma 

contrária aos reais interesses do investigador. Os autores manifestam um 

claro desprendimento, que é também desconhecimento, da questão dos 

direitos autorais, como refere Meadows (1999, p. 50) e assim, os autores 

por “não terem expectativa de que serão remunerados pela publicação de 

                                                             
73 Criado por Eugene Garfield, o fator de impacto (FI) é uma medida para avaliar o número 
de citações em um determinado periódico. medida que reflete o número médio de 
citações de artigos científicos publicados em determinado periódico 
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sua pesquisa em periódicos (com efeito, às vezes têm de contribuir para o 

custo dessa publicação) é por sua vez, um exemplo de desprendimento” 

(Meadows, 1999, p. 51). O que importa aos autores é  o sistema de 

recompensa que se traduz pelo: a) volume de citações que o trabalho 

receberá, o que redundará em reconhecimento e prestígio junto à 

comunidade científica; b) maior facilidade de financiamento de projetos; 

c) estímulo à produção científica para ascensão acadêmico/profissional. Em 

se tratando de direitos autorais em periódicos OA, Suber (2004) afirma que 

o ciclo de produção não difere dos impressos, pois os mesmos seguem fluxo 

semelhante como revisão pelos pares, preservação, indexação etc., 

diferenciando-se a supressão de barreiras de acesso e a ausência de 

cobrança aos usuários. Ademais, continua o autor, os direitos autorais 

podem ser protegidos através de licenças Creative Commons74. 

2.3 Ciberciência, e-Research ou e-Science 

De acordo com Borges (2006, p. 110) falar em Ciberespaço implica 

falar em Ciberciência, ou seja, um novo espaço comunicacional mediado 

pelas tecnologias digitais, utilizado por investigadores e acadêmicos para 

desenvolvimento de suas atividades. Isso remete a Nentwich (2003) ao 

abordar a questão da ciência tradicional e a ciberciência. Refere o autor 

que a ciência tradicional jamais será a mesma após utilização das 

Tecnologias de Informação e Comunicação em seu fazer diário. Em seu livro 

Cibercultura, Levy, (1999, p. 32) se refere a esse cenário como um “novo 

espaço de comunicação, de sociabilidade, de organização e de transação, 

mas também novo mercado da informação e do conhecimento”. 

                                                             
74 Organização não lucrativa que desenvolve, apoia e gerencia infraestrutura técnica e 
legal no sentido de incentivar a criatividade digital, o compartilhamento e a inovação. A 
organização coloca à disposição licenças que permitem a autores e criadores de conteúdo 
como músicos, cineastas, escritores, fotógrafos, blogueiros, jornalistas, entre outros, 
conceder alguns usos de seus trabalhos. Qualquer pessoa, não importa o país, tem 
condição de entender claramente quais são as regras para utilização de uma determinada 
obra. Em vez de 'todos os direitos reservados', as licenças garantem 'alguns direitos 
reservados'. No sítio da entidade no Brasil, o Creative Commons é definido como um "novo 
sistema, construído com a lei atual de direitos autorais", que torna possível aos autores 
compartilhar suas criações bem como utilizar música, filmes, imagens, e textos publicados 
na internet que estejam marcados com uma licença Creative Commons. 
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2.3.1 Ciberciência e controvérsias terminológicas 

O termo Ciberespaço ou “espaços de fluxo de informação” (Borges, 

2006, p. 110) foi cunhado por William Gibson em 1984, na novela 

“Neuromancer” (Nentwich, 2003, p. 21). Para o termo derivado 

Ciberciência, encontram-se na literatura terminologias diferenciadas, 

empregadas pelos autores para descrever os impactos provocados na 

ciência em função das tecnologias digitais. De acordo com Jankowski (2007) 

os termos mais recorrentes são: cyberscience, cyberinfrastructure e e-

science e, mais recentemente, e-research. Além desses, acrescenta-se, 

ainda, Ciência 2.0, utilizado por autores europeus como Codina (2009), 

Procter et al., (2010), Merlo Vega et al., (2010). 

Ao se referir à questão da terminologia, Jankowski (2009, p. 6) 

afirma que por ser este um terreno dinâmico torna-se difícil defini-lo com 

precisão, por isso será necessário refinar as ideias subjacentes às diversas 

conceituações. Contudo, percebe-se que a diferença tem como fator 

interveniente a região geográfica e se concentra nos termos utilizado e não 

na essência do seu significado. 

O termo Ciberciência é defendido por Nentwich (2003) em seu livro 

Cyberscience: Research in the Age of Internet, considerada a pesquisa mais 

extensa e completa sobre como as redes e os computadores estão 

impactando a ciência principalmente na forma de organização da 

academia, seu funcionamento e o que produz; refere também à 

comunicação científica e a publicação. Este termo, contudo, não foi 

adotado para além do Institute of Technology Assessment of the Austrian 

Academy of Sciences, território institucional de Nentwich (Jankowski, 

2007). 

Ciberinfraestrutura (cyberinfrastructure), por exemplo, é utilizado 

nos Estados Unidos e teve origem no National Science Foundation (NSF), 

órgão que atuou como fonte de financiamento para várias iniciativas em 

ciberciência e se tornou conhecido pelo Atkins Report, intitulado 

Revolutionizing Science and Engineering Through Cyberinfrastructure. 
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Segundo Jankowski (2007) “this title reflects the promotional and visionary 

language present throughout the document”. 

e-Science, por sua vez, surgiu na Europa, mais precisamente no 

Reino Unido, onde em 1999 John Taylor, então diretor do General Office of 

Science and Technology, cunhou o termo. Uma iniciativa importante para o 

desenvolvimento da e-Science foi a criação em 2001 do National e-Science 

Centre75(NeSC).  

Embora a terminologia difira, os termos são derivados de iniciativas 

governamentais, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, cujo 

objetivo é o desenvolvimento de sistemas de computação distribuído, 

informação e tecnologias de comunicação (Jankowski, 2007; Schroeder, 

Fry, & De Beer, 2007). 

Nentwich (2003, p. 22) define ciberciência como: "all scholarly and 

scientific research activities in the virtual space generated by the 

networked computers and by advanced information and communication 

technologies in general". Clarificando seu ponto de vista o autor explica 

que ciberciência não é o estudo do ciberespaço, mas da ciência e da 

investigação no ciberespaço, ou sob as condições do ciberespaço. 

De acordo com Beaulieu & Wouters (2009, p. 56) o termo e-Research 

foi utilizado pela primeira vez por Terry Anderson e Heather Kanuka em 

2002. Como pesquisadores da área de humanidades, eles definiam a e-

Science como “pesquisa em rede” o que incluía pesquisas on-line e 

entrevistas, análise de arquivo de log, análise do comportamento social em 

ambientes de realidade virtual e avaliação de conhecimentos on-line. Esse 

termo muito se aproximava ao utilizado por Christine Hine “métodos 

virtuais” ou também “pesquisa na Internet” termo defendido por um grupo 

de estudiosos das áreas sociais e humanidades, em particular o grupo 

organizado na Associação de Pesquisa na Internet. 

Na concepção de Jankowski (2009) e-Research se traduz como “a 

form of scholarship conducted in a network environment utilizing Internet-

                                                             
75Órgão responsável pela coordenação e atribuição de financiamento para projetos no 
Reino Unido, compreendendo uma vasta rede de centros regionais em diversas cidades do 
país.Disponível em: http://www.nesc.ac.uk/index.html <Acesso em: 15 de junho de 2011> 

http://www.nesc.ac.uk/index.html
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based tools and involving collaboration among scholars separated by 

distance, often on a global scale”. 

No entender de Beaulieu & Wouters (2009) e-Science ou 

ciberinfrastrutura, dependendo do local, é a combinação de três fatores: o 

compartilhamento de recursos computacionais, acesso distribuído para 

grandes quantidades de dados e o uso de plataformas digitais para 

colaboração e comunicação. 

Até então, as iniciativas da ciberinfraestrutra eram restritas às “hard 

sciences” em virtude do grande volume de dados, o que demandava 

computadores de alta velocidade. Contudo, esse cenário tem revelado 

algumas mudanças a exemplo das iniciativas do American Council of 

Learned Societies e a criação, em 2006, do Virtual Knowledge Studio for 

the Humanities and Social Sciences, na Holanda (Beaulieu; Wouters, 2009). 

Essas conceituações corroboram com os postulados do NeSC sobre e-

Science: 

In the future, e-Science will refer to the large scale science that 
will increasingly be carried out through distributed global 
collaborations enabled by the Internet. Typically, a feature of 
such collaborative scientific enterprises is that they will require 
access to very large data collections, very large scale computing 
resources and high performance visualization back to the 

individual user scientists. 

Na percepção dos autores são reforçados o ciberespaço, como espaço 

de fluxos, as redes de computadores, as tecnologias de informação e 

comunicação e a colaboração entre cientistas, independente da localização 

geográfica e as ferramentas baseadas na Web. 

O “peso” e a prioridade das características dessa nova forma de 

produção da ciência sofre variações de acordo com o contexto e as 

disciplinas, sendo essas vertentes assim resumidas por Jankowski (2009, p. 

7): 

Uso intensivo do computador no processo de investigação, 
envolvendo máquinas com grande capacidade de 
processamento de dados, alta velocidade, configuradas num 
ambiente de rede; 
 
Uma estrutura organizacional virtual com a finalidade de 
estimular colaboração à distância entre investigadores, sempre 
num contexto internacional; 
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Desenvolvimento de ferramentas baseadas na Web para 
facilitar as diversas fases do processo de investigação, 
incluindo a comunicação, administração da investigação, 
coleta e análise de dados e publicação; 
 
Experimentação com nova forma de visualização de dados tais 
como redes sociais, analise de hyperlinks, multimídia e 
representações dinâmicas; 
 
Publicação, distribuição e preservação da pesquisa via 
Internet, utilizando vias tradicionais e formais – editoras, 
bibliotecas digitais – e também as informais e menos 
institucionalizadas tais como redes sociais, sítios pessoais da 
Web. 

2.3.2 Características e inter-relações da e-Research 

Pode-se visualizar na Figura 21 a inter-relação das características da 

e-Research dispostas em três grupos (clusters) de atividades: gestão da 

pesquisa, processo de pesquisa e comunicação da ciência. O contexto 

dessas atividades é o ambiente de rede, representado na figura pelas linhas 

pontilhadas nas partes superior e inferior da figura. A interrupção dessas 

linhas significa a porosidade da rede, ou seja, nem tudo, nem todos estão 

conectados e em atividade continuamente, o que significa dizer que a 

investigação pode ser efetuada tanto dentro quanto fora desse ambiente. 

Depreende-se que essa configuração de redes permite maior 

facilidade aos recursos informacionais, estimula o compartilhamento, 

elimina barreiras geográficas, proporciona a comunicação em tempo real, 

favorece à ciência sem fronteiras (open science) e disponibiliza ferramentas 

e aplicativos baseados na Web. 
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Figura 21 - Interrelação dos clusters da e-Research 
Fonte: (Jenkowski, 2009, p. 8) 

2.3.3 A Ciência compartilhada 

O uso das Tecnologias de Informação e Comunicação pelos vários 

segmentos da sociedade é um fenômeno crescente e irreversível. Nessa 

perspectiva, discute-se o emprego dessas tecnologias como apoio às 

atividades de investigação. Imperativo se faz abordar a conceituação do 

termo Web 2.0, também denominada Web Social. 

Musser et al. (2007, p. 5) definem a Web 2.0 como um conjunto de 

“tendências econômicas, sociais e tecnológicas que coletivamente fundam 

a próxima geração da Internet – uma mídia mais madura e distintiva, 

caracterizada pela participação dos usuários, abertura, e efeitos de rede.” 

Para O’Reilly (2005), criador do termo, trata-se de uma plataforma cuja 

função é desenvolver aplicativos que vão se aperfeiçoando à medida que 
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são utilizados, aproveitando a inteligência coletiva. Nessa perspectiva Levy 

(1999) afirma que inteligência coletiva é o compartilhamento de 

pensamento e conhecimento entre os pares, o que é denominado por 

Surowiecki (2005) como “inteligência das multidões”. 

Caracterizada por trabalhar com padrões abertos, utilizar software 

open source e free-data, reutilizar dados e ter um espírito inovador, é uma 

plataforma que possui arquitetura de participação, cujas contribuições do 

utilizador agregam valor. Apesar de ser um espaço de liberdade, também 

possui uma gama de requisitos legais, regulatórios, controle de acesso e 

direitos de conteúdo digital (Anderson, 2007). 

Como apoio às atividades de investigação, a Web 2.0 dispõe de novas 

ferramentas, aplicativos, canais para a produção e comunicação da ciência, 

o que vem a mudar significativamente o espaço da investigação, 

proporcionando ao investigador a interação e a participação, conforme 

afirmam Merlo Vega et al., (2010, p. 5). 

La web social, web 2.0 o web participativa se caracteriza por el 
empleo de tecnologías abiertas, tanto desde el punto de vista de 
la arquitectura de la información, como de la interconexión de 
servicios y, sobre todo, del trabajo colectivo que se  realiza de 
forma telemática, colaborativa y desinteresada. 

Isto vem corroborar uma das alterações mais significativas ocorridas 

no paradigma do comportamento informacional do utilizador, ou como 

denomina Borges (2006, p. 194) no paradigma comunicacional. O utilizador 

se transmutou num ser que interage, compartilha, colabora, produz e 

consome conteúdos, utiliza as plataformas digitais para geração, reposição 

e consumo da informação, ao contrário da postura passiva que apresentava 

anteriormente, pontos de vista defendidos por Anderson (2007); Codina, 

(2009; Procter (2010). 

No contexto da ciência aberta são objetivos da Web 2.0: 

Partilhar a investigação – oferece os recursos e facilidades 
necessárias para que os investigadores compartilhem suas 
pesquisas; 
 
Partilhar os recursos - significa a partilha de recursos 
indispensáveis para a investigação, quer seja referências 
bibliográficas, objetos de aprendizagem, links, informações ou 
documentos; 
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Partilhar os resultados - facilidade para a divulgação dos 

resultados das investigações, utilizando para isso os vários 

aplicativos disponíveis. (Merlo-Vega et al., 2010). 

Dentre as tecnologias participativas mais utilizadas pela comunidade 

científica para a produção e comunicação da ciência, o intercâmbio e 

organização da informação incluem-se: blogs76, wikis77, tags and social 

book marks78, folksonomy e collabulary79, redes sociais acadêmicas, os 

gestores de referência etc. No que concerne aos gestores de referência, 

estes oferecem a possibilidade de classificar e compartilhar, conforme 

explicam Cabezas-Clavijo, Torres-Salinas, Delgado-López-Cózar (2009) etc. 

el software online para el tratamiento de referencias 
bibliográficas o las extensiones de marcado de favoritos (también 
denominado etiqueta social) que hacen posible almacenar, 
clasificar y compartir enlaces en internet han sido algunos de los 
principales avances en el campo académico 2.0. 

                                                             
76 Os termos web-log, ou blog, foi cunhado por Jorn Barger em 1997 e se refere a uma 
página da Web consistindo de breves parágrafos de opinião, informação, links, posts 
arranjados cronologicamente. A maioria dos blogs permite aos visitantes adicionarem 
comentários (Anderson, 2007). 
Outra forma de expressão 2.0 são os blogs de conteúdo científico, considerados uma das 
ferramentas mais aceitas e reconhecidas pela comunidade científica, porque se 
constituem num espaço de discussão e compartilhamento e uma via de interação entre os 
atores.  Conceitualmente, um blog científico se caracteriza por ser “um sitio web o parte 
de él, actualizado periódicamente, donde se recopilan por orden cronológico textos o 
materiales multimedia de uno o varios miembros de la comunidad científica sobre las 
materias propias de su  campo” (Cabezas-Clavijo; Torres-Salinas, Delgado-López-Cózar, 
2009). 
Há também uma tendência para blogs coletivos (Varmazis, 2006), tais como ScienceBlogs - 
Disponível em: http://www.scienceblogs.com/channel/about.php, um portal que hospeda 
blogs de conteúdo científico de diversas áreas do conhecimento e conta com mais de um 
de um milhão de comentários; o Nature network, pertencente ao grupo editorial Nature, 
se propõe a implantar uma estratégia 2.0 no mundo da comunicação cientifica, porque 
além de ser um servidor para hospedar blogs, planeja ser um local para debate entre 
investigadores (Freire, 2007). O blog Nature Protocols é peer-reviewed - Disponível em: 
http://www.nature.com/nprot/prelaunch/index.html e  RealClimate – Disponível em: 
http://www.realclimate.org/index <Acesso em 20 de junho de 2012> 
77 1 Página web ou um conjunto de páginas web que podem ser facilmente 
editadas.(Ebersbach et al., 2006). A Wikipedia é um exemplo 
78 Tags and social book marks- taxonomia criada pelo indivíduo; os social book marks estão 
sendo utilizadas pelos cientistas (Lund, 2006) para ajudar a compartilhar, armazenar e 
organizar sua produção científica. 
79 Palavra-chave adicionada a um objeto digital (por exemplo, um clipe de imagem 
website, ou vídeo) para descrevê-lo. Uma das primeiras aplicações em larga escala de 
marcação foi visto com a introdução do site Joshua Schacter do del.icio.us, que lançou o 
fenômeno "social bookmarking". Os sistemas de social bookmarking compartilham uma 
série de características comuns e permitem que os usuários criem listas de 'Favoritos' para 
armazená-los em um serviço remoto (em vez de dentro do navegador do cliente) e 
compartilhá-los com outros usuários do sistema (o aspecto "social") (Millen et al, 2005) 

http://www.scienceblogs.com/channel/about.php
http://www.realclimate.org/index
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Esses softwares têm despertado o interesse do mercado editorial 

internacional, a exemplo do Mendeley80, um gestor de referências gratuito, 

adquirido pela Elsevier e integrado à base de dados Scopus. O Zotero81, 

também livre e de código aberto, tem como particularidade sua integração 

à gestão de conteúdos e o EndNote 82 , em versão desktop e web, de 

propriedade da Thomson Reuters, disponível para assinantes da Web of 

Science. Esses gestores apresentam como ponto de convergência a 

interoperabilidade com os sistemas de informação, pois permitem importar 

e exportar referências a partir de qualquer computador. Outra vantagem é 

a aceitação de vários estilos de referência, como APA (American 

Psychological Association), Turabian, Vancouver, inclusive ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) 

Quanto as redes sociais acadêmicas, refere Merlo Vega et al., (2010) 

que “Las redes sociales son el mejor exponente de la llamada web 2.0” 

onde a relação entre as pessoas é participativa, imediata e ubíqua. 

Nas redes acadêmicas, investigadores que partilham os mesmos 

interesses científicos, que comungam aportes teóricos semelhantes criam e 

consomem conteúdos, travam novas relações, conhecem as investigações 

que estão sendo levadas a cabo no seu domínio de interesse, interagem 

com os pares, exercitando assim “a inovação colaborativa e a criatividade 

que surgem da interação entre as pessoas” (Sonderegger, 2009, p. 129). 

São vantagens dessas redes: 

a) rapidez na troca de dados de pesquisa; 
 

b) possibilidade de integrar mais pessoas a um determinado 
estudo; 

 
c) aumento de informações abertas sobre pesquisas em 

andamento. 

 
Exemplo de partilha da ciência se encontra no maior estudo 

colaborativo sobre o cérebro. Cientistas de mais de 100 centros mundiais 

de pesquisa usaram uma rede social acadêmica para estudar os genes que 

possuem um papel importante na memória e na inteligência. Paul 

                                                             
80 Disponível em: http://www.mendeley.com/ <Acesso em 21 de junho de 2012> 
81 Disponível em: https://www.zotero.org/ <Acesso em 21 de junho de 2012> 
82 Disponível em: http://endnote.com/about <Acesso em 21 de junho de 2012> 

http://www.mendeley.com/
https://www.zotero.org/
http://endnote.com/about
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Thompson, um dos coordenadores do estudo, afirma que “O que é 

realmente novo aqui é o movimento para a pesquisa cerebral envolvendo 

várias pessoas”83. 

A rede social acadêmica ResearhGate84 de origem europeia, é um dos 

exemplos bem sucedidos de compartilhamento, interatividade, colaboração 

e comunicação entre investigadores. Sua plataforma foi adotada por várias 

sociedades científicas como a International Academy of Life Sciences, the 

European Science Foundation and the Max Planck PhDnet (Codina, 2009). 

Ao se reportar à Ciberciência, ResearchGate (2009) afirma que a 

comunicação entre cientistas intensifica o compartilhamento do 

conhecimento e as redes sociais científicas facilitam a cooperação entre os 

investigadores. Nessa perspectiva, emerge, inclusive, um novo paradigma 

de socialização digital, conforme denominado por Cabezas-Clavijo, Torres-

Salinas e Delgado-López Cazar (2009) 

Além da rede social ResearchGate, outras de grande visibilidade e 

com iniciativas semelhantes são Academia.edu85 , CiteUlike86 e Scipeople87. 

Fazendo um paralelo entre as redes sociais gerais e as redes sociais 

acadêmicas Codina (2009) apresenta um resumo dos componentes e 

funções das redes sociais aplicadas à ciência e às atividades acadêmicas. 

Na coluna esquerda se encontram os componentes das redes sociais 

genéricas como o LinkedIn, Facebook etc. Na coluna direita constam os 

componentes e funções específicas de redes acadêmicas (Quadro 3).  

                                                             
83 Disponível em: http://hypescience.com/rede-social-cientifica-permite-grande-
descoberta-da-neurologia/ <Acesso em: 17 de junho 2012> 
84 Disponível em: http://www.researchgate.net <Acesso em: 17 de junho 2012> 
85 Disponível em:   http://www.academia.edu <Acesso em: 17 de junho 2012> 
86 Disponível em:  http://www.citeulike.org/ <Acesso em: 17 de junho 2012> 
87 Disponível em: http://www.sciencepeople.com.au/ <Acesso em: 17 de junho 2012> 

http://www.researchgate.net/
http://www.academia.edu/
http://www.citeulike.org/
http://www.sciencepeople.com.au/
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Quadro 3 - Componentes gerais das redes sociais no contexto acadêmico 

 
Fonte: Codina (2009)

General (Web 2.0) Specific (Science 2.0) 

Component Description Component Description 

Homepage This page shows the network when we 
login. It includes any updates 
(messages, visitors, new 
incorporations, etc.) and access to the 
basic network functions. 

Document 
management 

This component may have three variants: 
(1) Personal manager: maintains the list of 
our references, either hand written entries 
or automatic imports from other databases 
or digital repository. (2)Search databases: 
This allows for document searches by topic 
joined from different external sources. This 
usually includes the option to add 
references that may interest the library's 
personnel. (3) Semantic search: Some 
systems may search documents from the 
analysis of other documents or from our 
profile or our publications, etc. 

Profile The information that we have decided 
to publish about ourselves. This may 
be very basic or comprehensive. 

Academic 
profile 

These profile networks are usually very 
suited to academia. For example, they 
usually include personal publications or data 
on research projects. 

Messages A file of the message history with 
members in our personal network. 

Groups Of course, the groups in these networks 
always refer to those in academia. 

Searches A function allowing one to search the 
network for names and people or 
topics to find new contacts in the 
network or groups of interests. 

-- -- 

Groups Access to groups we are a part of, and 
options for searching for groups, to 
request becoming a member and to 
create them. For academic networks, 
these are obviously academically 
minded. 

-- -- 

Communicatio
n 
Collaboration 

A variety of tools that enable 
communication for collaboration 
between groups and network 
members. 

-- -- 

Preferred Some social networks allow you to 
have a list of sites, pages and 
preferred resources that other 
members in the network can view. 

-- -- 
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3 REPÚBLICA DAS LETRAS, REDES E COLÉGIOS INVISÍVEIS 

Kronick (2001) em seu artigo “The Commerce of Letters: Networks 

and “Invisible Colleges” in Seventeenth and Eighteenth Century Europe” 

aborda exaustivamente o papel que as cartas desempenharam como meio 

de comunicação formando redes e colégios invisíveis. De acordo com o 

autor “república das letras”, “redes” e “colégios invisíveis” são metáforas 

utilizadas para descrever a estrutura das correspondências nos séculos XVII 

e XVIII. 

3.1 Redes de correspondência nos séculos XVII e XVIII 

 

3.1.1 As cartas ou “dissertações epistolares” 

Uma das características da comunidade científica é a constante 

comunicação com os pares intercambiando informações e ideias, seja 

através de comunicação formal ou informal. Refere McKie (1966) que na 

Antiguidade e na Idade Média a correspondência pessoal entre eruditos, 

filósofos naturalistas e outros intelectuais realizada através do gênero 

carta, também denominada “dissertações epistolares”, para compartilhar 

informações, transmitir novas ideias, sanar problemas e comunicar 

descobertas, tal como hoje acontece com os preprints. Segundo o autor, a 

carta manuscrita também foi fundamental para manter abertas linhas de 

comunicação intelectual, mesmo com a divisão de crenças que separava e 

isolava pesquisadores de religiões diferentes. 

Antecessora das comunicações em periódicos, através de 

correspondência os eruditos discutiam ideias, trocavam informações, 

ouviam sugestões dos pares. Como não havia um padrão para a divulgação 

ou compartilhamento das cartas, elas eram divulgadas de várias formas: se 

enviadas para publicação no Philosophical Transactions, seu editor, Henry 

Oldenburg, exercia o papel de gatekeeper ou árbito (como acontece 

atualmente) que decidia o que deveria ou não ser publicado; eram também 

lidas em reuniões ou em reuniões sociais realizadas nos cafés, ou ainda, 
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enviadas em partes ou na íntegra para outros eruditos, constituindo-se, 

assim, uma forma de disseminação da informação científica. 

As cartas, na realidade, eram uma prática comum na Antiguidade, 

quando se estabeleceram como formato literário pelos gregos e romanos, a 

exemplo de Cícero que estabeleceu a tradição de publicar suas cartas. 

Relata Kronick (2001) que manuais de fórmulas e estilos para a escrita de 

cartas foram desenvolvidos no período clássico e transportados para a idade 

Média, como o de Desiderius Erasmus “De Conscribendis Epistolis” (1521). 

Algumas dessas fórmulas, nomeadamente: exórdio (introdução), narratio 

(narrativa), proposito (tema principal), confirmatio (confirmação), 

conjuratio (acordo) e peroratio (conclusão), em muito se assemelham às 

normas atuais recomendadas para a escrita de artigos científicos. 

Este meio de comunicação era utilizado por indivíduos para grupos e 

de grupos para indivíduos. Assim, as cartas eram enviadas para um 

gatekeeper que se responsabilizava pela transmissão das notícias. Um 

desses gatekeepers, Samuel Hartlib se notabilizou pela extensa 

correspondência mantida com Boyle, Pascal, Descartes, Milton etc. 

(Patterson, 1992). 

Outro que merece distinção é o secretário da Royal Society of 

London, Henry Oldenburg, que tinha como missão ler, durante as reuniões 

da Sociedade, as cartas recebidas e que tratavam de tópicos científicos. 

Por sua vez, informava aos interessados sobre as atividades desenvolvidas 

pela Royal Society e também comunicava os novos desenvolvimentos 

científicos (Birch, 1968). 

Embora as cartas tenham seus antecedentes na literatura clássica, 

refere o autor que a palavra “networking” era comumente utilizada para 

representar a rede de informação existente entre os eruditos da época. 

Além das funções que as cartas exerciam apontadas por McKie 

(1966), Kronick (2001) complementa afirmando que na “república das 

letras” as cartas funcionavam como os atuais preprints, comunicados em 

congressos para ciência e discussão com os pares, antes de serem 

submetidos à revisão e publicação. Ademais, as cartas representavam, 

frequentemente, pesquisa em andamento, ao invés de trabalho concluído; 
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os autores obtinham feedback dos pares que estavam investigando 

trabalhos semelhantes e não sofriam restrições das revisões autoritárias, 

comuns à época; mantinham liberdade para a troca de informações e 

manifestações de ideias, porque as cartas não estavam sujeitas ao sistema 

de censura governamental nem às controversas restrições religiosas; além 

disso, proporcionavam aos eruditos um lugar na “república das letras” 

mantendo posição de destaque junto a outros “scholars” e, também, uma 

forma de os estudiosos ficarem a par dos novos desenvolvimentos da 

ciência. 

De acordo com o autor, uma das relevantes redes criadas para 

disseminação da informação científica foi criada por Santo Inácio de 

Loyola, quando da fundação da Companhia de Jesus em 1540, quando fez 

de Roma um centro para enviar diretrizes aos missionários jesuítas que se 

encontravam dispersos na Índia, Japão, África, China e no “Novo Mundo”, 

em contrapartida, de lá eles enviavam relatos de suas experiências. 

3.1.2 Os colégios invisíveis 

A outra metáfora apontada por Kronick (2001) se refere aos colégios 

invisíveis. O termo, atribuído a Robert Boyle, significa as comunicações 

mantidas, através de cartas, por um grupo de indivíduos interessados em 

discutir interesses semelhantes, ou como descreve Nelles (2004) os eruditos 

e filósofos que comungavam os mesmos ideais formavam redes para a troca 

de correspondência (colégios invisíveis), transpondo, inclusive, fronteiras 

políticas e religiosas. 

Explica Kronick (2001) que são denominados “colégios” porque se 

trata de um colegiado, colegas com interesses semelhantes e “invisíveis”, à 

medida que não eram formalmente instituídos. Continuando, o autor refere 

que há controvérsias sobre a metáfora, uma vez que é desconhecido a 

quem se Boyle se reportava, nas cartas que escreveu no período 1646-1647, 

se a John Wallis, quando se referia a uma “worthy persons residing in 

London who were inquisitive with nature and the new and experimental 

philosophy, who met weekly  to discourse upon such subjects", ou ao 

reformista Johann Amos Commenius que "encouraged the college to 
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communicate with colleagues throughout the world. Hence the society 

might become an Invisible College". 

Pode-se avaliar a importância que as cartas exerceram, evocando-se 

os exemplos de Desiderius Erasmus (1446? – 1536) e Justus Lipsius (1547 – 

1606) que cuidadosamente organizaram sua correspondência para publicá-

las enquanto vivos estivessem; do experimentalista, anatomista, 

especialista em astronomia e ótica, Nicolas-Claude Fabri de Peiesc (1580 – 

1637) que manteve uma extensa correspondência com intelectuais de toda 

a Europa e deixou um legado de aproximadamente 10 a 14 mil cartas e 

também Marin Mersenne (1588-1648) frade e matemático, que mantinha 

encontros informais para discutir filosofia e matemática e se correspondia 

com vários indivíduos dominando a comunicação epistolar (Nelles, 2004). 

McKie (1966) critica esse meio de comunicação, à medida que 

apresentava as seguintes limitações: além de ser pessoal, era um veículo 

lento para disseminar novas ideias e era de pequeno alcance, pois os grupos 

eram constituídos de poucas pessoas, portanto não se mostrava ideal para 

comunicar descobertas e teorias. 

Controvérsias à parte, a intenção foi descrever o papel 

desempenhado pelas cartas como meio de comunicação e, principalmente, 

demonstrar como se dava a troca de informações e difusão do 

conhecimento produzido pelos eruditos. 

Concluindo suas argumentações Kronick (2001, p. 38) afirma que 

“the validity of the concept or metaphor to describe the role of the 

correspondence in maintaining the relationships among scholars remains 

the same without regard of its derivation”. 

O conceito moderno de “colégio invisível” foi desenvolvido em 1972 

por Diane Crane na obra Invisible colleges: diffusion of knowledge in 

scientific communities, tendo como base as redes de citações de Derek de 

Solla Price. Em The new invisible college: science for development, 

publicada em 2008, Caroline Wagner aponta para a formação de novos 

colégios invisíveis, redes globais auto-organizadas:  

Self-organizing networks than span the globe are the most 
notable feature of science today. These networks constitute an 
invisible college of researchers who collaborate not because they 
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are told to but because they want to, who work together not 
because they share a laboratory or even a discipline but because 
they can offer each other complementary insight, knowledge or 
skills (Wagner, 2008, p. 2) 

Para demonstrar a importância desse tipo de correspondência, a 

Stanford University desenvolveu um projeto denominado Mapping the 

Republic of Letters65 do qual faz parte o Electronic Enlightment66. Trata-se 

de um banco de dados com mais de 55 mil cartas e documentos 

intercambiados por mais de 6.400 intelectuais da República das Letras 

(Chang et al., 2009). 

O Grafo 1 exibe as conexões e representa o tráfego de cartas entre 

os intelectuais situados em cidades europeias, de acordo com os anos 

selecionados. A visualização das conexões indica o alto nível de 

correspondência mantida pelos intelectuais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafo 1 – Visualização das conexões 
Fonte: Stanford University 

Vários outros grafos podem ser visualizados no projeto, como a o 

volume de correspondência de e para cada cidade, a frequência das 

                                                             
65 http://republicofletters.stanford.edu/ <Acesso em 15 de maio de 2014> 
66 http://www.e-enlightenment.com <Acesso em 15 de maio de 2014> 

http://republicofletters.stanford.edu/
http://www.e-enlightenment.com/
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publicações, de acordo com os anos escolhidos e o fluxo das 

correspondências. 

À medida que a correspondências entre os autores é o foco do 

projeto, outra possibilidade de visualização é a comparação, a qual permite 

selecionar dois conjuntos de autores utilizando conexões de cores 

diferentes para exibição de possíveis correspondências entre eles. 

3.2 Redes de colaboração científica 

O marco histórico dos trabalhos em equipe finca suas raízes no 

século XVII, com o surgimento da ciência moderna Beaver & Rosen (1978). 

Contudo, isto não significa que seja, ainda, o paradigma do trabalho em 

colaboração, à medida que o “teamwork” dos filósofos e eruditos não se 

assemelha ao realizado atualmente. A tradição inglesa da Royal Society era 

o trabalho individual, ao contrário da francesa e italiana. Conforme os 

autores, nem o estilo de pesquisa nem as formas de publicação das 

academias e sociedades científicas servem de modelo para a colaboração 

atual, à medida que a forma usual de publicação era o livro ou um ensaio 

longo, não traduzindo, o sentido do artigo atual, breve, sintético, objetivo, 

o que só veio acontecer após a criação do Philosophical Transactions e do 

Journal des Sçavans, estes sim, os antecedentes da comunicação científica 

atual. 

3.2.1 Comunicação da ciência e colaboração nos séculos XVII e XVIII 

Sob a perspectiva histórica e sociológica Beaver & Rosen (1978) 

empreenderam uma investigação com foco na identificação de trabalhos 

escritos em colaboração publicados antes de 1800. Como fonte de dados 

utilizaram o Dictionary of Scientific Biography de onde selecionaram uma 

amostra aleatória de cientistas franceses, britânicos e alemães que foram 

contemporâneos, mas não membros do Grupo de Blot67. A amostra foi 

                                                             
67 Jean Baptiste Blot (1774-1862) um dos mais brilhantes cientistas franceses. Durante os 

primeiros 20 anos do século XIX consolidou sua carreira construindo uma reputação 
inquestionável. Por seus méritos foi escolhido para gerar a amostra  
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estratificada em duas categorias, (altamente eminentes e ilustres) 

conforme apontado pelos editores do dicionário. A amostra aleatória 

constituiu-se de 10% dos cerca 20 mil artigos encontrados. Destes, apenas 

seis dos 47 trabalhos, datavam do século XVII, os 41 restantes foram 

escritos no século XVIII e 26 deles, entre 1760 e 1800 (Tabela 1). 

Tabela 1 – Trabalhos colaborativos 1665-1800 

 

Fonte: Beaver& Rosen (1978) 

Os resultados investigação apontam para as seguintes conclusões: o 

primeiro artigo colaborativo foi publicado em 1665, cuja autoria é atribuída 

a Hooke, Oldenburg, Cassini e Boyle; os trabalhos colaborativos 

aumentaram significativamente nas últimas quatro décadas do século XVIII, 

com predomínio para autores franceses, os quais produziram 54% dos 

trabalhos em colaboração; em comparação com as áreas de História 

Natural, Zoologia, Botânica, Mineralogia, Química e Física, a área da 

astronomia os trabalhos colaborativos são significativamente expressivos; 

evidenciam-se disparidades entre a pesquisa experimental e a teórica. 

Em síntese, revelam os autores:  

the origins of collaboration are closely connected with the origins 
of modern science and with professionalization's early stages”. 
Isto comprova que “in the field of astronomy, where 
professionalization is most advanced, collaborative work occurs 
frequently. 

3.2.2 A profissionalização da ciência no século XIX 

Ainda segundo Beaver & Rosen (1978), a institucionalização e 

legitimação da ciência francesa foi um legado da era napoleônica, à 

medida que contou com o apoio do Estado e da sociedade, levando à 
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profissionalização, à formação científica, à criação de laboratórios de 

pesquisa e de instituições importantes como a École Politechnique, École 

Normale et Supérieure, Muséum d'Histoire Naturelle e o Institut de France. 

A comunidade científica francesa se diferenciava das demais, 

referem os autores, vez que a maior preocupação era a formação de um 

corpo de elite de pesquisadores e não a formação de um grande número de 

cientistas, ou seja, consideravam muito mais a qualidade dos “cérebros” e 

não a sua quantidade. 

Espelhando-se no modelo da França, somente no século XVIII e 

primeiras décadas do século XIX a Inglaterra e Alemanha criaram 

sociedades científicas, periódicos, observatórios e museus, apoiados pelo 

Estado, buscando o estatuto profissional da ciência. 

3.2.3 O caráter francês da colaboração 

Para identificar a rede de colaboração entre cientistas, os autores 

levantam as seguintes hipóteses: os trabalhos em colaboração são uma 

resposta à profissionalização da ciência; a colaboração é um estilo típico e 

frequente na comunidade científica francesa profissionalizada; o trabalho 

em equipe é um método de pesquisa típico e útil entre investigadores que 

se destacam, como os cientistas franceses da época. 

No intuito de verificar a existência de correlação entre colaboração 

e profissionalização, os autores decidiram investigar se as redes de 

colaboração refletem a comunidade científica profissional francesa. 

Utilizando uma “snowball sampling”8868 escolheram um cientista da época e 

tentaram identificar seus colaboradores. A escolha recaiu em Jean-Baptiste 

Blot, um dos principais cientistas da França. 

Os autores concentraram esforços para incluir, exclusivamente, 

cientistas que iniciaram suas atividades no período que a comunidade 

científica francesa tornou-se profissionalizada, ou seja, no período 1799-

1839. Esses cientistas colaboradores representam mais de seis países 

europeus. 

                                                             
68

 Amostragem bola de neve 
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De acordo com os dados da Tabela 2, 53% dos artigos foram escritos 

em colaboração entre os membros da amostra, no período 1799-1829, ou 

seja, um período de 30 anos e 75% tinha como autores dois ou mais 

cientistas franceses. Alguns destes artigos são produzidos, em colaboração 

com pelo menos um autor francês. 

Tabela 2 – Colaboração cumulativa por década 

 
Fonte: Beaver & Rosen (1978) 

Os restantes 25% dos artigos pertencem a cientistas de várias 

nacionalidades. Mesmo não tendo autoria francesa, os trabalhos apontam 

para uma conexão francesa, à medida que há ligação através de um de seus 

autores com um membro da comunidade francesa (Tabela 3). 

Tabela 3 – Trabalhos colaborativos por nacionalidade e período 

 
Fonte: Beaver & Rosen (1978) 

Beaver & Rosen (1978) destacam que, apesar das colaborações de 

cientistas ingleses e alemães serem esporádicas, os vínculos colaborativos 

não são gerados nessas comunidades no início do século XIX. A formação 

desses vínculos está intimamente relacionada com a tendência da 

comunidade francesa em relação à colaboração, conforme os autores 

demonstram nas Figuras 22 e 23. O sentido das setas significa a direção do 

vínculo por época. A seta única indica que todas as outras colaborações 
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ocorreram logo após o período retratado. A seta dupla revela que houve 

associações colaborativas, tanto antes como depois do período indicado. 

 

 

Figura 22 - Padrões de colaboração de autores franceses 
Fonte: Beaver & Rosen (1978) 

 

 

Figura 23 - Interação entre cientistas franceses e outras nacionalidades 
Fonte: Beaver & Rosen (1978) 

Embora a hipótese em relação à colaboração e profissionalização 

tenha se confirmado, os autores decidiram analisar uma amostra de 

cientistas franceses, britânicos e alemães contemporâneos de Blot, mas 

que não pertenciam a seu grupo. Os cientistas foram estratificados em dois 

distintos grupos: eminentes e altamente eminentes, de acordo com o 

Dictionary of Scientific Biography. Os resultados confirmaram as hipóteses 

anteriores e corroboraram a tendência da comunidade científica francesa 

para o trabalho colaborativo. 

A Tabela 4 demonstra que a colaboração dentro do período 1800-

1830 é prioritariamente francesa. Enquanto 73% dos cientistas franceses, da 

amostra, trabalham colaborativamente, apenas 13 e 22% dos cientistas 

britânico e alemães, respectivamente, o fazem. Pode-se verificar, também, 
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que todos os grupos apresentam alta frequência de colaboração, em torno 

de 11%. Além disso, referem os autores 

French scientists demonstrate a tendency to expand the 
collaborative style of research by forming chains - rather than 
pairs - of collaborative linkages. For example, many of the French 
scientists in this sample formed chains of five or more members. 
Such linkages indicate the general acceptance of collaboration as 
a style of research within the French community; furthermore, 
they suggest a closeness between its members and hence a 
communal cohesiveness (Beaver & Rosen, 1978, p. 79-80) 

De acordo com os autores, a estratificação dos grupos não constitui 

fator de colaboração, à medida que “eminentes” britânicos e alemães, dão 

preferência ao trabalho isolado, uma das consequências da 

profissionalização da comunidade científica francesa, que concebe a 

colaboração como:::a 

a formal acknowledgement of a community's existence. The more 
often collaboration links researchers together, and the longer 
such linkages can be extended, the more integrated is the 
community and the more mutually dependent are its members 
(Beaver & Rosen, 1978, p. 80). 

Tabela 4 – Colaboração dos cientistas por nacionalidade, extra grupo 

 

Fonte: Beaver & Rosen (1978) 

3.3 Redes de coautoria 

Consoante descrição anterior, a gênese dos trabalhos colaborativos 

remonta ao século XVII, adentrando a primeira metade do século XX 

(Beaver & Rosen, 1978; Beaver & Rosen, 1979a; Beaver & Rosen, 1979b). A 

partir da década de 60 deste século, os estudos envolvendo a temática 

aprofundaram-se, marcando o início das investigações sob diferentes 

vertentes (Balancieri et al., 2005; Vanz & Stumpf, 2010). Supõe-se que a 

especialização dos vários domínios científicos, ocorrido no último século, 

intensificou a produção científica em coautoria (Beaver & Rosen, 1979b) 
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suscitando, ao mesmo tempo, “o interesse em analisar essas colaborações, 

que podem apresentar diferentes características e variadas motivações” 

(Maia & Caregnato, 2008, p. 20). Associado a esses fenômenos, surgem as 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) cuja contribuição tornou o 

“invisível, visível” (Urs & Sharma, 2010) através da Análise de Redes Sociais 

aliada à Teoria dos Grafos. 

Considerando-se como referência a cronologia das redes de 

colaboração científica apresentada por Balancieri et al.,(2005) e a pesquisa 

de Maia & Caregnato (2008) descreve-se as vertentes exploradas por esses 

estudos. 

3.3.1 Cronologia das redes de coautoria 

A década de 60 é marcada por estudos que envolvem pesquisas sobre 

os trabalhos em colaboração sob diferentes óticas, como por exemplo, 

Storer (1958) e Smith (1958) que identificaram o crescimento de artigos 

publicados em colaboração, enquanto Price (1958) encontrou evidências de 

autorias múltiplas no contexto dos colégios invisíveis e Hagstrom (1965) 

demonstrou as relações de colaboração entre orientador-orientando. Price 

& Beaver (1966) revelaram que os trabalhos em colaboração iniciam-se 

através das relações informais entre investigadores. Milgram (1967) 

apresentou a teoria do “mundo pequeno” a qual preconiza que, “cada ator 

em uma rede (independentemente do seu tamanho e densidade) pode 

encontrar outro ator com seis passos em média – também conhecido como 

seis graus de separação”. 

Significativos avanços ocorrem na década de 70, quando tem lugar 

estudos sobre o comportamento das diferentes áreas em relação aos 

trabalhos colaborativos. Storer, (1970), Lodahl & Gordon (1972), Frame & 

Carpenter (1979) concluíram que o grau de colaboração nas ciências básicas 

e naturais é mais intenso do que nas ciências aplicadas e nas ciências 

sociais. Esta conclusão também é apontada por Beaver & Rosen (1978, p. 

73) ao referirem que “It appears that teamwork even in the seventeenth 

and eighteenth exhibits a disparity between “experimental” and 

“theorethical researach”. Outra conclusão é que os colégios invisíveis são 
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grandes produtores da ciência colaborativa (Crane, 1972; Beaver & Rosen, 

1978; Kronick, 2001); Beaver & Rosen (1978) identificaram o primeiro 

trabalho em colaboração e, ainda, que o trabalho em coautoria tem maior 

repercussão do que o trabalho individual (Nudelman & Landers, 1972; 

Beaver & Rosen, 1978; Beaver & Rosen, 1979a; Beaver & Rosen, 1979b).  

Nos anos 80 aprofundaram-se os estudos sobre cooperação científica. 

Goffman e Warren (1980) descrevem os motivos que levam os autores a 

colaborarem; (Stefaniak, 1986) aponta critérios diferenciados para 

qualificar a coautoria, consoante países, áreas, instituições; a problemática 

de como qualificar o colaborador (Subramanyam, 1983); os fatores 

motivacionais que induzem à colaboração (Goffman & Warren, 1980); o 

aumento da visibilidade e do reconhecimento são fatores que estimulam a 

colaboração (Lawani, 1986; Pravdic & Oluic-Vukovic,1986). 

Há evidências de que, a partir dos anos 90, os artigos publicados em 

coautoria internacional recebem duas vezes mais citações do que aqueles 

produzidos em um único país (Narin & Whitlow, 1990); o aumento dos 

campos interdisciplinares tem motivado a colaboração (Kodama, 1992); a 

colaboração depende de fatores cognitivos, econômicos e sociais 

(Leukonnen et al ., 1992); a coautoria passou a ser utilizada como padrão 

para medir a colaboração científica (Leclerc et al, 1992); a proximidade 

regional parece encorajar a colaboração, já que os pesquisadores tendem a 

gerar mais comunicação (Katz, 1993); a necessidade de compartilhar o uso 

de equipamentos cada vez mais caros e complexos estimulam a colaboração 

(Katz, 1994); os trabalhos experimentais, quando comparados com os 

teóricos, apresentam maior número de colaboração; diferentes níveis de 

colaboração são identificados; na fase pré-web a distância geográfica se 

constitui uma barreira no processo de colaboração (Katz & Martin, 1997). 

Nos anos 2000, os trabalhos internacionais em coautoria apresentam 

maior impacto e visibilidade (Mählck & Persson, 2000; Glanzel, 2001; 

Shirabe & Tomizawa, 2002; Arroyo-Alonso, 2005). O número de autores por 

artigos em coautoria é maior nas ciências naturais (Yoshikane & Kaguera, 

2004). A coautoria é um indicador de colaboração (Newman, 2004; Cronin, 
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2005; Kim, 2006). A colaboração aumenta a produtividade dos 

pesquisadores (Cronin, 2005; Lee & Bozeman, 2005).  

Como se observa, a colaboração científica tem sido objeto de 

preocupação de um sem número de investigadores nas últimas décadas, 

sendo estudada sob as mais diferentes perspectivas e pressupostos.  

3.4 Redes Sociais 

Etimologicamente, a palavra “rede” deriva do Latim retis, 

significando malha, artefato para capturar aves, caças ou peixes (Ferreira, 

2011; Silva, 2012, p. 43). Analogamente, a rede, como uma teia, captura 

informações. Com laços e entrelaços conecta indivíduos no ciberespaço e 

torna visível a extensão e intensidade das interações sociais dos atores que 

a compõem. 

O advento da Internet proporcionou mudanças, outrora impensáveis 

no cotidiano da sociedade. Dentre estas, as inúmeras ferramentas que 

possibilitam a comunicação mediada por computador (CMC). Conforme 

Recuero, (2009, p. 24) “Essas ferramentas proporcionaram, assim, que 

atores pudessem construir-se, interagir e comunicar com outros atores”. 

Nesse cenário é incontestável discutir a ubiquidade da Internet e sua 

característica pervasiva, alterando a vida social, econômica e familiar, 

tornando a convergência inexorável para os dispositivos móveis e, assim, 

possibilitando que todos estejam conectados no ciberespaço sem importar 

quão distantes se encontrem. Na vida acadêmica tal fenômeno se repete e, 

como refere Nentwich (2003), nada será como antes, principalmente na 

comunicação acadêmica. 

Tuesta et al., (2012, p. 3) partem da premissa de que “Todo 

conglomerado social é construído ao redor de relacionamentos”, donde se 

conclui que, a ação do indivíduo quando realizada isoladamente só é 

percebida quando relacionada à atuação dos pares com quem mantém 

relações sociais. 

Urs & Sharma (2010, p. 11) concebem as redes sociais como “an 

approach and a tool to uncover and understand the hidden side of 

connections that drive certain phenomenon involving a network of human 
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players” e assim, desvendar laços e ligações existentes entre grupos e 

fenômenos, os mais diversos, desde as comunidades acadêmicas às facções 

terroristas; das previsões nas campanhas eleitorais à proliferação de 

enfermidades, ataques terroristas e inovação. 

3.4.1 Grafos como representação de redes 

Diametralmente oposta ao paradigma analítico-cartesiano, que 

obedece ao princípio da redução, limitando o conhecimento do todo ao 

conhecimento de suas partes, um comportamento assumido pela maioria 

das ciências até meados do século XX, a Teoria Geral dos Sistemas 

desenvolvida por Bertalanfy (1975) defende o enfoque sistêmico e parte do 

pressuposto de que, para compreender o fenômeno há que considerá-lo 

como um sistema, cujas engrenagens possuem atributos que mantêm 

relações entre si e trabalham harmonicamente. 

O rompimento do paradigma analítico-cartesiano encontra suas 

principais referências em Albert Einstein, com a teoria da relatividade, e 

em Werner Heisenberg e sua equipe, com a física quântica (Capra, 1997). 

“Mudanças também foram sentidas em outras ciências, através da 

abordagem sistêmica, como na biologia, educação e comunicação” 

(Recuero, 2009, p. 18) fazendo com que antigos pressupostos demandassem 

nova reflexão da comunidade científica. Enquadra-se nesse caso o estudo 

das redes, através da Teoria dos Grafos desenvolvida por LeonardEuler, 

matemático suíço, que elucidou o enigma das pontes de Königsberg69 

(Figura 24) originando o primeiro teorema da Teoria dos Grafos70 (Barabási, 

2003). 

 

                                                             
69 Construída no rio Pregel, em Königsberg, Prússia, (atual Kalinigrado) contem duas ilhas 

com sete pontes que se conectam entre si e também ao continente. Perguntavam da 
possibilidade de percorrer o caminho que transpunha cada ponte uma única vez e voltar ao 
local de partida. Euler resolveu o enigma ao conectar as partes terrestres, margens 
esquerda e direita e as duas ilhas (nós ou pontos), com as  sete pontes (arestas ou 
conexões). Euler comprovou que a única possibilidade de atravessar cada ponte, uma 
única vez, seria a existência de zero ou dois pontos, de onde divergiam um número ímpar 
de caminhos. 
70 Prestes refere que a Teoria dos Grafos foi baseada nos estudos de Leonard Euler, Gustav 

Kirchhoff, matemático alemão  e Arthur Cayley, matemático britânico. Disponível em: 
http://www.inf.ufrgs.br/~prestes/Courses/Graph%20Theory/GrafosA1.pdf 
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Figura 24 – Representação de um grafo 
Fonte: Google images 

Historicamente uma “ciência dura”, a teoria dos grafos permeou na 

virada do século XX as ciências sociais, através dos estudos de Georg 

Simmel71, pioneiro a pensar diretamente em termos de rede social. Seus 

ensaios apontaram para a natureza da rede em interação e para a 

probabilidade de interação dos grupos, ao invés de conexões isoladas (Urs & 

Sharma, 2010). Na década de 30 do mesmo século, as três principais 

referências em redes sociais são Jacob Levy Moreno (18 de maio de 1889 - 

14 de maio de 1974) 72, o primeiro a sistematizar a análise da interação 

social em pequenos grupos (sociometria); o grupo de Harvard, liderado por 

W. Lloyd Warner e Elton Mayo explorou as relações interpessoais no 

trabalho e Alfred Reginald Radcliffe-Brown73, atentou para o estudo 

sistemático das redes (Wasserman & Faust, 1994; Recuero, 2009; Urs & 

Sharma, 2010). Destaca-se, também, Stanleyl Milgram74, reputado como 

criador do fenômeno “Seis Graus de Separação", conhecido como “Teoria 

do Mundo Pequeno”, o qual preconiza que todo mundo está, em média, a 

seis graus de separação de cada habitante do planeta. 

3.4.2 Linhagem acadêmica das redes sociais 

Urs & Sharma (2010) traçam a linhagem acadêmica das redes sociais 

apontando, inicialmente, a Psicologia e nomeando Jacob Moreno, Kurt 

                                                             
71 Sociólogo alemão 
72 Médico, psicólogo, filósofo, dramaturgo turco-judeu nascido na Romênia, crescido na 
Áustria (Viena) e naturalizado americano criador do psicodrama e pioneiro no estudo da 
terapia em grupo. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levy_Moreno 
<Acesso em: 15 de maio de 2014> 
73 Antropólogo alemão 
74 Psicólogo social americano 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_maio#Nascimentos
http://pt.wikipedia.org/wiki/1889
http://pt.wikipedia.org/wiki/14_de_maio
http://pt.wikipedia.org/wiki/1974
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicodrama
http://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia_em_grupo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levy_Moreno
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Lewin e Fritz Heider como psicólogos que aplicaram os princípios da teoria 

da Gestalt; em seguida relacionam a Antropologia, com foco nas relações 

familiares e sociais e, por último, a Matemática, com evidência na teoria 

dos grafos. 

3.4.2.1 Contribuições da Psicologia, Antropologia e Matemática 

Jacob Moreno, criador do teatro da espontaneidade em 1921 na 

Áustria, e do teatro terapêutico que mais tarde se tornou o psicodrama 

terapêutico. Migrou para os Estados Unidos em 1925 onde introduziu em 

1932 a psicoterapida de grupo juntamente com a American Psychiatric 

Association. Desesvolveu a Teoria das Relações Interpessoais. Desenvolveu 

várias ferramentas para as ciências sociais, entre elas a sociometria, 

utilizada para medir variáveis sociais, ou seja, o grau de conexão entre 

instituições, pessoas, fenômenos75. 

Kurt Lewin, fundador do Centro de Pesquisa de Dinâmica de Grupo 

do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em 1945, formulou a 

teoria do campo psicológico, aplicou os princípios da psicologia da Gestalt e 

desenvolveu a pesquisa-ação (Action-Research) 76
. 

Em 1930 Fritz Heider (19 de fevereiro de 1896 - 2 de janeiro de 

1988), psicólogo austríaco, deu continuidade a seus estudos sobre 

percepção e atitudes na Clarke School for the Deaf in Northampton, 

Massachusetts. Posteriormente trabalhou em Kansas University e em 1958 

publicou a obra Psychology of Interpersonal Relations, sua obra mais 

importante. Dedicou sua vida aos estudos sobre a teoria da atribuição77, a 

qual recebeu influência do equilíbrio cognitivo da Gestalt. 

Com ênfase nas relações sociais, a Antropologia cultural, também 

denominada Antropologia social, tem como um dos seus expoentes Alfred 

                                                             
75 Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociometria <Acesso em 15 de maio de 
2014> 
76 Psicólogo alemão-americano (9 de setembro de 1892-12 de fevereiro de 1947). 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin <Acesso em 15 de maio de 2014> 
77 Em psicologia social, a atribuição é o processo pelo qual os indivíduos explicam as causas 
do comportamento e eventos. A teoria da atribuição é o estudo de vários modelos que 
tentam explicar esses processos. Disponível em: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Heider <Acesso em 15 de maio de 2014> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1925
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Tecnologia_de_Massachusetts
http://pt.wikipedia.org/wiki/MIT
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sociometria
http://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_setembro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1892
http://pt.wikipedia.org/wiki/12_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1947
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kurt_Lewin
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_psychology
http://en.wikipedia.org/wiki/Fritz_Heider
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Radcliffe-Brown, cientista social britânico, centrou seus estudos nas 

relações sociais afirmando que 

A particular social relation between two persons (unless they be 
Adam and Eve in the Garden of Eden) exists only as part of a wide 
network of social relations, involving many other persons, and it 
is this network which I regard as the object of our investigations 
(Radcliffe-Brown, 1940, p. 3). 

A partir desse “statement” pode-se fazer analogia com o sentido de 

rede como concebido atualmente, ou seja, grupos ou organizações que 

mantêm vínculos, relações, conexões. 

A Matemática trás como contribuição para a análise das redes sociais 

os estudos de Leonard Euler, com a teoria dos grafos. O matemático 

comprovou a impossibilidade de atravessar as sete pontes de Königsberg 

sem repetir o caminho. Para confirmar a solução do problema utilizou um 

grafo para conectar as partes terrestres (nós) às sete pontes (conexões), 

demonstrando ser inexequível a tentativa de não repetir os caminhos. O 

matemático criava, assim, o primeiro teorema da teoria dos grafos 

(Barabási, 2003; Recuero, 2009). (Figura 25). 

 

 
 

Figura 25 – Grafo representando as pontes de Königsberg 
Fonte: Google Images 

Dada a simplicidade e capacidade de representação essa teoria tem 

sido muito utilizada em análises de redes sociais. Um grafo é, portanto, a 

representação de uma rede, constituído de nós ou pontos (n) e de ligações 

ou arestas (l) que conectam os nós. 
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3.4.2.2 As redes sociais e suas aplicações 

A análise de redes sociais tem assumido uma vasta gama de 

aplicações nos mais variados campos disciplinares, constituindo-se em uma 

ferramenta utilizada, como enfatizam Urs & Sharma (2010) para tornar 

visível o invisível. Aplicações em áreas como a sociologia conduzem estudos 

para desvendar redes criminosas, facções terroristas, distribuição de drogas 

por narcotraficantes (Newman, 2001b; Urs & Sharma, 2010), crimes 

cibernéticos, fraudes financeiras, perfis fake encontrados nas redes sociais 

etc. Na epidemiologia, visa a proliferação de doenças, principalmente as 

sexualmente transmissíveis, com ênfase em usuários de drogas. Nos campos 

da economia e administração, para traçar a estrutura do comércio 

internacional, identificar o capital social, mapear as organizações, etc. 

 Na epidemiologia, visa a proliferação de doenças, principalmente as 

sexualmente transmissíveis, com ênfase em usuários de drogas. Nos campos 

da economia e administração, para traçar a estrutura do comércio 

internacional, identificar o capital social, mapear as organizações, etc. 

No campo da Ciência da Informação inúmeras vertentes têm sido 

analisadas, dentre elas a comunicação da ciência, que tem explorado a 

análise de redes sociais (ARS) para identificar padrões de interação social 

nas redes de coautoria, de citação, de autores mais produtivos etc. 

Essas aplicações têm como cerne a interação ou conexões entre 

fenômenos, organizações ou pessoas, constituindo-se a interação o pilar 

que fundamentou a emergência de uma nova área: a Análise de Redes 

Sociais. 

3.4.3 Análise de Redes Sociais (ARS) 

A metodologia de Análise de Redes Sociais (ARS) tem sido empregada 

nas mais diversas áreas do conhecimento, inclusive nas áreas de Ciência da 

Informação, Bibliometria e Cientometria (Liu et al., 2005; Mena-Chalco, 

Digiampietri, & Cesar-Junior, 2012) para abordagem das redes de 

coautoria, também denominadas de colaboração ou colaborativas. 
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Acrescentam Abbasi, Altman, & Hwang, (2010) que o estudo das 

redes é uma das maneiras mais visíveis e acessíveis para identificar as 

relações de colaboração científica no ambiente da academia, sendo este o 

contexto em que se enquadra esta pesquisa, ou seja, analisar as relações 

de colaboração entre os os Programas brasileiros de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação. 

Parafraseando Newman, (2001a, p. 016131-1) quando pergunta “Why 

should a physicist be interested in social networks?” ao que prontamente 

responde “However, our subject matter will be of interest to physicists for 

another reason: it’s about them”. Almeja-se, portanto, que, tal também 

aconteça com esta investigação, suscitando o interesse da comunidade dos 

PPG, à medida que é um estudo de e sobre as suas interações. 

A análise de redes sociais se alicerça, teoricamente, a em três 

princípios básicos: a teoria dos grafos, a estatística e a álgebra (Ferreira, 

2013).É nesse contexto que a “rede como metáfora estrutural para a 

compreensão dos grupos expressos na Internet é utilizada através da 

perspectiva de rede social” (Recuero, 2009, p. 24). 

3.4.4 Conceitos operacionais de redes sociais 

De acordo com (Marteleto & Tomaél, 2005, p.85) a análise de redes 

sociais considera como unidades básicas de análise “as interações entre os 

atores, suas posições, elos e papeis” enfatizando ainda “a importância da 

comunicação e troca de informações, tanto na reprodução quanto nas 

estruturas sociais e na manutenção e renovação das redes sociais”. 

Para compreender a morfologia das redes, necessário se faz a 

compreensão de sua terminologia78 Dessa forma, para se constituir como 

rede é necessário a existência de nós e conexões. Nós (node, vertex) são 

traduzidos como atores, que se constituem em grupos, organizações ou 

fenômenos, ou seja, atores são os primeiros elementos da rede social, 

“Trata-se das pessoas envolvidas na rede que se analisa. Como partes do 

                                                             
78 À medida que existem várias traduções em português para os elementos componentes 

das redes sociais, utilizou-se o termo original em inglês, entre parêntesis, para evitar 
imprecisões 
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sistema, os atores atuam de forma a moldar as estruturas sóciais através da 

interação e da constituição de laços sociais” (Recuero,2009, p. 25). As 

conexões são entendidas como laços sociais, resultado das interações que 

os atores estabelecem com os pares. Nessa perspectiva, Recuero (2009, p. 

24) refere que a rede é representada por “uma metáfora para observar os 

padrões de conexão de um grupo social a partir das conexões estabelecidas 

entre os diversos atores”. Compreende-se, assim, que, interações, laços ou 

vínculos, são imprescindíveis em uma rede, à medida que se configuram 

como componentes da conexão e, portanto, elementos indispensáveis para 

sua existência. 

Os laços sociais (social ties) ou laço relacional (relational tie) são 

responsáveis pelo estabelecimento das ligações entre pares de atores. 

Segundo Wasserman & Faust (1999) a Análise de Redes Sociais enfatiza os 

laços relacionais entre os atores, e não  seus atributos, que são 

secundários. Estes laços caracterizam-se como fortes quando apresentam 

“contatos sociais estreitos e frequentes” e fracos, quando demonstram ser 

"mais casuais e discretos” (Easley & Kleinberg, 2010, p. 53), não 

significando, contudo, que os laços fracos tenham menor importância na 

rede, à medida que “são eles que conectam os clusters nas redes sociais” 

(Recuero, 2009, p. 41), ademais "Laços fracos podem atuar como 

"atalhos"que ligam partes distantes do mundo, resultando no fenômeno 

popularmente conhecido como os seis graus de separação” (Easley & 

Kleinberg, 2010), também conhecida como teoria do “mundo pequeno”. 

Neste fenômeno, a maioria dos nós não se conecta entre si, contudo 

qualquer nó pode ser por outro atingido a poucos passos de separação. 

Atributos - são as características individuais dos atores, como idade, 

sexo etc. 

Grafo – é uma estrutura que representa a rede através de um 

diagrama, demonstrando as relações e interações ou conexões entre os 

atores da rede, onde os nós são ligados através de arestas (edges, links), 

nos grafos não direcionados, e por setas (arrows) nos direcionados. 
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3.4.5 Indicadores métricos para análise de redes 

Os nós e arestas de um grafo são representações simbólicas (signos) 

de uma rede, não elucidando seu significado, não transmitindo a 

mensagem, não demonstrando o conteúdo implícito, a sua essência. À 

medida que as redes se assentam em propriedades, faz-se mister analisá-

las para “making the invisible, visible” (Urs & Sharma, 2010) e os signos 

revelem seu significado, o que se faz recorrendo aos indicadores métricos. 

Mena-Chalco, Digiampietri, & Cesar-Junior (2012, p. 4) referem que “As 

métricas se dividem em globais (características estimadas sobre todo o 

grafo) e individuais (características estimadas sobre os atores individuais)”.  

Nesta investigação utilizaram-se as métricas de centralidade 

sugeridas por Freeman (1979) as quais se subcividem em: Centralidade de 

grau ou Grau de conexão (Degree Centrality); Centralidade de 

intermediação ou Grau de intermediação (Betweeness Centrality); 

Centralidade de proximidade ou Grau de proximidade (Closeness 

Centrality). Para complementar a análise, utilizaram-se também as 

méricas: Coeficiente de agrupamento (clustering ou transitivity) e Peso 

ponderado (Weighted degree) 
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4 A DINÂMICA SOCIOCOGNITIVA DA COMUNIDADE CIENTÍFICA 

A constituição da comunidade científica engloba dois fenômenos 

distintos: o social e o cognitivo, advindo daí a complexidade de sua 

concepção e conceituação. 

Entende-se comunidade como uma organização social que 

compreende grupos, relações interpessoais, partilha de sentimentos, 

ideias, emoções, interesses, informações e comunicação. Sendo a 

comunicação um processo social básico, que norteia e regula as relações 

nesse corpo social, que é a comunidade, faz-se mister que as “pessoas 

sejam capazes da falar a sua linguagem” (Ziman, 1979), advindo daí o 

aspecto social. O aspecto cognitivo, por sua vez, diz respeito à construção 

da ciência propriamente dita, ao desenvolvimento científico, uma vez que 

“Cabe ao cientista tomar decisões, investigar, pois somente ele possui 

mente e consegue ter representações mentais da natureza”(Szczepanik, 

2013). 

4.1 A comunidade científica 

Os estudos sobre comunidade científica têm sido objeto de atenção e 

abordagem de vários autores como (Polaniy, 1946, 1968), Kuhn (1978), Le 

Coadic (2004), Meadows (1999), Schwartzman (2001) entre outros. 

Contudo, o trabalho seminal de Ludwik Fleck79, publicado em 1935, trás à 

tona o conceito de “pensamento coletivo” também denominado “trabalho 

comunitário” que muito se assemelha aos conceitos atuais de comunidade 

científica. Fleck (1979) defende o “pensamento coletivo” como 

A community of persons mutually exchanging ideas or maintaining 
intellectual interaction, we will find by implication that it also 
provides the special “carrier” for the historical development of 
any field of thought, as well as for the given stock of knowledge 
and level of culture. This we have designated thoughts style 
(Fleck, 1979, p.39) 

                                                             
79 Médico e biólogo polonês (1896- 1961). Publicou originalmente em alemão o livro 

intitulado Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache: Einführung in 
die Lehre vom Denkstill und Denkkollektiv, traduzido para o inglês sob o título Genesis and 
Development of a Scientific Fact. 
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Isso sugere que as ideias de Fleck antecedem às de Polanyi, a quem 

se atribui cunhar o termo comunidade científica, imaginando-a como “uma 

grande e complexa república” à qual denominou de “República da Ciência” 

conceituando-a como uma sociedade de exploradores que lutam em prol de 

um futuro desconhecido, que acreditam ser acessível e digno de ser 

atingido. O cientista-explorador se esforça por aproximar-se de uma 

realidade oculta, para a sua satisfação intelectual. À medida que ele se 

satisfaz, ilumina todos os homens e ajuda assim a sociedade a cumprir suas 

obrigações no sentido do autoaperfeiçoamento intelectual (Polaniy, 1968). 

Na perspectiva de Schwartzman (2001) uma comunidade científica 

pode ser entendida como 

Um grupo de indivíduos que compartilham valores e atitudes 
científicas, e que se interrelacionam por meio das instituições 
científicas a que pertencem. Diz-se que uma comunidade 
científica é formada por indivíduos que têm em comum 
habilitações, conhecimentos e premissas tácitas sobre algum 

campo específico do saber (Schwartzman, 2001, p. 23). 

Kuhn (1978) se reporta explicitamente a Fleck como antecessor de 

sua concepção de comunidade científica e reconhece a influência que ele 

exerceu sobre suas ideias. De acordo com seu ponto de vista a comunidade 

científica tem como característica a reunião de um grupo com formação 

num domínio científico comum, com o objetivo de construção coletiva da 

ciência, um locus apropriado para atribuir-lhe legitimidade e convergência 

de opinião acerca dos mesmos paradigmas. Nessa perspectiva afirma que 

“Um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, 

inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que 

partilham um paradigma”(Kuhn, 1978, p. 219). 

Esta seria a comunidade científica ideal, imaginária, aspirada por 

todos que dela fazem parte. Porém, se tratando de uma estrutura social 

constituída de indivíduos com traços de personalidade individuais e 

imbuídos de sentimentos inerentes ao homo academicus80, como emoções, 

afetos, anseios, atitudes, motivações, conflitos, disputas, expectativas, 

busca de reconhecimento etc., fatores que alteram seu comportamento. 

                                                             
80 Ver Pierre Bourdieu “Homo Academicus”. Cambridge: Polity Press, 1988 
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4.1.1 O pesquisador e as normas Mertonianas 

Aliás, o comportamento dos investigadores se tornou objeto de 

estudo da sociologia desde o início do século XX, porém é a partir das 

investigações de Robert Merton que esse novo ramo do conhecimento toma 

vulto e “torna-se o conceito central da sociologia da ciência”(Silva, 2002). 

Ao estudar o comportamento dos cientistas (Merton, 1973), explora o 

que os motiva, recompensa e intimida e estabelece as regras de 

comportamento ou regras mertonianas que compõem o ethos científico, e 

se dividem em quatro imperativos que regulam as comunidades científicas: 

Universalismo - a produção científica deve ser avaliada de acordo com os 

rigores da ciência, independentemente da autoria, raça, nacionalidade ou 

religião e o reconhecimento e recompensa dos cientistas estão 

condicionados ao mérito e contribuição para a ciência; Comunalismo – o 

conhecimento produzido deve ser público, compartilhado, uma vez que é 

produto da comunidade científica; Desinteresse – o progresso científico está 

acima de qualquer vantagem ou benefício pessoal. A legitimação pelos 

pares está acima de qualquer outra recompensa; Ceticismo organizado ou 

sistemático - toda alegação requer veracidade, por isso devem ser testadas 

e validadas pelos pares observando os rigores do método científico. 

Embora se saiba que unanimidade significa concordância por todos, 

quando se trata de indivíduos ou grupos, torna-se improvável a aceitação 

universal. Entretanto, mesmo não havendo unanimidade e observância aos 

imperativos preconizados por Merton, eles têm como objetivo precípuo o 

cumprimento rigoroso do ethos científico e devem ser percebidos como um 

padrão comportamental. 

4.2 Tribos e territórios  

As práticas de produção e comunicação da ciência dependem da 

cultura epistémica dos diferentes campos científicos (Knorr-Cetina, 1999; 

Becher & Towler, 2001; Cronin, 2003). Perceber como os cientistas 

trabalham, interagem com seus pares, o que e como produzem, nos 

diferentes domínios, tem despertado a atenção de vários estudiosos e isto 
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significa dizer que o comportamento dos “scientists themselves are a much-

observed species, both from afar and also up close in their natural 

habitats” (Cronin, 2003, p. 1). 

Para compreender o comportamento da comunidade acadêmica ou 

“tribos e territórios” (Becher & Trowler, 2001)81 objeto de estudo dessa 

investigação, utilizaram-se como bases teóricas estudos que têm como 

pano de fundo a comunidade científica brasileira, contudo trabalhos 

correlatos sobre a temática que enfocam diferentes níveis e perspectivas 

seja em âmbito local, regional, nacional, internacional e disciplinar, não 

poderiam ser desconsiderados, à medida que se trata de uma literatura que 

fundamenta a presente pesquisa. 

Dentre os estudos brasileiros que analisam as comunidades 

científicas destacam-se os de Pinheiro (2003) cuja investigação teve como 

foco a utilização de recursos eletrônicos por pesquisadores brasileiros na 

geração de novos conhecimentos. Na área específica de biblioteconomia e 

ciência da informação apontam-se os trabalhos de Daura & Galvão (2011) 

que analisaram o perfil dos docentes atuantes nos cursos de graduação em 

Ciência da Informação (Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia) 

ministrados em 27 universidades públicas brasileiras, com o objetivo de 

analisar o desdobramento da interdisciplinaridade na formação dos 

professores. Oliveira (2011) investigou a formação docente e caracterizou 

os conteúdos programáticos (temáticas, disciplinas e referências 

bibliográficas) dos cursos de graduação em biblioteconomia existentes em 

universidades brasileiras que possuem Programas de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação. Alves (2011) investigou a comunidade docente dos 

cursos de biblioteconomia localizados na região Nordeste do Brasil, com o 

objetivo de perceber a influência do open acces.  

Em nível internacional Bastos & Silva (2009) analisaram o uso das 

redes multimídia no processo de construção das rotinas cognitivas e sociais 

                                                             
81 Tony Becher e Paul Towler (2001) referem que várias tribos compõem a comunidade 
científica. Essas tribos transitam em territórios específicos, que são as especialidades ou 
área disciplinar, resultantes das culturas epistêmicas existentes na ciência. “Tribo” se 
refere aos docentes, membros dessa comunidade que se movem em um “território” ou 
área disciplinar, neste caso a Ciência. 
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de investigadores da comunidade científica portuguesa e da comunidade 

científica do nordeste brasileiro. Bomfá & Silva (2009) identificaram os 

recursos utilizados pela comunidade científica portuguesa para a obtenção 

da visibilidade científica, considerando as bibliotecas digitais, unidades de 

transferência de tecnologia, arquivos bibliográficos online, unidades de 

investigação, bem como associações que apoiam a divulgação da ciência. A 

dissertação de Costa (2009) analisou os padrões de comunicação científica 

utilizados pela comunidade científica da Universidade do Minho, Portugal. 

Além desses, três teses aprofundam essas questões e desvelam as práticas, 

percepções e comportamento infocomunicacional dessas comunidades 

acadêmicas. A investigação de Silva (2002) identificou as implicações 

provocadas pelas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas 

dinâmicas cognitivas da comunidade científica portuguesa. Também 

voltado para essa temática, em sua tese Borges (2006) investigou as 

transformações e impactos nas novas formas de produção, acesso, uso e 

partilha do conhecimento pela comunidade científica da Universidade de 

Coimbra. Identificam-se, portanto, os vários níveis que podem assumir 

esses estudos, do nacional ao disciplinar, reforçando o que preceitua Silva 

(2002, p. 70) ao referir que “Quanto mais se especificar a abrangência da 

comunidade científica, mais a análise terá um carácter micro”, assumindo-

se que esta pesquisa se enquadra no nível nacional-disciplinar, à medida 

que se consideram todos os PPG brasileiros na área de CI. 

4.3 A Interdisciplinaridade da CI 

De princípio esclarece-se que esta investigação não tem como foco 

aprofundar as discussões sobre a interdisciplinaridade na Ciência da 

Informação, mas, tão somente, analisá-la sob a ótica da formação 

acadêmica dos docentes atuantes nos Programas de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação no Brasil, sendo este, portanto, o “limite explícito” 

(Daura & Galvão, 2011). 

Todavia, configurando-se como de natureza interdisciplinar por 

vários teóricos, não se poderia negligenciar a contextualização do 

fenômeno, mas entender e abordar a interação e relações mais 
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significativas desse domínio científico com as culturas epistêmicas que 

trazem contribuições à CI e formam o corpo docente dos PPG. 

As propostas iniciais para a construção de um conceito para a CI 

foram empreendidas durante as conferências do Georgia Institute of 

Technology nos anos 60 e 61 do século passado. De acordo com a 

conceituação seminal, entende-se por CI 

The science that investigates the properties and behavior of 
information, the forces governing the flow of information, and 
the means of processing information for optimum accessibility 
and usability. The processes include the origination, 
dissemination, collection, organization, storage, retrieval, 
interpretation, and use of information. The field is derived from 
or related to mathematics, logic, linguistics, psychology, 
computational technology, operations research, the graphic arts, 
communications, library science, management and some other 
fields (Shera; Clevand, 1977, p.264-265) 

Vislumbram-se, a partir desse constructo, indícios de 

interdisciplinaridade, ao encerrar, em sua essência, as áreas do 

conhecimento dos quais a CI se origina ou que se relaciona. 

No Brasil, a preocupação com a interdisciplinaridade da CI 

manifestou-se a partir de trabalhos pioneiros desenvolvidos por Zaher & 

Gomes (1972), Braga (1995), Pinheiro & Loureiro (1995). 

No plano internacional destacam-se os estudiosos Borko (1968), 

Foskett (1980), (Wersig, 1993), Saracevic (1996), Saracevic (1997), Le 

Coadic (2004), Tang (2004), os quais consideram a CI uma área de natureza 

interdisciplinar. 

Evidentemente que, por sua natureza dinâmica, surgem correntes 

que apoiam ou se contrapõem à interdisciplinaridade, como as que a 

classificam como interdisciplinar e transdisciplinar ou metaciência 

(Targino, 2000; Bates, 2007; Bates, 2007) ou multidisciplinar (Holland, 

2008); as que a contestam (Paim, 2001), e ainda as que propõem a 

substituição do termo interdisciplinaridade por integração disciplinar 

(Tálamo & Smit, 2007). 

Admitida a problemática se a CI é inter, pluri, multi ou 

transdisciplinar; se sua origem é a Biblioteconomia ou como 

consensualmente se afirma que “derives from several fields and demands 

contributions from diverse disciplines” (Fernandes, Cendón, & Araújo, 
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2011, p. 8) e, ao mesmo tempo, que não pertence a nenhuma das ciências, 

seja humanas, sociais, exatas, naturais, mas que “Information Science 

might be orthogonal to the conventional disciplines – that is, its concerns 

cut across them” (Rubin, 2010, p. 273). Optou-se por utilizar o termo 

interdisciplinaridade para descrever as áreas do conhecimento que 

representam a formação acadêmica dos docentes. 

4.3.1 Interfaces disciplinares da Ciência da Informação 

Em se tratando de uma ciência em maturação, carente de uma 

identidade própria, definida, a CI permeia as mais diversas áreas do 

conhecimento em busca de constructos e fundamentos teóricos necessários 

à sua consolidação. Nessa perspectiva, culturas epistêmicas, as mais 

diversas, são descritas como tendo expressivas relações com a CI. Dentre 

essas se destaca a íntima relação entre a Biblioteconomia e a Ciência da 

Informação (Giuliano, 1969; Saracevic, 1996; Saracevic, 1997; Pinheiro, 

1997; Pinheiro, 2000) dentre outros. Embora alguns atribuam que a CI tem 

como origem a Biblioteconomia, Saracevic (1995, 1999) adverte que, 

apesar de suas ligações, são “two different fields in strong interdisciplinar 

relations”. Harmon (1971), Foskett (1980), Saracevic (1995), Saracevic 

(1999) configuram a CI como área interdisciplinar com estreita vinculação 

com as Ciências Comportamentais, Linguística e Comunicações, além da 

Biblioteconomia e Computação. Afora as disciplinas referidas Bates (1998) 

inclui a Inteligência Artificial; Oliveira (2005), Fernandes & Cendón (2009) 

incluem Ciência da Computação, Administração, Lógica, Matemática, 

Filosofia/Epistemologia, Educação, Engenharias, Línguas e Literatura, 

Ciências da Saúde e Sociologia. 

Mais recentemente, as discussões trazem contribuições sobre a 

interdisciplinaridade no contexto do ensino e suas implicações com os 

conteúdos curriculares dos cursos de graduação (Daura & Galvão, 2011; 

Oliveira, 2011) e pós-graduação stricto sensu (Silva, Lima, & Araújo, 2009; 

Fernandes et al., 2011). 

Essa temática manifesta-se também na ANCIB, ao elegê-la como 

objeto de reflexão em três grupos de trabalho: Estudos Históricos e 
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Epistemológicos da Ciência da Informação, Organização e Representação do 

Conhecimento e Mediação, Circulação e Apropriação da Informação, com o 

propósito de aprofundar os debates e investigações acerca de suas 

implicações na CI (Quadro 4). 

Quadro 4 - Grupos de Trabalho da ANCIB que incluem a 
interdisciplinaridade 
 

Fonte: ANCIB 

4.3.2 Ciência da Informação e interdisciplinaridade: pesquisas 
empíricas 

Determinar as múltiplas facetas da interdisciplinaridade na Ciência 

da Informação, isto é, suas fronteiras e limites têm estimulado inúmeras 

investigações e resultado em significativas contribuições acerca da 

temática. Estudos de grande envergadura como o de Pinheiro & Loureiro 

(1995) resultou na apresentação de um esboço onde esquematiza 12 

subáreas da CI e indica para cada, as áreas com as quais se relaciona. Em 

sua investigação de doutorado Pinheiro (1997) deu continuidade ao estudo 

e a parte empírica centrou-se numa pesquisa documental que teve como 

fonte o Annual Review for Information Science and Technology (ARIST) com 

período delimitado entre 1966-1995. A pesquisadora mapeou as 17 

GT 1: Estudos 
Históricos e 
Epistemológicos 
da Ciência da 
Informação 

Estudos Históricos e Epistemológicos da Ciência da Informação. 
Constituição do campo científico e questões epistemológicas e históricas 
da Ciência da informação e seu objeto de estudo - a informação. 
Reflexões e discussões sobre a disciplinaridade, interdisciplinaridade e 
transdisciplinaridade, assim como a construção do conhecimento na 
área. 

 
 
GT 2: 
Organização e 
Representação 
do Conhecimento 

 

Teorias, metodologias e práticas relacionadas à organização e 
preservação de documentos e da informação, enquanto conhecimento 
registrado e socializado, em ambiências informacionais tais como: 
arquivos, museus, bibliotecas e congêneres. Compreende, também, os 
estudos relacionados aos processos, produtos e instrumentos de 
representação do conhecimento (aqui incluindo o uso das tecnologias da 
informação) e as relações inter e transdisciplinares neles verificadas, 
além de aspectos relacionados às políticas de organização e preservação 
da memória institucional. 

 
GT 3: Mediação, 
Circulação e 
Apropriação da 
Informação 

 

Estudo dos processos e das relações entre mediação, circulação e 
apropriação de informações, em diferentes contextos e tempos 
históricos, considerados em sua complexidade, dinamismo e 
abrangência, bem como relacionados à construção e ao avanço do 
campo científico da Ciência da Informação, compreendido em dimensões 
inter e transdisciplinares, envolvendo múltiplos saberes e temáticas, 
bem com contribuições teórico-metodológicas diversificadas em sua 
constituição. 
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principais subáreas da Ciência da Informação, cinco além da pesquisa 

anterior, aliando-as às áreas interdisciplinares (Quadro 6). Posteriormente, 

em novo estudo, Pinheiro (2002) atualizou a pesquisa anterior, tendo como 

fonte a mesma publicação e com período delimitado entre 1996-2004. 

Comparando os resultados com a pesquisa anterior, refere a autora que as 

disciplinas já consolidadas na CI encontram-se nos itens 1 a 13 do Quadro 5 

e as demais são áreas emergentes, como Inteligência Competitiva, Gestão 

do Conhecimento, Comunicação Científica Eletrônica, Mineração de Dados 

e Bibliotecas Digitais/Virtuais, um reflexo da Sociedade da Informação e de 

fenômenos dela decorrentes como a globalização e as tecnologias de 

informação e comunicação (Pinheiro, 2006). 

Quadro 5 - Subáreas / disciplinas da CI e áreas interdisciplinares 

Fonte: adaptado de Pinheiro (2006) 
 

4.3.3 O mapa da Ciência da Informação segundo Hawkins 

A necessidade de elaborar um conceito operacional para a Ciência da 

Informação, até então inexistente no Information Science Abstracts (ISA), 

Subáreas/disciplinas Áreas interdisciplinares 

Sistemas de informação Administração; Ciência da Computação 
Tecnologia da informação Ciência da Computação 

Sistemas de recuperação da informação Biblioteconomia; Ciência da Computação; 
Linguística 

Políticas de informação Administração; Ciência Política; Direito 

Necessidades e usos de informação 
Arquivologia; Biblioteconomia; Museologia; 

Psicologia 

Representação da informação 
Arquivologia; Biblioteconomia; Filosofia; 

Linguística; Museologia 

Teoria da Ciência da Informação 
Epistemologia; Filosofia; Filosofia da Ciência; 

Matemática 
Formação e aspectos profissionais Educação; Ética; Direito 

Gestão da informação Administração; Economia; Estatística 
Bases de dados Ciência da Computação 

Processamento automático da linguagem Biblioteconomia; Ciência da Computação; 
Linguística 

Economia da informação Administração; Economia 

Bibliometria 
Estatística; História da Ciência; Matemática; 

Sociologia da Ciência 
Inteligência competitiva e Gestão do 

conhecimento 
Administração; Economia 

Mineração de dados Ciência da computação 

Comunicação científica eletrônica 
Ciência da Computação; Comunicação; História 

da Ciência; Filosofia da Ciência 

Bibliotecas digitais/virtuais 
Biblioteconomia; Ciência da computação; 

Comunicação 
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levou Hawkins (2001), à época seu editor técnico, a rever com 

exaustividade os conceitos de CI a partir de sua emergência. A formação 

desse novo conceito serviria como indicador para as temáticas cobertas 

pelo ISA e como sinalizador dos artigos que poderiam ser indexados. De tal 

esforço emergiu o seguinte constructo: 

Information Science - an interdisciplinary field concerned with 
the theoretical and practical concepts, as well as the 
technologies, laws, and industry dealing with knowledge transfer 
and the sources, generation, organization, representation, 
processing, distribution, communication, and uses of information, 
as well as communications among users and their behavior as 
they seek to satisfy their information needs. (Hawkins, 2001, p. 
49) 

Para delimitar as fronteiras entre Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, passando obviamente pelos limites das áreas correlatas, mais 

uma vez Hawkins (2001) revisitou a literatura em busca de pesquisas que 

servissem como pilar para seu novo objetivo. Desta feita, utilizou como 

fonte o esquema de classificação do Library and Information Science 

Abstracts (LISA) para compará-lo com o ISA e cotejar a cobertura de ambos, 

vez que o LISA concentra sua cobertura nas questões relacionadas à 

Biblioteconomia, enquanto o ISA privilegia a Ciência da Informação. 

A partir da revisão da literatura, da estruturação do conceito e da 

comparação entre as duas fontes, expressou o resultado através de um 

mapa denominado de “Mapa da Ciência da Informação” (Figura 27) onde as 

disciplinas que formam o corpus da CI estão localizadas em um núcleo 

central e as subdisciplinas, em torno do núcleo. Dessa forma, percebe-se 

que o limite entre o núcleo e as disciplinas externas permeia as áreas 

relacionadas, e as subáreas relevantes para a CI, se encontram dentro do 

limite. Assim, as disciplinas que mantêm estreitas ligações com a CI são: 

ciência da computação, ciências comportamentais, biblioteconomia, 

estatística, comunicação, direito e governo, comunicação e outras 

disciplinas relacionadas. 
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Diante desse mapa, evidencia-se mais uma vez a 

interdisciplinaridade da CI, uma vez que as áreas identificadas por Hawkins 

(2001) coincidem, em sua grande maioria, com aquelas mencionadas pelos 

autores anteriormente citados e, principalmente, com os resultados de 

Pinheiro (2006) que utilizaram como fonte de pesquisa duas das mais 

conceituadas publicações na área da CI, um periódico primário o JASIST 

(Journal of the American Society for Information Science and Technology) e 

um secundário, o ISA. 

 
 

 
Figura 26 – Mapa da Ciência da Informação 
Fonte: Hawthkins (2001)
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5 ESTRUTURA DA OFERTA DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO (PPG) 

Quando se compara a tradição científica e tecnológica do Brasil com 

a do Velho Continente compreende-se que, na condição de colônia de 

Portugal, o Brasil não herdou o legado transmitido aos territórios 

colonizados pela França, Holanda e Inglaterra que receberam como herança 

a “ciência colonial”, por terem esses países tradição científica secular 

(Schwartzman, 2001). Além de não possuir tal tradição, a Coroa Portuguesa 

possuía uma visão mercantilista interessando-se apenas em explorar as 

riquezas nacionais, como madeira, cana de açúcar, ouro e pedras 

preciosas, além de assegurar o domínio territorial. Dessa forma, foi negado 

à colônia o direito de “Participar plenamente na tradição cultural e 

intelectual do Ocidente, a que pertencem a ciência moderna e suas 

instituições associadas, tais como as modernas universidades e o 

capitalismo empresarial” (Schwartzman, 2001, p. 24) 

Após a chegada da Corte Portuguesa em 1808, o cenário se altera 

com medidas que viriam influenciar a economia, a indústria, a educação e 

a cultura, nomeadamente a fundação do Banco do Brasil, a criação da 

Imprensa Régia, da Academia Real Militar, a abertura das escolas de 

Medicina, na Bahia e no Rio de Janeiro, a instalação de uma fábrica de 

pólvora e de indústrias de ferro, a criação da Biblioteca Real, do Jardim 

Botânico e do Museu Real (Gomes, 2008). 

A ciência e a educação propriamente ditas só começaram a ser 

encaradas com profundidade nos anos 20 do século passado quando da 

criação da Academia Brasileira de Ciências e da Associação Brasileira de 

Educação, cujos esforços resultaram na criação da Universidade do Rio de 

Janeiro, a primeira formalmente constituída. 

Buscando inserir-se e participar do desenvolvimento científico e 

tecnológico, o Brasil começa, a partir de 1930, a preocupar-se com a 

criação de órgãos que impulsionassem a ciência, a tecnologia, a pesquisa e 

a educação, em nível de pós- graduação, para a criação de competências 

nacionais. 
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Com a escassez de recursos e falta de interesse provenientes da 

iniciativa privada, o Estado se viu compelido a ser o patrocinador desse 

processo, e, assim, as questões inerentes à ciência e tecnologia (C&T) e à 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), em seu percurso histórico, sempre 

estiveram atreladas ao Estado, a ele cabendo a gestão, suporte financeiro, 

criação de instituições voltadas para esses fins e planejamento da atividade 

científica, um processo dependente dos investimentos estatais, 

principalmente em relação à pesquisa básica, majoritariamente conduzida 

pelas universidades, centros e institutos públicos, ao contrário do que 

acontece em outros países onde os recursos, em sua grande maioria, são 

oriundos da iniciativa privada. 

Ao se contextualizar essas atividades, descreve-se como ocorreu a 

criação do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) atual Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que conservou a mesma sigla, 

e da Campanha de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, atual 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

órgãos voltados para o desenvolvimento e fomento da Ciência e Tecnologia 

(C&T), Pesquisa, Desenvolvimento &Inovação e estímulo à pós-graduação. 

A criação de uma instituição voltada para o desenvolvimento da 

ciência e tecnologia era uma aspiração da comunidade científica brasileira 

desde os anos 20 do século passado. Inspirado nos moldes do Centre 

National de la Recherche Scientifique (CNRS) Carlos Chagas Filho, cientista 

brasileiro, foi o grande mentor desse intento, juntamente com o então 

Ministro da Educação Gustavo Capanema e o Almirante Álvaro Alberto 

Motta e Silva, militar que presidira à primeira conferência sobre energia 

nuclear nos Estados Unidos. Juntos, envidaram esforços junto ao Presidente 

Getúlio Vargas convencendo-o da necessidade de criação de um órgão de 

tal porte, o que aconteceu em janeiro de 195182 com a criação do Conselho 

Nacional de Pesquisa (CNPq). Como refere Romani (1982) dentre os fatores 

que contribuíram para a criação do órgão, destacam- se: 

                                                             
82 Disponível em: 
http://scienceblogs.com.br/bessa/2009/10/eduardo_bessa_entrevista_wrana_1 <Acesso 
em 8 de junho de 2011> 

http://scienceblogs.com.br/bessa/2009/10/eduardo_bessa_entrevista_wrana_1
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a) participação do Estado na economia do país vinha se 
tornando cada vez mais significativa e, neste sentido, a 
criação do CNPq insere-se em um quadro geral de 
atuação econômica estatal, consoante com o predomínio 
de uma política industrializante; 

b) prestígio internacional, que a criação de um Conselho 
Nacional de Pesquisas poderia trazer, influi 
consideravelmente na criação deste organismo, que 
atuaria assim como fator de fortalecimento da imagem do 
Estado enquanto agente modernizador; 

c) preocupação governamental com o problema da energia 
atômica que era visto como questão de segurança 
nacional. (Romani, 1982, p. 135) 

Analisando esses fatores percebe-se uma contradição, uma vez que 

três aspectos mostram-se primordiais: o econômico, a segurança nacional e 

o prestígio internacional, em detrimento do desenvolvimento de uma 

política nacional de ciência e tecnologia, o que sugere uma menos valia 

para as questões de C&T. 

Contrariando essa suposição Domingos (2004) afirma que, ao 

contrário de interesses econômicos específicos, o CNPq veio atender a uma 

série de interesses mútuos, quais sejam: 

a) da comunidade científica excitada pelas revelações da 
Guerra, carente de reconhecimento e amparo material; 

b) dos militares, ansiosos por um instrumento sem o qual 
estaria congelada a assimetria dos meios de defesa, o 
engenho nuclear; 

c) de letrados urbanos de variados matizes ideológicos 
interessados na superação da economia agroexportadora 
e da dependência externa; 

d) de industriais necessitados de novas tecnologias; 
e) de governantes em busca de legitimidade por meio de 

acenos ao padrão moderno (Domingos, 2004, p. 23). 

De acordo com o autor, comunidades diferenciadas demonstravam 

interesse na criação do CNPq, cuja missão seria o incentivo à pesquisa e ao 

desenvolvimento tecnológico, conforme previa a lei que o criou. Razões 

como a guerra fria e  segurança nacional, fizeram o Conselho voltar-se mais 

para a pesquisa nuclear, porque as injunções políticas da época83 

determinavam o direcionamento da pesquisa para esse fim. 

Apenas na década de 60, através de um plano de metas para o 

quinquênio, o Conselho toma iniciativas que vão contemplar: 

a) formação de pesquisadores e suas condições de vida e 
trabalho; 

                                                             
83 Época do segundo governo Getúlio Vargas, quando sucessivos acontecimentos abalaram a 
estabilidade do País, inclusive o suicídio do Presidente. 
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b) o intercâmbio e a formação de grupos; 
c) o amparo às instituições e às publicações científicas; 
d) a difusão tecnológica por meio da absorção, pela 

indústria, de pesquisadores qualificados; 
e) a desarticulação entre as diversas instâncias e 

instituições vinculadas ao setor (Domingos, 2004, p. 25). 

Ao longo dos anos o CNPQ passou por diversas fases, reformulando 

políticas, criando novos programas, etc. Atualmente tem como atribuição 

“fomentar a pesquisa científica e tecnológica e incentivar a formação de 

pesquisadores brasileiros e desempenhar papel primordial na formulação e 

condução das políticas de ciência, tecnologia e inovação”84. 

A antiga Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) também criada em 1951, tinha como objetivo "assegurar a 

existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes 

para atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que 

visam ao desenvolvimento do país"85. 

No início do segundo Governo Vargas, a tônica era a retomada de um 

país desenvolvido social, econômica e industrialmente e, isso, obviamente, 

demandava a formação de competências nos mais diversos domínios 

científicos para atender a essas necessidades. 

Anísio Teixeira, reconhecido educador brasileiro, assumiu a direção 

CAPES em 1953 e implantou o Programa Universitário, um canal junto às 

universidades e institutos de ensino superior, através do qual se viabilizava 

o intercâmbio e cooperação entre instituições nacionais e internacionais, 

contratação de professores visitantes, concessão de bolsas de estudo e 

estímulo à realização e participação em eventos científicos, ações que 

começavam a responder aos reclamos que o país exigia, vislumbrando-se a 

preocupação com o saber, com o conhecimento, com a capacitação da 

comunidade científica nacional. 

Nas décadas subsequentes a CAPES passou por reformas, criou novos 

programas como o Plano Nacional da Pós-Graduação, o Sistema de 

                                                             
84 Disponível em: http://www.cnpq.br/web/guest/o-cnpq <Acesso em 8 de junho de 2011> 
85 Disponível em: http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao <Acesso em 8 

de junho de 2011> 

http://www.cnpq.br/web/guest/o-cnpq
http://www.capes.gov.br/sobre-a-capes/historia-e-missao
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Avaliação da Pós-Graduação e mais recentemente o Ciência sem 

Fronteiras89. Atualmente tem como atribuições90: 

a) avaliação da pós-graduação stricto sensu; 
b) acesso e divulgação da produção científica; 
c) investimentos na formação de recursos de alto nível no país 

e exterior; 
d) promoção da cooperação científica internacional; 
e) indução e fomento da formação inicial e continuada de 

professores para a educação básica nos formatos presencial 
e a distância. 

5.1 Institucionalização da pós-graduação 

A gênese da pós-graduação teve início com o Estatuto das 

Universidades Brasileiras quando Francisco Campos91, ministro da Educação 

e Saúde, sugeriu a implantação de cursos de pós-graduação seguindo o 

modelo europeu92. Até então, o limite da escolarização se restringia à 

graduação (Santos, 2002). Seguindo esse modelo criaram-se cursos na 

Universidade do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo e Faculdade 

Nacional de Filosofia. 

De acordo com Santos (2008) o termo “pós-graduação” só veio ser 

utilizado na década de 1940, contudo sua institucionalização só veio 

acontecer em 1965, através do Parecer Sucupira 93 que regulamentou as 

atividades de pós-graduação, admitindo-a como formação além do 

bacharelado. Dessa forma, o Parecer determinava as características dessa 

modalidade de cursos de pós-graduação: lato sensu, se referia aos cursos 

de aperfeiçoamento e especialização e stricto sensu ao mestrado e 

doutorado. 

                                                             
89 Disponível em: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf 
90 Disponível: http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/institucional <Acesso em 8 de 

junho de 2011> 
91 Ministro da Educação 
92 Modelo que se baseava na organização da universidade em cátedras. A responsabilidade 

se concentra num único professor – catedrático – responsável pelas atividades de sua 
disciplina,  e auxiliado por assistentes por ele indicados. Ver Balbachevsky, E. (2005 ). A 
pós-graduação no Brasil: novos desafios para uma política bem sucedida. Os desafios da 
educação no Brasil. S. Schwartzman and C. Brock. Rio de Janeiro Nova Fronteira: 275-304. 
93 Parecer 977, conhecido como Parecer Sucupira, aprovado pelo Ministério da Educação, 

que estabelecia “o formato institucional básico da pós-graduação brasileira”. Ibid p. 277. 

http://www.capes.gov.br/acessoainformacao/institucional
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Em 1968 o governo reformou o sistema educacional brasileiro 94 e 

instituiu a política nacional de pós-graduação, formalizando-a através da 

Lei n.º 5.540/68 de Reforma Universitária, em complementação à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (LDB) (Oliveira, 2011; Oliveira & Oliveira, 

2012). 

Devidamente explorada por Gomes (1974), Barreto (1995), Pinheiro 

& Loureiro (1995), Barbosa et al., (2000), Castro (2000), Cardoso (2002), 

Oddone (2005; 2006), entre outros, a historiografia do Instituto Brasileiro 

de Bibliografia e Documentação (IBBD), atual Instituto Brasileiro de 

Informação Científica e Tecnológica (IBICT), deve ser ressaltada 

destacando-se o papel de vanguarda que esse Instituto desempenhou na 

formação dos recursos humanos nas áreas de Biblioteconomia e Ciência da 

Informação e mencionando-se os fatos mais significativos com vistas à 

maior compreensão sobre a gênese da Pós-Graduação nesses campos. 

Os esforços envidados concomitantemente pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) e Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) para criar 

um centro nacional de bibliografia, que estimulasse o intercâmbio da 

documentação científica com organismos nacionais e internacionais, 

resultou na criação do IBBD (Ferreira, 1999). 

Além de contribuir com recursos financeiros, a UNESCO também 

prestou apoio técnico, ao enviar especialistas/consultores, como Herbert 

Coblans, diretor do Centro Europeu de Energia Nuclear (CERN), para 

coordenar a implantação do IBBD, e do documentalista português Zeferino 

Ferreira de Paulo95 (Carneiro, 1977; Pinheiro, 1997; Castro, 2000). Não se 

pode olvidar, também, a postura e pioneirismo da bibliotecária Lydia de 

Queiroz Sambaquy, a quem coube o planejamento e elaboração do projeto 

de criação do centro de documentação (Silva, 1987; Oddone, 2005; 2006). 

                                                             
94 “Aboliram-se as cátedras vitalícias, introduziu-se o regime departamental, 

institucionalizou-se a carreira acadêmica, a legislação pertinente acoplou o ingresso e a 
progressão docente à titulação acadêmica”. (Martins, 2009) e passou a adotar o modelo 

americano de universidades em detrimento do modelo europeu. 
95 A quem se deve  a admissão do Brasil na Federação Internacional de Documentação e a 

participação na Comissão Internacional da Classificação Decimal Universal (CDU). 

 



119 

 

Criado em 27 de fevereiro de 1954, através do Decreto Presidencial 

n° 35.124, o IBBD, organizacionalmente, subordinava-se ao CNPq e tinha 

como objetivos: 

a) Promover a criação e o desenvolvimento dos serviços 
especializados de bibliografia e documentação; 

b) Estimular o intercâmbio entre bibliotecas e centros de 
documentação, no âmbito nacional e internacional; 
Incentivar e coordenar o melhor aproveitamento dos 
recursos bibliográficos e documentários do país, tendo 
em vista, em particular, sua utilização na informação 
científica e tecnológica destinada aos pesquisadores. 
(Instituto Brasileiro de Informação Científica e 
Tecnológica, 2003, p.7). 

Rompe-se o paradigma custodial, patrimonialista, historicista e 

tecnicista (Silva, 2006) da Biblioteconomia tradicional, até então praticada 

no Brasil: a guarda e preservação dos recursos bibliográficos; a composição 

dos acervos, cuja tipologia documental, majoritariamente, se constituía de 

livros; a inexistência de bibliotecas especializadas, etc. A nova concepção, 

denominada pós-custodial (Silva, 2006), viria introduzir, não apenas o 

regime da Documentação de Paul Otlet, mas, também, a compreensão da 

importância da informação científica, como refere Oddone (2006), ao 

consolidar o conceito que Frohman (1995) denomina “regime de 

informação”, conceito este redefinido por Gonzaléz de Gómez (2003) como 

O modo de produção informacional dominante em uma formação 
social, o qual define quem são os sujeitos, as organizações, as 
regras e as autoridades informacionais e quais os meios e recursos 
preferenciais de informação, os padrões de excelência e os 
modelos de sua organização, interação e distribuição, vigentes 
em certo tempo, lugar e circunstância, conforme certas 
possibilidades culturais e certas relações de poder. Um regime de 
informação se desdobra, logo, em um conjunto mais ou menos 
estável de redes formais e informais nas quais as informações são 
geradas, organizadas e transferidas de diferentes produtores, por 
muitos e diversos meios, canais e organizações, a diferentes 
destinatários ou receptores de informação, sejam estes usuários 
específicos ou públicos amplos (Gonzaléz de Gómez 2003, p. 61). 

Esse novo “regime de informação” vem ao encontro dos objetivos e 

finalidades preconizadas pelo IBBD. Embora não se estabelecendo de 

imediato, a ideia seminal estava lançada e, paulatinamente, o novo 

paradigma começa a se incorporar, conforme iniciativas e atividades postas 

em prática como o estímulo à criação de bibliotecas especializadas; à 

criação de cursos de graduação em biblioteconomia; à publicação de livros 
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e revistas; acordos com universidades e institutos nacionais e estrangeiros; 

a continuidade do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Periódicas 

(CCN); a publicação da primeira bibliografia impressa, na área de Física e 

anos depois, a primeira bibliografia automatizada, na mesma área; o 

Cadastro de Pesquisas em Andamento; o Serviço de Intercâmbio de 

Catalogação - SIC, repassado pela FGV; as buscas bibliográficas; as 

bibliografias especializadas brasileiras e a reprodução de documentos 

(Pinheiro & Loureiro, 2004; Pinheiro, 2005). 

De acordo com o que fora planejado, o Instituto apoiaria as 

organizações voltadas para a ciência e tecnologia (C&T) e educação 

superior para atender aos objetivos, finalidades e às necessidades nacionais 

de “organizar e controlar a informação como uma ferramenta para o 

próprio desenvolvimento da ciência e da tecnologia” (Barreto, 1995, p. 8). 

A nova configuração demandava a capacitação de profissionais para fazer 

face ao cenário que se apresentava perspectivando a iniciativa de criarem 

1956, o Curso de Especialização de Pesquisas Bibliográficas, com vistas a 

habilitar os bibliotecários nas novas competências da documentação. 

Posteriormente, o curso passa a se denominar Curso de Documentação e 

Informação Cientifica (CDC) também destinado a profissionais de outras 

áreas que trabalhassem com Documentação ou Informação Científica e 

Tecnológica. 

Técnicas inovadoras para o tratamento da informação se introduzem, 

partilhadas por expoentes internacionais da Documentação como Shera e 

Farradane, refletindo diretamente no currículo dos cursos de graduação em 

biblioteconomia que incorporaram novas disciplinas ao seu currículo, como 

normalização da documentação, bibliografia especializada e 

mecanização 96 , atraindo, também, profissionais dos países latino-

americanos em busca de novas competências (Gomes, 1974; Christovão, 

1995). 

As injunções políticas e tecnológicas vigentes no País, na década de 

70, concorreram para, no dia 25 de março de 1976, pela Resolução n° 

                                                             
96 Atualmente recebe várias denominações como automação de bibliotecas, tecnologias da 

informação e comunicação etc. 
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20/76,o Instituto Brasileiro de Informação Científica e Tecnológica (IBICT) 

substituir o IBBD. Como refere Aguiar (1980) o Instituto apresentaria um 

novo design, doravante como órgão de fomento e coordenação e com a 

missão de impor maior eficiência ao Sistema Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (SNDCT). 

Embora dando continuidade ao Curso de Documentação Científica, 

que funcionou até o ano 2000 quando foi interrompido, após ser oferecido 

ininterruptamente durante 40 anos, o IBICT desativou ou repassou algumas 

atribuições do antigo IBBD a outros órgãos, como a compilação das 

bibliografias especializadas nacionais, se constituindo numa perda do 

estoque da produção da informação científica e tecnológica nacional, 

situação que não foi revertida até hoje por não existirem serviços 

especializados voltados para a indexação da literatura nacional 

especializada nos moldes anteriores. 

O Curso de Documentação Científica criou as bases que 

sedimentaram a criação em 1970 do curso de mestrado em Ciência da 

Informação. Nesse contexto, situa-se a importância do IBBD para a 

emergência da Ciência da Informação no Brasil. Pinheiro e Loureiro 

afirmam que “o IBBD desempenhou um papel central nessa história, pois foi 

na instituição onde surgem os dois sinais do nascimento da área, o Mestrado 

em Ciência da Informação e a revista Ciência da Informação, no início da 

década de 70”(Pinheiro & Loureiro, 2004, p. 95). 

Vieira (1995) enfatiza que da mesma forma que a fundação do IBBD e 

o Curso de Documentação Científica, “marcam o início da modernidade – 

representada pela "documentação" – para a biblioteconomia brasileira”, o 

início do Curso de Mestrado em Ciência da Informação, iniciado em 1970, 

com mandato acadêmico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 

“representa um novo ponto de corte histórico para a área, seja da 

perspectiva teórico-acadêmica, seja do ponto de vista do mercado 

profissional” (Vieira, 1995, p. 1). 

O Curso contou inicialmente com professores brasileiros e para os 

domínios científicos específicos recrutaram-se professores americanos e 

europeus como James e Jessica Perry, da Universidade do Arizona, Tefko 
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Seracevik e LaVahn Overmyer, da Case Western University, David J. 

Foskett, da University of London, J. Mills, D. Langridge e A. G. Brown, da 

Polytechnic of North London, Frederick Wilfrid Lancaster, Bert Roy Boyce e 

Jack Mills, John Joseph Eyre, Ingetraut Dahlberg e Suman Datta. Como 

convidados para conferências e seminários, dentre outros, destaca-se Derek 

de Solla Price, da Yale University (Gomes, 1974; Pinheiro, 2005). 

Este curso foi pioneiro no Brasil e na América Latina e se 

configurava, até a década de 90, como o único curso em Ciência da 

Informação no País. 

A década de 70 foi pródiga na criação de cursos, graças à instituição 

do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) da CAPES, à criação do 

Sistema Nacional de Informação Científica e Tecnológica (SNICT) e a 

percepção de que a criação de novos cursos demandaria a capacitação de 

competências para a docência e para a pesquisa em informação (Población, 

1993; Stumpf, 2009). 

Diferentemente do Mestrado do IBICT/UFRJ, os novos cursos criados 

se designavam Mestrado em Biblioteconomia (Población, 1993; Gomes, 

2009) e tiveram lugar Universidade de São Paulo (USP), 1972; Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG), 1976; Pontifícia Universidade Católica de 

Campinas (PUCCAMP) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB) ambos em 

1977 e na Universidade de Brasília (UnB), 1978. 

O ritmo de criação de novos cursos estagnou durante 20 anos, 

havendo uma retomada em 1998 quando a Universidade Estadual de São 

Paulo (UNESP-Marília) e a Universidade Federal da Bahia (UFBA) iniciaram 

novos cursos de mestrado (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Cronologia dos PPG  
 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2000) 
*Cursos e Programas que modificaram sua denominação na década de 90. Em 1991, USP, 
UNB e UFMG; Em 1995, PUCCAMP97 e 1997, UFPB. 

A partir da criação da ANCIB, em 1989, as relações entre os cursos se 

estreitaram, as reflexões sobre a área se aprofundaram e como resultado 

dessa maturidade “começa-se a notar a transformação que ocorre na 

denominação dos cursos: de pós-graduação em Biblioteconomia para pós-

graduação em Ciência da Informação” (Población, 1993, p. 19). 

A atualização dos cursos de mestrado pós década de 90 aponta para 

a criação, nos anos 2000-2012 (Tabela 6) de oito cursos de mestrado, dos 

quais quatro se configuram como mestrado acadêmico em Ciência da 

Informação (Universidade Federal de Santa Catarina, 2002; Universidade 

Federal Fluminense, 2008; Universidade Federal de Pernambuco, 2008; 

Universidade Estadual de Londrina, 2012), e quatro como Mestrado 

Profissional 98  (Universidade Estadual de Londrina, 2008) em Gestão da 

Informação; (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, em 

Biblioteconomia e em Gestão de Documentos e Arquivos, ambos em 2012); 

                                                             
97 Programa descredenciado na avaliação trienal da CAPES 2004-2006 
98 Mestrado Profissional é a designação do Mestrado que enfatiza estudos e técnicas 

diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. Esta 
ênfase é a única diferença em relação ao acadêmico. Confere, pois, idênticos grau e 
prerrogativas, inclusive para o exercício da docência, e, como todo programa de pós-
graduação stricto sensu, tem a validade nacional do diploma condicionada ao 
reconhecimento prévio do curso (Parecer CNE/CES 079/2002) Disponível 
em:.http://www.capes.gov.br/duvidas-frequentes/62-pos-graduacao/2376-qual-e-a-
diferenca-entre-o-mestrado-academico-e-o-mestrado-profissional <Acesso em 9 de junho 
de 2011> 

PROGRAMA / CURSO/LOCAL/INSTITUIÇÃO 
Mestrad

o Doutorado 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - Rio de 
Janeiro - UFRJ – IBICT 1970 1994 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - São 
Paulo- USP* 1972 1992 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - Belo 
Horizonte – UFMG* 1976 1997 
Mestrado em Biblioteconomia e Ciência da Informação – João 
Pessoa – UFPB 1977 -- 
Curso de Mestrado em Ciência da Informação – Campinas - 
PUCCAMP* 1977 -- 
Programa de Ciências da Comunicação e Documentação – Brasília 
- UNB* 1978 1992 

Mestrado em Ciência da Informação – Marília - UNESP* 1998 -- 

Mestrado em Informação Estratégica – Salvador - UFBA* 1998 -- 
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(Universidade do Estado de Santa Catarina) em Gestão de Unidades de 

Informação, iniciado em 2013. 

 
Tabela 6 – Atualização dos PPG  

 
Fonte: dados da pesquisa 
*O Doutorado teve início em 2013 
** O Mestrado Profissional teve início em 2013 

Seguindo o ritmo lento e tímido dos cursos de mestrado, o último 

doutorado foi criado em 1997 na Universidade Federal Minas Gerais e 

somente nove anos depois, em 2006, surge um novo curso na 

UNESP/Marília. Mais recentemente, assiste-se à criação de três doutorados, 

na Universidade Federal da Bahia, em 2011, na Universidade Federal da 

Paraíba, em 2012, e na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) em 

funcionamento a partir de 201399. 

De acordo com a classificação das áreas do conhecimento da CAPES, 

a subárea Ciência da Informação encontra-se na grande área de Ciências 

                                                             
99 Disponível em: http://pgcin.paginas.ufsc.br/ <Acesso em 14 de agosto de 2012> 

PROGRAMA/CURSOS/INSTITUIÇÃO
Ano de início 

Mestrado Doutorado 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - 
UFRJ/IBICT 1970 1982 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – USP 1972 1980 
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UFMG 1976 1997 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UFPB 1977 2012 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UNB 1978 1992 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UNESP 1998 2006 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UFBA 1998 2011 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UFSC 2002 * 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UFF 2008 -- 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UFPE 2008 -- 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação – UEL 2012 -- 

Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação - Mestrado 
Profissional em Gestão da Informação – UEL 2008 -- 

Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia - Mestrado 
Profissional em Biblioteconomia – UNIRIO 2012 -
Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos 
– Mestrado Profissional em Gestão de Documentos e Arquivos – 
UNIRIO 2012 -- 
Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação - Mestrado 
Profissional em Gestão de Unidades de Informação – UDESC ** -- 

http://pgcin.paginas.ufsc.br/
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Sociais Aplicadas (Tabela 7). Em cada subárea estão relacionados os Cursos 

de Pós-Graduação aprovados e reconhecidos100. 

Tabela 7 – Programas Pós-Graduação em CI aprovados e reconhecidos 

 

Fonte: CAPES 
M = Mestrado; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional 

Dos 15 Programas existentes, oito oferecem os níveis de mestrado e 

doutorado, os outros sete, apenas o mestrado. Desses, 11 são 

caracterizados como Mestrado Acadêmico, específicos na área de Ciência 

da Informação e quatro são Mestrado Profissional em diferentes áreas como 

Biblioteconomia e, principalmente, na área de Gestão: de Documentos e 

Arquivos, da Informação e de Unidades de Informação e oito oferecem o 

Curso de Doutorado. 

Com uma extensão territorial de 8.514.876,599 Km2 a República 

Federativa do Brasil se divide em cinco regiões geográficas onde se 

localizam 27 unidades federativas, sendo 26 estados e um Distrito Federal. 

                                                             
100 Disponível em: 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesqu
isarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricao
AreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIA
S+SOCIAIS+APLICADAS+I <Acesso em 14 de agosto 2012> 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
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Segundo o último recenseamento101 o País possui 190.732.694 milhões de 

habitantes. 

Único país da América do Sul descoberto e colonizado por 

navegadores portugueses, conserva a lusofonia herdada de seus 

exploradores ao manter como única língua oficial o português, símbolo de 

preservação de seu marco identitário. 

Como resultado de uma cultura caracterizada pela miscigenação, a 

princípio índios e quando da colonização, brancos e negros africanos 

escravizados e posteriormente, imigrantes italianos, alemães, japoneses e 

centro europeus, o país se distingue pela heterogeneidade não apenas 

cultural, mas, sobretudo pelos contrastes observados nas diferentes 

regiões. 

Ao visualizar o mapa político102 (Figura 27) observa-se que a região 

Norte é composta por sete estados, dois dos quais, Amazonas e Pará, se 

destacam por se configurarem como os de maior superfície, contudo os de 

menor densidade populacional. Nessa região se localiza a Amazônia, um dos 

ecossistemas mais importantes do planeta. 

 

                                                             
101 Censo Demográfico 2010 –Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm <Acesso 
em 15 de agosto 2012> 
102 Disponível em: 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/c
onteudo/mapa%2520politico.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/geografi
a/mapas-
tematicos.htm&h=328&w=350&sz=29&tbnid=DWJaIdwssDw6UM:&tbnh=90&tbnw=96&zoom
=1&usg=__gCr2Knw7uj-ZvNB0HwscDIQBab8=&docid=jyjCe-
Ro00t7cM&sa=X&ei=Q71NUYOjFYW29QSxooHIAQ&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=3450 <Acesso 
em 15 de agosto 2012> 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Amaz%C3%B4nia
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo/mapa%2520politico.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm&h=328&w=350&sz=29&tbnid=DWJaIdwssDw6UM:&tbnh=90&tbnw=96&zoom=1&usg=__gCr2Knw7uj-ZvNB0HwscDIQBab8=&docid=jyjCe-Ro00t7cM&sa=X&ei=Q71NUYOjFYW29QSxooHIAQ&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=3450
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo/mapa%2520politico.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm&h=328&w=350&sz=29&tbnid=DWJaIdwssDw6UM:&tbnh=90&tbnw=96&zoom=1&usg=__gCr2Knw7uj-ZvNB0HwscDIQBab8=&docid=jyjCe-Ro00t7cM&sa=X&ei=Q71NUYOjFYW29QSxooHIAQ&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=3450
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo/mapa%2520politico.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm&h=328&w=350&sz=29&tbnid=DWJaIdwssDw6UM:&tbnh=90&tbnw=96&zoom=1&usg=__gCr2Knw7uj-ZvNB0HwscDIQBab8=&docid=jyjCe-Ro00t7cM&sa=X&ei=Q71NUYOjFYW29QSxooHIAQ&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=3450
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo/mapa%2520politico.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm&h=328&w=350&sz=29&tbnid=DWJaIdwssDw6UM:&tbnh=90&tbnw=96&zoom=1&usg=__gCr2Knw7uj-ZvNB0HwscDIQBab8=&docid=jyjCe-Ro00t7cM&sa=X&ei=Q71NUYOjFYW29QSxooHIAQ&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=3450
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo/mapa%2520politico.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm&h=328&w=350&sz=29&tbnid=DWJaIdwssDw6UM:&tbnh=90&tbnw=96&zoom=1&usg=__gCr2Knw7uj-ZvNB0HwscDIQBab8=&docid=jyjCe-Ro00t7cM&sa=X&ei=Q71NUYOjFYW29QSxooHIAQ&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=3450
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.mundoeducacao.com.br/upload/conteudo/mapa%2520politico.jpg&imgrefurl=http://www.mundoeducacao.com.br/geografia/mapas-tematicos.htm&h=328&w=350&sz=29&tbnid=DWJaIdwssDw6UM:&tbnh=90&tbnw=96&zoom=1&usg=__gCr2Knw7uj-ZvNB0HwscDIQBab8=&docid=jyjCe-Ro00t7cM&sa=X&ei=Q71NUYOjFYW29QSxooHIAQ&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=3450
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Figura 27 – Mapa político do Brasil 
Fonte: Google 

As Universidades Federais desses dois estados são as únicas na região 

a oferecer cursos de graduação em Biblioteconomia, contudo não contam, 

ainda, com Programas de Pós-Graduação em CI para atender à demanda da 

região. 

A Região Nordeste, composta por nove estados, é a segunda mais 

populosa e a que apresenta o menor Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) do país. Em contrapartida, em oito dos nove estados identificam-se 

cursos de graduação em Biblioteconomia. O panorama atual demonstra a 

existência de Programas de Pós-Graduação em CI, compostos por três 

mestrados e dois doutorados. 

Compõem a região Centro-Oeste três estados e o Distrito Federal, 

onde se localiza um Programa de Pós-Graduação em CI. Nos demais 

estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, existe apenas o curso de 

graduação em Biblioteconomia. 

A região Sul compreende os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul.  A vinculação com a CI se verifica em quatro Programas de 

Pós-Graduação, sendo três oferecidos por Universidades Estaduais e um por 

Universidade Federal. 

A região Sudeste, constituída por quatro estados, Rio de Janeiro, São 

Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, apresenta a maior densidade 

populacional, maior desenvolvimento econômico e maior concentração 
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Produto Interno Bruto (PIB) do país. Os quatro estados oferecem a 

graduação em biblioteconomia, e a maior concentração de Programas de 

Pós-Graduação em CI. 

Os dados do Quadro 6 fornecem informações coletadas em 2012 e 

atualizam os dados de Gomes (2009), Stumpf (2009) e Oliveira (2011) sobre 

o número de Programas de Pós- Graduação em CI. 

Quadro 6 – Distribuição dos PPG por região geográfica 

Fonte: dados da pesquisa 
*Unidade da Federação 
**Curso iniciado em 2013 

Conforme se verifica no Gráfico 1, para um universo de 15 Programas 

(computados os que iniciarão em 2013), a região Sudeste concentra sete 

(46%), a região Sul, quatro (27%), a região Nordeste, três (20%) e a região 

Centro-Oeste, um (7%) Programa. 

 

REGIÃO UF* MUNICÍPIO PPG INSTITUIÇÃO 

Centro 
Oeste DF Brasília 1 Universidade de Brasília 

 

Sul 

PR Londrina 2 Universidade Estadual de Londrina 

SC Florianópolis 
1 
1 

Universidade Federal de Santa Catarina 
Universidade do Estado de Santa Catarina** 

Sudeste 

    MG Belo Horizonte 1 Universidade Federal de Minas Gerais 

RJ 

 1 Universidade Federal do Rio de Janeiro 

Rio de Janeiro 2 Universidade Federal do Estado do Rio de 
Janeiro 

Niterói 1 Universidade Federal Fluminense 

SP 
São Paulo 1 Universidade de São Paulo 

Marília 1 Universidade Estadual de Marília 

Nordeste 

BA Salvador 1 Universidade Federal da Bahia 

PB João Pessoa 1 Universidade Federal da Paraíba 

PE Recife 1 Universidade Federal de Pernambuco 

Total 
  

15 
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Gráfico 1 – Programas por região geográfica 
Fonte: dados da pesquisa 

A respeito dessa assimetria Galindo & Azevedo Netto (2008), Gomes 

(2009) e Stumpf (2009) afirmam que a concentração dos PPG na região 

Sudeste é um dos pontos que trás à tona a vulnerabilidade dos Programas 

de Pós-Graduação em CI no Brasil. 

Essa assimetria não ocorre apenas na área da Ciência da Informação, 

veja-se o número de Programas de Pós-Graduação existentes no Brasil, 

informação disponibilizada pela CAPES 103  em 26 de fevereiro de 2013 

(Tabela 8) onde se confirma a existência de 5333 Cursos de Pós-Graduação 

no país. Destes, 2664 (49,57%) se concentram na Região Sudeste, onde se 

encontram 1388 mestrados (46,05%) e 1004 doutorados (55,16%), 

contrapondo-se ao que se observa, principalmente, nas regiões Norte e 

Centro-Oeste. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
103 Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesqu
isarRegiao <Acesso em 15 de agosto 2012> 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiao
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Tabela 8 - Programas de pós-graduação no Brasil 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
M = Mestrado Acadêmico; D = Doutorado; F = Mestrado Profissional; M/D = 
Mestrado Acadêmico/Doutorado 
Fonte: CAPES 

Os dados da Associação Brasileira de Ensino em Ciência da 

Informação (ABECIN)104 revelam a existência de 40 cursos de graduação em 

biblioteconomia e/ou arquivologia ministrados por Instituições de Ensino 

Superior (IES) classificadas como federais, estaduais, privadas e 

confessionais. Porém, apenas nas federais e estaduais é ofertada a 

formação acadêmica em nível de pós-graduação nos três ciclos. Isso 

significa que apenas 37,5% dessas universidades oferecem cursos de pós-

graduação. 

Efetivamente, a região Sudeste é a mais aquinhoada concentrando 

quatro doutorados (26,66%), cinco cursos de mestrado acadêmico (33,33%) 

e dois de mestrado profissional (13,33%). Na pesquisa conduzida por 

Galindo & Azevedo Netto (2008) os resultados diferem destes aqui 

apresentados, pois à época 100% de todos os cursos de doutorado se 

concentravam na região Sudeste, situação que sofreu alterações com a 

criação, no período 2010-2012, de três programas doutorais, o 

recredenciamento do PPG da UFPB e a criação do mestrado profissional, o 

que vem modificar esses percentuais. 

Esse cenário significa que a área evoluiu, evidentemente abrindo 

novas oportunidades de formação acadêmica. Atribui-se que isso, em parte, 

se deve ao Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

                                                             
104 Disponível em:http://www.abecin.org.br/portal/documentos/tabela/relacao-escolas-
brasil.htm<Acesso em 16 de agosto 2012> 
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Universidades Federais (REUNI) 105 que visa, entre outros objetivos, a 

realização de concurso para contratação de professores. Contudo, o que se 

constata é que a demanda tem sido maior que a oferta de vagas anunciada 

nos editais dos processos seletivos dos PPG que, em sua maioria, indicam 

apenas o número de vagas oferecidas, o que impossibilita demonstrara 

relação completa de candidatos inscritos/vagas ofertadas, apresentando-se 

uma amostra dos PPG que tornaram públicas essas informações. 

O exemplo de maior impacto se encontra no PPG/UFPB, cujo 

processo seletivo para 2013 registrou a inscrição de 81 candidatos 

concorrendo a 23 vagas para o mestrado. Na seleção para o único mestrado 

em Gestão de Documentos e Arquivo no país, oferecido pela UNIRIO, a 

demanda foi de 44 candidatos para 15 vagas. No PPG do IBICT/UFRJ 54 

candidatos concorreram a 20 vagas para o mestrado e 39 para 10 no 

doutorado (Tabela 9). 

Tabela 9 – Seleção dos PPG em CI 2013: Vagas ofertadas 
 

Fonte: Portais dos PPG do IBICT, UFPB e UNIRIO A – Gestão de Arquivos 
ND – Não disponível 

                                                             
105 O Reuni foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações 
que integram o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).Com o Reuni, o governo 
federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior 
público, criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, 
acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. 
Disponível em: 
http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28 
<Acesso em 16 de agosto 2012> 

PPG 
 

Mestrado Doutorado Mestrado Profissional 

 

Nº 
Professores Inscritos Vagas Inscritos Vagas Inscritos Vagas 

UFBA 14 ND 16 ND 4 -- -- 
UNB 26 ND 25 ND 16 -- -- 
UFMG 30 ND 44 ND 22 -- -- 
IBICT 19 54 20 39 10 -- -- 
USP 18 ND 25 ND 10 -- -- 
UNESP 23 ND 12 ND 6 -- -- 
UFPB 19 81 23 31 7 -- -- 
UFSC 14 ND 15 ND 5 -- -- 
UFF 13 ND 25 -- -- -- -- 
UFPE 16 ND 16 -- -- -- -- 
UEL 9 ND 15 -- -- -- -- 
UEL 13 -- -- -- -- -- ND 
UNIRIO A 12 -- -- -- -- 44 15 
UNIRIO B 10 -- -- -- -- -- ND 
UDESC 15 -- -- -- -- -- 15 

http://reuni.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=28
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Deve-se levar em consideração o número de professores ativos nos 

Programas. Na região sudeste, onde existem nove Programas, se constata 

125 professores, o que equivale a 57% do universo de 218 docentes. Nas 

demais regiões, onde ocorrem seis Programas, identifica-se 95 professores 

(43%), o que justifica o reduzido número de vagas ofertadas. Ademais, o 

Art.2º da Portaria nº 1 de 4 de janeiro de 2012, da CAPES106, preconiza que 

“A relação de orientandos/orientador fica condicionada ao limite máximo 

de 8 (oito) alunos por orientador, considerados todos os cursos em que o 

docente participa como permanente”. 

Este cenário se torna de difícil resolução ao se observar as inúmeras 

atividades exercidas pelo docente da pós-graduação, a começar pelo 

publish or perish. A esse respeito, são várias as críticas sobre o modelo 

adotado pela CAPES para avaliar a pós-graduação. Bianchetti & Machado 

(2007) referem que os docentes da pós-graduação se tornaram “reféns da 

produtividade”, enquanto Maués (2008) defende que a regulação pós-

burocrática a que estão submetidos os professores está centrada na 

obrigatoriedade dos resultados. Mota Júnior & Maués (2010, p. 13) por sua 

vez, enfatizam que “as exigências da agência (CAPES) levam a uma 

deterioração das condições de produção, em particular no que se refere à 

tempo de criação e à autonomia para produzir”. Aliam-se, ainda, os 

compromissos com a graduação, especialização, projetos de pesquisa, 

orientação de bolsistas de iniciação científica, de graduandos, mestrandos 

e doutorandos e, ainda, participação nas defesas dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso (TCC), dissertações e teses, refletindo diretamente nas 

atividades inerentes à pós-graduação e como consequência, no reduzido 

número de vagas e acirramento da concorrência nos processos seletivos. 

Consequentemente, a demanda reprimida se mantém forçando os 

profissionais a buscarem oportunidades de formação em outros domínios 

científicos, o que Galindo & Azevedo Netto (2008, p. 7) caracterizam como 

                                                             
106 Esta portaria define para efeitos da avaliação, realizada pela CAPES, a atuação nos 

programas e cursos de pós-graduação das diferentes categorias de docentes. 
Disponível em: 
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=27&data=05/01/201
2 <Acesso em 16 de agosto 2012> 

http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=27&data=05/01/2012
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=27&data=05/01/2012
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um “desvio da formação dos profissionais da informação que buscam cursos 

de outras áreas para complementar sua qualificação”. 

5.2 PPG das áreas correlatas 

Como afirma Stumpf (2009) a CAPES criou a área Multidisciplinar 

para abrigar Programas de Pós-Graduação que abrangem mais de um 

domínio científico e incorporam duas ou mais áreas do conhecimento. 

Enquadram-se nesse critério o Programa de Mestrado Interdisciplinar em 

Ciência, Gestão e Tecnologia da Informação, da UFPR e o Programa de Pós-

Graduação em Informação e Comunicação em Saúde, da Fundação Oswaldo 

Cruz, ambos classificados na área Multidisciplinar. O Programa de Pós-

Graduação em Comunicação e Informação da UFRGS, por sua vez, é 

classificado na área de Comunicação. Por não se caracterizarem como 

Ciência da Informação, embora incluam estudos e pesquisas sobre o 

fenômeno informação e “contemplem a CI em alguns aspectos, seja na 

denominação, nas linhas de pesquisa ou na formação de alguns de seus 

docentes” (Stumpf 2009, p. 171), justifica-se sua inclusão e são 

consideradas nessa investigação como áreas correlatas (Tabela 10). 

 
Tabela 10 – Programas de Pós-Graduação das áreas correlatas 

 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

Instituição Programa Ano de início 
  Mestrado Doutorado 

Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul 

Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Informação 
(PPGCOM) 

1996 2000 

Instituto Oswaldo Cruz Programa de Pós-Graduação  em 
Informação e Comunicação em 
Saúde (PPGICS) 

2009 
 

2009 

Universidade Federal do 
Paraná 

Programa de Pós Graduação em 
Ciência, Gestão e Tecnologia da 
Informação (PPCGI) 

2008 
 

- 
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5.3 Processo evolutivo da área 

O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação107 da CAPES, implantado 

em 1976, compreende dois processos: a Avaliação dos Programas de Pós-

graduação e a Avaliação das Propostas de Cursos Novos de Pós-graduação. 

Para o propósito desta investigação, direcionou-se o foco para a 

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação, que apresenta dois 

componentes: o acompanhamento anual e a avaliação trienal da execução 

e desempenho dos programas e cursos que integram o Sistema Nacional de 

Pós-graduação (SNPG). 

De acordo com a classificação das Áreas do Conhecimento 108  na 

Grande Área Ciências Sociais Aplicadas I inserem-se as subáreas Ciência da 

Informação, Comunicação e Museologia. 

Para investigar a evolução da área tomaram-se como base os 

Documentos de Área originados das avaliações trienais referentes aos anos 

2001-2003, 2004-2006 e 2007-2009 (Brasil. CAPES, 2004; Brasil. CAPES, 

2007; Brasil. CAPES, 2010) e os dados coletados no sítio dos Cursos 

                                                             
107 Disponível em: http://capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao <Acesso em 

16 de agosto 2012> 
108 A classificação original das Áreas do Conhecimento apresentou uma hierarquização em 

quatro níveis, que vão do mais geral aos mais específicos, abrangendo 08 grandes áreas, 76 
áreas e 340 subáreas do conhecimento, a saber. 
1º nível - Grande Área: aglomeração de diversas áreas do conhecimento em virtude da 
afinidade de seus objetos, métodos cognitivos e recursos instrumentais refletindo 
contextos sociopolíticos específicos. 
2º nível - Área: conjunto de conhecimentos inter-relacionados, coletivamente construído, 
reunido segundo a natureza do objeto de investigação com finalidades de ensino, pesquisa 
e aplicações práticas. 
3º nível - Subárea: segmentação da área do conhecimento estabelecida em função do 
objeto de estudo e de procedimentos metodológicos reconhecidos e amplamente 
utilizados. 
4º nível - Especialidade: caracterização temática da atividade de pesquisa e ensino. Uma 
mesma especialidade pode ser enquadrada em diferentes grandes áreas, áreas e subáreas. 
Em 23 de janeiro de 2008 através da Portaria nº 9, a Capes, após a decisão do Conselho 
Superior em sua 44ª reunião, de 5 de dezembro de 2007, alterou no âmbito da Capes, a 
configuração original da Tabela, criando a Grande Área Multidisciplinar e, dentro dela as 
áreas Interdisciplinar, Ensino de Ciências e Matemática, Materiais e Biotecnologia. Além 
disso, criou dentro da área Interdisciplinar, as subáreas Meio-Ambiente e Agrárias; 
Engenharia/Tecnologia/Gestão; Saúde e Biológicas; e Sociais e Humanidades. 
Essa decisão foi justificada pela necessidade operacional de para atender a necessidade de 
organização do processo de avaliação e fomento realizado pela Capes, uma vez que é a 
partir da configuração da Tabela de Áreas de Conhecimento que são organizadas as Áreas 
de Avaliação. Disponível em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/tabela-de-areas-de-
conhecimento. 

http://capes.gov.br/avaliacao/avaliacao-da-pos-graduacao
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Recomendados e Reconhecidos pela CAPES, da Grande Área de Ciências 

Sociais Aplicadas I, subáreas Ciência da Informação109, Comunicação110 e 

Museologia111, nos quais se encontram indicadores para a avaliação trienal 

2010-2012112. 

Os dados da avaliação 2001-2003 (Brasil. CAPES, 2004) revelam 

situações diferenciadas em relação aocrescimento. Nessa época, apenas as 

subáreas CI e Comunicação integravam a Grande Área de Ciências Sociais 

Aplicadas I. A CI se fazia representar por sete Programas (27%) os quais se 

subdividiam em quatro Mestrados e três Programas de Mestrado e 

Doutorado. Por sua vez, a subárea Comunicação era composta de 19 

Programas (73%) decompondo-se em sete cursos de Mestrado e 12 

Programas de Mestrado e Doutorado, perfazendo um total de 26 Programas. 

A área de Museologia passou a integrara Grande Área das Ciências 

Sociais Aplicadas I no triênio 2004-2006. Nesse período, o universo de 

Programas atingiu o total de 33, sendo oito (24%) em CI, cuja composição 

era três Mestrados e cinco Programas de Mestrado e Doutorado. Por sua 

vez, a subárea Comunicação se configurava com 24 Programas (73%) com 11 

Mestrados e 13 Programas de Mestrado e Doutorado. A subárea Museologia, 

avaliada pela primeira vez, era composta de um Programa (3%) com um 

Mestrado Acadêmico. De acordo com o Documento de Área (Brasil. CAPES, 

2007) a área apresentou crescimento de 27% em relação à avaliação de 

2001-2003. 

                                                             
109 Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesqu
isarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricao
AreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIA
S+SOCIAIS+APLICADAS+I <Acesso em 16 de agosto 2012> 
110 Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesqu
isarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricao
AreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS
+I <Acesso em 16 de agosto 2012> 
111 Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesqu
isarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricao
AreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS
+I <Acesso em 16 de agosto 2012> 
112 Os dados referentes ao período ainda não estão disponíveis, contudo os indicadores 
permitiram traçar a evolução da área no triênio. 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60700009&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=CI%CANCIA+DA+INFORMA%C7%C3O&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarIes&codigoArea=60800003&descricaoArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+&descricaoAreaConhecimento=MUSEOLOGIA&descricaoAreaAvaliacao=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS+I
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A avaliação referente ao período 2007-2009, revela um universo de 

51 Programas dos quais 12 (22,5%) em CI, com quatro cursos configurados 

como Mestrado Acadêmico e um Mestrado Profissional e seis Programas de 

Mestrado e Doutorado. Nessa avaliação a Comunicação se constituia de 38 

Programas (74,5%) com 23 Mestrados e 15 programas de Mestrado e 

Doutorado. Não houve alteração no programa de Museologia, 

permanecendo com um curso de Mestrado, o que corresponde a 2% do 

universo dos programas. Como refere o Documento de Área (Brasil. CAPES, 

2010) houve uma evolução de 54% em relação à ultima avaliação trienal, 

destacando-se que esse crescimento foi de 58% para a área de Comunicação 

e de 50% para a CI. 

As informações relativas ao triênio 2010-2012 foram compiladas do 

sítio dos Cursos de Mestrado/Doutorado Reconhecidos – Grande Área 

Ciências Sociais Aplicadas 113  atualizado em 26 de novembro de 2012. 

Integram a CI 15 Programas (24,6%) representados por três cursos de 

Mestrado Acadêmico e oito Programas de Mestrado e Doutorado. A área já 

possuia um Mestrado Profissional e mais três foram criados em 2012. 

Em relação à Comunicação, identificaram-se 44 Programas (72,1%) os 

quais se configuram como 24 cursos de Mestrado Acadêmico e um curso de 

Mestrado Profissional e 19 Programas de Mestrado e Doutorado. 

A subárea Museologia que, desde a avaliação 2004-2006, se mantinha 

com um Mestrado Acadêmico, teve o acréscimo de um Programa de 

Mestrado e Doutorado perfazendo um total de dois Programas (3,3%). 

Os dados da Tabela 8 demonstram a evolução da Grande Área de 

Ciências Sociais Aplicadas I, que em 2012 atingiu o patamar de 61 

Programas de Pós-Graduação, quantitativo quepermite afirmar que,em seu 

conjunto, aárea evoluiu vigorosamente, todavia de forma diferenciada. A CI 

progride lenta e tímidamente, demonstrando maior evolução no período 

2007-2009 e 2010-2012 quando da criação de novos cursos de Doutorado, 

hoje em número de oito, e a criação de quatro cursos de Mestrado 

                                                             
113 Disponível em: 
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesqu
isarArea&codigoGrandeArea=60000007&descricaoGrandeArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICA
DAS+ <Acesso em 16 de agosto 2012> 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarArea&codigoGrandeArea=60000007&descricaoGrandeArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarArea&codigoGrandeArea=60000007&descricaoGrandeArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS
http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarArea&codigoGrandeArea=60000007&descricaoGrandeArea=CI%CANCIAS+SOCIAIS+APLICADAS
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Profissional. O Documento de Área 2003 (Brasil. CAPES, 2004) já referia que 

“A pós-graduação da área de Ciência da Informação teve uma evolução 

constante, porém discreta e insuficiente para acompanhar o crescimento 

do sistema nacional de pós-graduação” situação que contrasta com os 

números da subárea Comunicação que evoluiu significativamente 

expandindo os cursos de Mestrado e Doutorado. O Documento de Área da 

avaliação trienal 2004-2006 (Brasil. CAPES, 2007) afirma que o número de 

doutores em Comunicação perspectiva uma expansão maior da pesquisa e 

da pós-graduação e que isso se constitui um indicativo para uma futura 

excelência nos cursos de graduação. 

Discreta, também, é a evolução da subárea Museologia que se 

manteve nas avaliações 2004-2006 e 2007-2009 com apenas um curso de 

Mestrado e somente no triênio 2010-2012 criou um Programa com Mestrado 

e Doutorado, configurando-se esta subárea com dois programas. A esse 

respeito O Documento de Área 2009 da avaliação 2007-2009(Brasil. CAPES, 

2010) adverte que apesar de vários cursos de bacharelado terem sido 

criados nas universidades brasileiras “fica patente a necessidade de que 

sejam implementadas iniciativas que levem à criação de estudos pós-

graduados em Museologia” (Tabela 11). 

Tabela 11 – Evolução dos PPG da áreaCiências Sociais Aplicadas I 

 

Período 2003 2006 2009 2012 

Subáreas M M/D 
Tota

l M M/D 
Tota

l M M/D MP 
Tota

l M M/D MP 
Tot
. 

Ciência da 
Informação 4 3 7 3 5 8 5 6 1 12 3 8 4 15 
Comunicaçã
o 7 12 19 11 13 24 23 15 -- 38 24 19 -- 43 

Museologia -- -- -- 1 -- 1 1 -- -- 1 1 1 -- 2 

Total 11 15 26 15 18 33 29 21 1 51 28 28 4 60 

Fonte: – adaptado da CAPES 
M = Mestrado; M/D = Mestrado e Doutorado; MP = Mestrado Profissional 
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6 A DESCOBERTA DE CONHECIMENTO EM BASES DE DADOS 

As novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

possibilitaram a emergência das plataformas de governo eletrônico114 (e-

Gov), as quais objetivam, além de apoiar a gestão pública na tomada de 

decisões, torná-la transparente através da Lei de Acesso à Informação115, 

formular planos e políticas governamentais e auxiliar a construção de 

indicadores para a ciência, tecnologia e inovação. 

Pacheco & Kern (2003) referem que, à primeira vista, os únicos 

interessados no estoque de informações presentes em um sistema de 

informação em Ciência, Tecnologia & Inovação (CT&I) parece ser os 

pesquisadores e agências de fomento. Contudo os autores referem que 

existe uma diversidade de atores com múltiplos interesses e, ao mesmo 

tempo, muitas convergências. 

Considerando a heterogeneidade de atores e interesses, Pacheco & 

Kern (2003, p. 2) questionam: “Qual é a informação necessária para cada 

um desses atores? De onde vem essa informação? Onde têm sido procuradas 

as respostas?”. 

Visto que existe multiplicidade de atores que buscam informação e 

conhecimento os mais diversos, os autores representam na Figura 28 o 

processo de geração e consumo da informação. Compreende-se que o papel 

dos pesquisadores é a produção da ciência, o que resulta em informação e 

conhecimento. Os docentes atuam como multiplicadores do conhecimento 

produzido, enquanto os coordenadores e gestores buscam subsídios que 

apoiem iniciativas inerentes à gestão e tomada de decisão. Egressos, 

                                                             
114 Governo eletrônico (e-Gov) é “o conjunto de práticas, métodos, tecnologias, recursos e 
competências que viabilizam a aplicação de tecnologias de informação e comunicação 
para apoiar atividades governamentais. Soluções e-Gov podem ser classificadas como 
“government-to-government” (G2G), quando servem à relação interagências, ou como 
“government-to-citizen” (G2C), quando servem à interação governo-cidadão”. Disponível 
em: http://aquarius.mcti.gov.br/app/governo-eletronico/ < Acesso em: 4 de julho 2013> 
115 Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação – LAI) “tem o 
propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações 
públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. Disponível em: 
http://www.acessoainformacao.gov.br/acessoainformacaogov/acesso-informacao-brasil/ 
<Acesso em: 4 de julho de 2013> 
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estudantes, empresários e profissionais buscam informação para as mais 

diversas finalidades: estudos, pesquisas, negócios, inovação e, assim, se 

constituem como consumidores da informação. Técnicos e funcionários 

contribuem fornecendo o suporte necessário. 

 

 

Figura 28 - Atores do sistema nacional de informação ciência e tecnologia 
Fonte: Pacheco, Kern (2003) 

A construção de um sistema nacional de informação em ciência, 

tecnologia e inovação que responda às demandas e interesses multivariados 

de atores deve “integrar os processos de gestão de CT&I com as áreas de 

bibliometria, cientometria, informetria e a novíssima webometria” 

(Pacheco & Kern, 2003, p. 3). 

E quais as justificativas para a integração desse processo? O 

encadeamento contínuo dos investimentos aplicados no sistema e a 

provisão, pelas agências de fomento, de informações que abastecem o 

sistema, resultam em um manancial de conteúdos que subsidiarão os 

processos decisórios e a gestão da informação. Nessa perspectiva os autores 

correlacionam a aplicação das métricas da informação com os interesses: 

Agências de fomento - medir as interações entre pesquisadores 

(utilização da cientometria); 

Escalões burocráticos governamentais - medir a produção científica e 

tecnológica (informetria). Para demonstrar como ocorre a dinâmica do 

fluxo de entradas, saídas e processamento do sistema nacional de  
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CT&I, Pacheco & Kern (2003, p.3) ilustram o processo na Figura 29. 

 

Figura 29 - Sistemas e métricas da informação em CT&I e suas associações 

Fonte: Pacheho & Kern (2003) 

6.1 As plataformas digitais e-Gov e o processo KDD 

Apesar de essas plataformas disponibilizarem informações públicas, 

explícitas, o conhecimento implícito nem sempre é, ainda, devidamente 

extraído e explorado. Para tornar esse conhecimento explícito, técnicas 

têm sido desenvolvidas tais como Knowledge Discovery in Data Bases (KDD) 

e Data Mining. A Descoberta de Conhecimento em Bases de Dados (DCBD) 

consiste “No processo não trivial de identificar em dados, padrões válidos, 

novos, compreensíveis e potencialmente úteis” enquanto Mineração de 

dados “é uma etapa do processo KDD que consiste na aplicação de análise 

de dados e algoritmos de descoberta que, sob limitações de eficiência 

computacional aceitáveis, produzem uma enumeração particular de 

padrões (ou modelos) sobre os dados” (Fayyad, Piatetsky-Shapiro, & Smyth, 

1996, p.41). A dinâmica do processo de KDD é representada na Figura 30. 
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Figura 30 – Processo de KDD 

Fonte: Fayyad, Piatetsky-Shapiro, Smyth (1996) 

 

Observa Nentwich (2003, p. 75) que há uma variante denominada 

"bibliomineração", que é a combinação de mineração de dados, 

bibliometria, estatística e ferramentas utilizadas para extrair padrões de 

artefatos. 

6.2 A Engenharia do Conhecimento 

A Engenharia do Conhecimento é uma ciência que tem como 

propósito a descoberta, a modelagem e a representação de conhecimento - 

apresenta uma série de ferramentas que podem revelar, por exemplo, 

dinâmicas de pesquisa e formação profissional, redes de cooperação e 

socialização, tendências de criação e de inter-relações de áreas do 

conhecimento (Pacheco, Kern, & Steil, 2007). 

O trabalho de Paula (2004) expõe essa vertente de ferramentas que 

automatizam a extração de dados. No estudo, foram feitas a caracterização 

dos docentes orientadores do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PIBIC) e identificar linhas de pesquisa coerentes com sua 

produção acadêmica. Para o primeiro objetivo utilizou a Mineração de 

dados e para o segundo, a Mineração de texto. Para o primeiro objetivo 

utilizou a ferramenta WEKA (Waikato Environment for Knowledg Analysis) 

desenvolvido pela University of Waikato, New Zealand, um software open 

source, desenvolvido em Java dentro das especificações da GPL (General 

Public License) que se consolidou como a ferramenta de mineração de 

dados mais utilizada por estudantes e professores de universidades, e para 
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o segundo, utilizou a ferramenta Eurekha, um software desenvolvido por 

Leandro Krug Wives que efetua o agrupamento de documentos 

(clustering)116. 

6.2.1 A descoberta de conhecimento na Plataforma Lattes 

O conhecimento implícito existente na Plataforma Lattes tem 

despertado interesse de pesquisadores nas mais diversas áreas do 

conhecimento. Baseadas nos dados do Currículo Lattes, algumas pesquisas 

tiveram como alvo analisar o perfil dos pesquisadores que  possuem bolsa 

de produtividade em pesquisa do CNPq. Das áreas em evidência destacam-

se os pesquisadores contemplados nas áreas de Saúde Coletiva (Barata & 

Goldbaum, 2003; Santos, Lima, Martelli, & Martelli-Junior, 2009); Medicina 

(Martelli-Junior et al., 2010; Mendes, Martelli, Souza, Filho, & Martelli-

Junior, 2010); Odontologia (Scarpelli; Sardenberg; Goursand; Paiva; 

Pordeus; Isabela, 2008; Mendes et al., 2010); Nefrologia e Urologia 

(Cavalcante, Barbosa, Bonan, Pires, & Martelli-Junior, 2008); Química 

(Santos, Cândido, & Kuppens, 2010). A construção de mapas do 

conhecimento da área de engenharia mecânica foi realizado por Pacheco, 

Forcellini, & Kern (2007) baseados nos dados do Currículo Lattes. 

Um dos problemas expostos na literatura referentes à coleta de 

informações na base de dados Lattes é a extração de dados. Cavalcante et 

al (2008) revelam que em sua pesquisa a extração de informações foi 

realizada manualmente e a coleta demorou quase três anos para analisar 

132 currículos. Dessa forma, o processo manual é moroso, passível de erros 

etc., vez que não se utiliza nenhum mecanismo que automatize a extração 

de dados com base em rotinas que utilizem práticas da Engenharia do 

Conhecimento. 

 

 

 

                                                             
116 Clustering - técnica de mineração de dados que procura agrupar documentos que 

possuam conteúdo semelhante e separar documentos de assuntos diferentes. O assunto é 
identificado pelas palavras ou conceitos presentes nos textos 
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6.2.2 Ferramentas para extração de dados no Currículo Lattes 

Alves et al., (2011a) desenvolveram a ferramenta "LattesMiner", uma 

Interface de Programação de Aplicativos (API), orientada a objetos, para 

extrair dados de qualquer pesquisador ou grupos de pesquisa registrados na 

Plataforma Lattes, por nome ou identificador atribuído (ID). Os dados 

extraídos podem ser analisados e utilizados, por exemplo, para identificar 

as redes sociais acadêmicas, competências regionais, perfil dos grupos em 

áreas diferentes de pesquisa etc. A ferramenta foi utilizada para identificar 

redes sociais acadêmicas e traçar o perfil dos pesquisadores bolsistas de 

produtividade em pesquisa da área de Engenharia de Produção e 

Transportes, enfocando a subárea Pesquisa Operacional. 

Outra utilidade dessa ferramenta é a alimentação do Sistema 

SUCUPIRA, também desenvolvido por Alves et al., (2011b). Além de possuir 

funcionalidades específicas para baixar e organizar currículos Lattes, une 

algumas ferramentas/API para visualizar informações de currículos e suas 

redes de coautoria. O sistema foi testado analisando-se o conjunto de 

autores de um programa de pós-graduação da UFMG. 

Digiampietri & Silva (2011) desenvolveram uma estrutura para 

construção e visualização de redes sociais acadêmicas, a partir de dados 

extraídos do currículo Lattes, e categorizam essas redes através de 

métricas de produtividade. 

O Lattes Extrator117 por sua vez, foi desenvolvido pelo CNPq e se 

configura como uma das ferramentas que compõem a Plataforma Lattes. 

Trata-se de um software acessível via Web, com acesso restrito. O sistema 

permite que as instituições conveniadas desenvolvam bases de dados 

próprias, a partir da importação de dados da Plataforma Lattes. As 

extrações são feitas em lote e podem ser configuradas de acordo com o 

interesse e as permissões de cada usuário (Alves et al., 2011a). 

 

 

                                                             
117 Disponível em: http://www.stela.ufsc.br/legado/revistaplataformalattes.pdf < Acesso 
em: 12 de julho de 2013> 

http://www.stela.ufsc.br/legado/revistaplataformalattes.pdf
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6.2.3 A ferramenta scriptLattes 

A ferramenta scriptLattes (Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2009) é um 

software open source com Licença Pública Geral (General Public License) 

GNU-GPL, utiliza o sistema operacional Linux, linguagem de programação 

Python e se encontra hospedado no servidor SourceForge118. Trata-se de um 

sistema que vem sendo largamente utilizado por várias universidades 

brasileiras, agências de fomento como a Fundação de Apoio à Pesquisa do 

Estado de São Paulo (FAPESP) e por grupos de pesquisa pertencentes a 

várias instituições brasileiras (Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2009). 

Conforme descrito pelos autores, esse software foi desenvolvido com 

a finalidade de extrair e compilar grande volume de dados sobre as 

atividades acadêmicas dos pesquisadores com registro no Currículo Lattes. 

A ferramenta gera automaticamente três tipos de grafos: a) de colaboração 

(sem pesos) não direcionado onde as arestas significam, exclusivamente, as 

conexões do trabalho em coautoria; b) de colaboração (com pesos) não 

direcionado, onde o peso da aresta representa a quantidade de trabalhos 

realizados em coautoria entre dois atores; c) de colaboração com pesos 

normalizados (direcionado), onde os pesos das arestas que se sobressaem 

(de um dado ator) são normalizados pela quantidade de trabalhos 

elaborados em colaboração. Destaca-se, ainda, que a normalização 

possibilita a atribuição de maior peso para atores que produziram mais 

cooperativamente, dessa forma, pode-se visualizar o “prestígio” de um ator 

que coproduz com outro. Além de demonstrar a importância da relação 

mútua, o scriptLattes toma como base os pesos do grafo direcionado para 

calcular o grau de colaboração entre os atores (Mena-Chalco & Cesar- 

Junior, 2009; Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2011b; Mena-Chalco,  

Digiampietri & Cesar-Junior, 2012; Mena-Chalco, Digiampietri, Lopes, & 

Cesar-Junior, 2013). 

Na concepção da ferramenta foram planejados módulos com 

finalidades distintas, nomeadamente para: a) seleção de dados; b) extração 

                                                             
118 Disponível em: http://scriptlattes.sourceforge.net < Acesso em: 12 de julho de 2013> 

http://scriptlattes.sourceforge.net/
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de dados; c) tratamento de redundância; d) geração de redes de coautoria 

e e) computação de AuthorRank (Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2011b) 

6.2.3.1 Módulo 1 – Seleção de Dados 

O módulo seleção de dados permite determinar previamente os 

currículos Lattes de interesse. A identificação do currículo é feita através 

de um número identificador (ID) único, composto de 16 algarismos, que 

personaliza o currículo do pesquisador. Dessa forma, a seleção de dados é 

realizada a partir de uma lista ASCII 119  com o número identificador do 

currículo, conjuntamente com a especificação do período de tempo a ser 

analisado (Figura 31). 

 

 

 

 
 
 

Figura 31 – Página do Currículo Lattes, com ID, nome e período de análise 
Fonte: dados da pesquisa 

 

6.2.3.2 Módulo 2 – Extração de Dados 

O módulo 2 refere- se à extração de dados propriamente dita. Esse 

processo é realizado através de um parser120 HTML determinístico, o qual 

extrai as informações relativas ao pesquisador, cujo ID consta nos dados de 

                                                             
119 Acrônimo para American Standard Code for Information Interchange 
120 Parser - programa, baseado em análise textual, que permite identificar e extrair 

regiões ou trechos específicos de texto (Tomita, 1991) 

Nº 
Identificador  
do pesquisador 

Nome do 
pesquisador 

Período a ser 
analisado 
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entrada, nomeadamente, nome completo, nome em citações bibliográficas, 

área acadêmica, endereço  profissional e bolsa de produtividade. Além 

dessas informações, o parser extrai a produção acadêmica, técnica e 

artística (Quadro 11), previamente estabelecida por tipologia e de acordo 

com o período de tempo estipulado pelo interessado (Mena-Chalco & Cesar-

Junior, 2009; Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2011b). 

Quadro 7 – Tipologia da produção bibliográfica, técnica e artística 
Produção bibliográfica 

Artigos em periódicos científicos 

Livros organizados/publicados 

Capítulo de livros publicados 

Artigos em jornais/revistas 

Comunicações completas publicadas em anais de eventos 

Resumos expandidos publicados em anais de eventos 

Outros tipos de produção bibliográfica 

Produção técnica 

Software patenteado ou registrado 

Software sem patente ou registro 

Produtos tecnológicos 

Técnicas ou processos 

Trabalhos técnicos 

Outro tipo de produção técnica 

Produção artística 

Produção artística/cultural 

Fonte: adaptado de Mena-Chalco &Cesar Junior, 2009, 2011 

6.2.3.3 Módulo 3 – Tratamento de Redundâncias 

O módulo 3 diz respeito ao tratamento das redundâncias. Isto 

significa que a ferramenta identifica automaticamente as publicações 

duplicadas em coautoria mediante comparação entre os títulos. Assim, a 

ferramenta considera que dois títulos são iguais se ambos forem, em pelo 

menos 90%, semelhantes (Mena-Chalco, Digiampietri, & Oliveira, 2012). 

6.2.3.4 Módulo 4 – Criação de Redes de Coautoria 

O módulo 4 permite a criação de diferentes tipos de grafos (redes de 

coautoria), ou seja, grafos sem pesos, grafos com pesos não-normalizados, 

grafos com frequências de coautoria e grafos com pesos normalizados 

(Figura 32), conforme demonstram Mena-Chalco & Cesar-Junior (2011b). 
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Figura 32 – Rede de coautoria gerada a partir de três produções acadêmicas 
Fonte: Mena-Chalco & Cesar Junior (2011) 

6.2.3.5 Módulo 5 – AuthorRank 

O módulo 5 reporta-se ao AuthorRank, no qual o peso do grafo 

direcionado demonstra a importância da colaboração e da reciprocidade. 

Esta medida é entendida “como um valor numérico que representa o status 

de um pesquisador dentro da rede de coautoria” (Mena-Chalco & Cesar-

Junior, 2011b). 

6.3 A preferência pelo scriptLattes 

À medida que uma das propostas desta pesquisa era a identificação e 

caracterização de redes de coautoria dos docentes dos  PPG cadastrados na 

Plataforma Lattes e considerando que o Currículo Lattes constitui uma 

fonte inesgotável para explorações bibliométricas e cientométricas de 

produção acadêmica e, ainda, baseados nas experiências de Santana, 

Sobral, Ferreira, & Silva, 2011);(Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2011a); 

Danuello & Oliveira, 2012; Silva, Santana, Ferreira, & Sobral, 2012; Mena-

Chalco et al., 2012; Mena-Chalco, Digiampietri, & Cesar-Junior, 2012; 

Andretta, Silva, & Ramos, 2012; Digiampietri, Mena-Chalco, Silva, et al., 

2012; Digiampietri, Mena-Chalco, Pérez-Alcázar, et al., 2012;Mena-Chalco 

et al., 2014), optou-se pela utilização dessa ferramenta para “explorar, 

identificar ou validar padrões de atividades científicas, trazendo assim 

informação bibliométrica e/ou cientométrica sobre um grupo de interesse” 

(Mena-Chalco et al., 2014). Dessa forma, considera-se que, embasados no 

conhecimento e resultados apesentados pelos autores citados, a ferramenta 
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se consolida como um instrumento de análise das dinâmicas das redes de 

coautoria, objeto de estudo deste capítulo. 
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7 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Descreve-se nesse capítulo a sequência do percurso metodológico 

empreendido para a execução da investigação. Caracteriza-se a pesquisa 

segundo os objetivos propostos, as fontes de informação utilizadas o locus, o 

universo e o corpus de análise, as fontes de evidência, o modelo de análise e 

a geração da rede de coautoria. 

7.1 Descrição dos procedimentos 

De acordo com os objetivos propostos, este estudo se caracteriza como 

exploratório e descritivo. Exploratório por que é nessa fase que se obtém 

maior familiaridade com o fato ou fenômeno sendo seu propósito 

“proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”(Gil, 2008, p. 45) e, também, “proceder ao 

reconhecimento de uma dada realidade pouco ou deficientemente estudada e 

levantar hipóteses de entendimento dessa realidade” (Carmo & Ferreira, 

2008, p. 49). 

Justifica-se como descritiva porque tenciona descrever “rigorosa e 

claramente um dado objecto de estudo na sua estrutura e no seu 

funcionamento” (Carmo & Ferreira, 2008, p. 49). Nesse tipo de investigação 

procura-se reconhecer uma realidade pouco conhecida e levantar hipóteses 

para melhor compreensão dessa realidade, contudo “o pesquisador procura 

conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para modificá-la” 

(Rudio, 2007, p. 55). 

7.1.1 Pesquisa Bibliográfica 

Considerada por Marconi & Lakatos (2001, p. 44) “como o primeiro 

passo de toda a pesquisa científica”, a pesquisa bibliográfica realizada para 

esta investigação teve como alicerce as fontes de informação analógicas e 

digitais, disponíveis nas bibliotecas da Universidade do Porto, Universidade de 

Aveiro e Internet. Dessa forma, “subiu-se nos ombros do gigante” para 

construir a teoria de base, atividade essencial que fundamenta a pesquisa. 
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7.1.2 Pesquisa Documental 

A pesquisa documental muito se assemelha à pesquisa bibliográfica, 

apresentando como diferença básica as fontes de informação. Enquanto na 

pesquisa bibliográfica as fontes de informação, analógicas ou digitais, 

encontram-se disponíveis em bibliotecas ou Internet, na pesquisa documental 

“As fontes são muito deversificadas e dispersas. Há ainda os documentos que 

não receberam nenhum tratamento analítico” (Gil, 2008, p. 51). 

Enquadra-se neste caso a pesquisa documental realizada para levantar 

os dados dos currículos dos docentes na Plataforma Lattes121, do CNPq, nos 

sítios da CAPES, da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Ciência da Informação (ANCIB) e nos portais dos PPG. 

Dessa forma, dividiu-se a pesquisa documental em quatro fases: 

7.1.2.1 Fase 1 – sítio da ANCIB 

Com a finalidade de identificar os Programas de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação existentes no País, buscou-se o sítio ANCIB porque seu 

objetivo é “acompanhar e estimular as atividades de ensino de pós-graduação 

e de pesquisa em Ciência da Informação no Brasil”122. 

Identificou-se a grande maioria dos Programas efetivamente em 

funcionamento, contudo, à época da pesquisa, o sítio não estava atualizado 

em relação aos Programas criados mais recentemente. Com a ausência dessas 

informações, recorreu-se ao sítio da CAPES para complementar o 

levantamento. 

7.1.2.2 Fase 2 – sítio da CAPES 

Para suprimir essa deficiência, acessou-se o sítio da CAPES, Avaliação 

dos Cursos Recomendados e Reconhecidos, aonde constam informações 

atualizadas sobre os Programas/Cursos, com as quais se pode concluir o 

levantamento sobre os Programas existentes. 

                                                             
121 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/ <Acesso em: 15 de maio de 2013> 
122 Desde sua criação, tem se projetado, no país e fora dele, como uma instância de 
representação científica e política importante para o debate das questões pertinentes à área 
de informação. Disponível em: http://www.ancib.org.br/pages/sobre.php 

http://lattes.cnpq.br/
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7.1.2.3 Fase 3 – Portais dos Programas 

Ao final do mapeamento dos Programas existentes, a etapa seguinte foi 

a visita aos portais dos Cursos, aonde se coletaram as seguintes informações: 

áreas de concentração, linhas de pesquisa, histórico, relação nominal dos 

docentes e seus respectivos contatos. 

7.1.2.4 Fase 4 – Currículo Lattes 

Identificados os docentes, o passo seguinte foi a consulta à base de 

dados do Currículo Lattes, com o objetivo de mapear as seguintes informações 

no currículo individual: nome completo, vinculação institucional, formação 

acadêmica e domínios científicos em níveis de graduação, mestrado, 

doutorado e pós-doutorado. 

Para esse mapeamento delimitou-se o espaço temporal, para inclusão 

dos docentes efetivos e colaboradores, o período até 31 de Dezembro de 

2012. 

Quando da análise do currículo individual, optou-se por manter a 

integridade da terminologia utilizada para definir a formação acadêmica, tal 

como estabelecido pelo docente, incluindo-se aí a terminologia original para 

cursos realizados no exterior. 

7.1.2.5 Fase 5 – Transcrição dos dados 

Transcreveram-se os dados coletados na Plataforma Lattes, nos portais 

da ANCIB e dos Programas para uma planilha 123  (Anexo 2) elaborada no 

software Excel, contendo as informações necessárias, tanto sobre os PPG, 

como sobre os docentes. Essas informações dizem respeito à formação 

acadêmica, titulação, vínculo institucional, número identificador do Currículo 

Lattes, e-mail etc.  

7.1.3 As abordagens: quantitativa e qualitativa 

Nesta investigação utilizaram-se duas abordagens distintas: a 

quantitativa e a qualitativa. Para Richardson (2007) o que as caracteriza e 

                                                             
123 O mesmo que grelha 



154 

 

distingue não é apenas a sistematização, mas, e principalmente, o modo como 

o problema é abordado. 

No método quantitativo quantificam-se e mensuram-se os dados 

coletados, dando-lhes tratamento estatístico, com a utilização das técnicas 

mais adequadas para validação dos resultados. Isso se configura como uma 

garantia para o pesquisador se certificar da “precisão dos resultados e 

distorções de análise e interpretação” (Richardson, 2007, p. 29). 

Empegou-se a vertente quantitativa para o tratamento estatístico dos 

dados provenientes da pesquisa documental, realizada no Currículo Lattes, e 

na análise do  questionário aplicado aos docentes dos PPG.  

O método qualitativo, por sua vez, distingue-se do quantitativo por não 

utilizar as técnicas estatísticas para análise do fenômeno, à medida que “Não 

pretende numerar ou medir unidades ou categorias homogêneas” (Richardson, 

2007, p. 38). 

Essa abordagem, além de ser uma opção do investigador, justifica-se, 

sobretudo, por ser uma forma adequada para entender a natureza de um 

fenômeno social. Salienta-se que o conjunto de dados quantitativo e 

qualitativo não se opõe, ao contrário, complementa-se; pois a realidade que 

eles abrangem interage dinamicamente. 

7.1.4 Locus e corpus de análise  

Concentrada em um único Sistema de Informação, a Plataforma 

Lattes 124 (PL) é uma iniciativa do Conselho Nacional de Pesquisa e 

Desenvolvimento Tecnológico (CNPq). Integra a Plataforma, as Bases de Dados 

Grupos de Pesquisa, Instituições e de Currículos. 

A base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa registra as 

atividades de pesquisa, o capital humano envolvido, o líder de cada grupo, os 

colaboradores e estudantes participantes, a produção científica, artística e 

tecnológica. 

O Diretório de Instituições representa o Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação e engloba instituições que registram algum 

                                                             
124 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/ <<Acesso em: 18 de agosto de 2013> 

http://lattes.cnpq.br/
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envolvimento com o CNPq125em termos de pesquisadores, estudantes, grupos 

de pesquisa etc. 

Por serem públicos, os dados da Plataforma Lattes oferecem maior 

transparência e confiabilidade às 

atividades de fomento do CNPq e das agências que a utilizam, 
fortalecem o intercâmbio entre pesquisadores e instituições e é 
fonte inesgotável de informações para estudos e pesquisas. Na 
medida em que suas informações são recorrentes e cumulativas, têm 
também o importante papel de preservar a memória da atividade de 
pesquisa no país126. 

Ademais, as informações da Plataforma são consideradas estratégicas 

para a formulação de indicadores científicos, para planejamento, gestão e 

políticas de CT&I. 

O Currículo Lattes se tornou padrão nacional (Mena-Chalco & Cesar-

Junior, 2011a; Mena-Chalco, Digiampietri, & Cesar-Junior, 2012) por ser um 

repositório que disponibiliza informação e conhecimento produzido 

nacionalmente sobre ciência, tecnologia e inovação, além de registrar o 

histórico das atividades profissionais e acadêmicas atuais e pregressas dos 

pesquisadores cadastrados. Pelo manancial de informações e abrangência, o 

Currículo Lattes se tornou um modelo adotado por Universidades, Institutos de 

Pesquisa e Instituições de Fomento. 

Constitui o corpus de análise 217 docentes, efetivos e colaboradores, 

que se encontravam em pleno exercício nos Programas/Cursos de Pós-

Graduação, recomendados e reconhecidos pela CAPES, até o dia 31 de 

dezembro de 2012. 

De acordo com a pesquisa documental, a Pós-Graduação em Ciência da 

Informação se constitui de 15 cursos de mestrado, sendo 11 acadêmicos em 

Ciência da Informação, nomeadamente IBICT/UFRJ, USP, UFMG, UFPB, UNB, 

UNESP, UFSC; UFF; UFPE e UEL; quatro profissionais UEL, UNIRIO com dois 

cursos, um em Biblioteconomia e outro em Gestão de Documentos e Arquivos, 

e UDESC, em Gestão de Unidades de Informação, e oito doutorados nas 

seguintes universidades: USP, IBICT/UFRJ, UFMG, UNB, UNESP, UFBA, UFPB e 

UFSC. 

                                                             
125 Disponível em:  http://lattes.cnpq.br/ <Acesso em: 18 de agosto de 2013> 
126 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/conteudo/aplataforma.htm <Acesso em: 18 de 
agosto de 2013> 

http://lattes.cnpq.br/
http://lattes.cnpq.br/conteudo/aplataforma.htm
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Dada a riqueza de informações extraídas do Currículo Lattes, 

esquadrinharam-se as características, formação e titulação dos docentes e 

traçou-se a panorâmica da evolução da área e do corpo docente. 

Para captar representações subjetivas, não percebidas na pesquisa 

documental, mas que se mostraram subjacentes, necessário se fez recorrer a 

outros instrumentos que permitissem revelar não apenas fatos, mas 

comportamentos, percepções, intenções, consciência, atitudes não reveladas 

na pesquisa documental realizada no Currículo Lattes. Recorreu-se, assim, a 

duas fontes de evidência, que possibilitaram a coleta dos dados necessários 

para alcançar os objetivos propostos e responder à questão da investigação. 

7.1.5 As fontes de evidência: questionário e scriptLattes 

Baseados nas experiências de pesquisas anteriores, como as de Borges 

(2006), Silva (2002), Costa (2009), Oliveira (2011) e Alves (2011) que 

utilizaram o questionário como instrumento para a coleta de dados sobre 

comunidades acadêmicas decidiu-se aplicar a mesma técnica, à medida que 

demonstrou ser a mais indicada para os propósitos da investigação. 

Procurando seguir os preceitos de fidedignidade, validade e 

operatividade127 recomendados por Marconi & Lakatos (2001) e Rudio, (2009) 

quando da elaboração de um questionário atentou-se, também, para a 

formulação das questões, tendo-se o cuidado de evitar perguntas ambíguas, 

que poderiam ser mal interpretadas pelos inquiridos e, também, perguntas 

tendenciosas, as quais estimulariam a indução das respostas. 

A construção de um questionário é “uma fase morosa e delicada do 

processo” (Borges, 2006, p. 216); demanda do pesquisador tempo, 

planejamento, perspicácia, paciência para filtragens constantes das questões 

a fim de que efetivamente respondam aos objetivos propostos. 

Tendo em mente essa preocupação, estruturou-se o questionário 

(Anexo 1) com dois tipos de perguntas: fechadas e abertas, centradas em três 

categorias: fatos, opinião e comportamento. Para as perguntas de opinião, 

utilizaram-se as escalas ou medidas de atitude e opinião. Explica Rudio (2009) 

                                                             
127 Disponível em: http://lattes.cnpq.br/conteudo/aplataforma.htm <Acesso em: 18 de 
agosto de 2013> 

http://lattes.cnpq.br/conteudo/aplataforma.htm
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que, apesar de intimamente relacionados, esses termos não são sinônimos. 

Atitude significa a percepção do sujeito, sua disposição diante dos fatos, 

pessoas, episódios, e isto, obviamente, não se pode medir, deixando o 

pesquisador à mercê do que o indivíduo revela sobre suas crenças e 

julgamentos, caracterizando-se isto como opinião. 

A formulação dessas questões foi, indiscutivelmente, a que apresentou 

maior complexidade, demandando por isso, mais tempo e cautela. Para a sua 

execução recorreu-se à escala de Likert, por ser a mais utilizada nas ciências 

humanas e sociais (Rudio, 2009). Na escala incluíram-se questões contendo 

afirmações (statements) e prioridade (rating). 

Tendo sempre como preocupação responder aos objetivos da 

investigação, dividiu-se o questionário em cinco partes: a primeira prendeu-se 

aos dados sociodemográficos, com questões selecionadas (selected); a 

segunda, sobre o uso da Internet nas atividades de docência; a terceira 

abordou o acesso e uso à informação em suportes analógicos e digitais; a 

quarta sobre produção e comunicação da ciência; a quinta e última, sobre 

participação, colaboração e partilha da ciência na web. 

Além de tomar como base pesquisas anteriores, outro fator que 

estimulou a adoção do questionário on-line (e-surveying) foi a comparação 

entre este e a modalidade tradicional, via correio. Vasconcellos & Guedes 

(2007) demonstram as vantagens e desvantagens do questionário tradicional 

(Quadro 8). 

Quadro 8 – Pontos fortes e fracos do questionário tradicional 

 
Fonte: Vasconcelos & Guedes, 2007 

Comparando esses fatores e, baseados nos estudos de Hipólito (1996) 

Evans & Mathur (2005); Vasconcellos & Guedes (2007); Vieira, Castro, & 

Schuch Júnior, (2010), optou-se pela modalidade e-surveying porque, quando 

comparado ao tradicional, apresenta as seguintes vantagens: facilidade na 

elaboração, aplicação, controle e follow-up das respostas; rapidez na 
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tabulação dos resultados; possibilidade de atingir um universo maior; mais 

opções quanto à diversidade das questões; baixo custo. Felson (2001) 

complementa e aponta como ponto forte o tempo que o questionário on-line 

fica disponível, o que aumenta a participação dos usuários esporádicos em 

20% a 30%. Weible & Wallace (1998) ressaltam a importância de o pesquisador 

ter feedback rápido sobre os endereços eletrônicos incorretos e a facilidade 

do processamento automático de algumas etapas, quando comparado ao 

questionário tradicional. 

Evidentemente que o questionário online, apresenta limitações, como 

as apontadas por Vasconcellos & Guedes (2007): o pesquisado considerar a 

mensagem como invasão de privacidade ou spam; taxa de resposta menor que 

o método tradicional; possibilidade do respondente mascarar os dados, 

principalmente no que se refere às informações demográficas. 

As vantagens e limitações são apresentadas por Vasconcellos & Guedes 

(2007) na Figura 33. 

 

 
 
Figura 33 - Vantagens e limitações do questionário online 
Fonte: Vasconcelos & Guedes, 2007 
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Para a elaboração do questionário utilizou-se o LimeSurvey, software 

adotado pelas Universidades de Aveiro (UA) e do Porto (UP). Trata-se de uma 

ferramenta que oferece interface amigável, apresentação gráfica atraente, 

além da opção para decidir sobre a obrigatoriedade ou não das questões etc. 

Realizou-se o contato com os inquiridos via e-mail explicando a 

importância de sua participação. Para acesso ao questionário disponibilizou-se 

um link que ficou hospedado no servidor dos Serviços de Tecnologias de 

Informação e Comunicação (STIC) da Universidade de Aveiro128. 

A coleta de dados pelo scriptLattes apresentou- se, inicialmente, como 

um obstáculo à medida que é um software projetado para trabalhar no 

sistema operacional Linux129, embora aceite outras plataformas. Uma vez que 

não se tinha conhecimento algum sobre esse sistema, enfrentou-se o desafio 

buscando o aprendizado necessário para operar a ferramenta. Para isso, 

recorreu-se a um profissional de Tecnologia da Informação com expertise em 

Linux iniciando-se os primeiros passos com a instalação da VirtualBox130. 

Após incursão pelos comandos básicos, iniciaram-se as leituras sobre a 

ferramenta buscando-se na literatura maior compreensão de sua aplicação e 

conhecimento de pesquisas anteriores; na parte prática, procurou-se 

aprofundar a compreensão dos arquivos de execução e configuração. Manteve-

se, também, contatos com o criador da ferramenta Professor Doutor Jesus 

                                                             
128 Disponível em: http://www.ua.pt/stic/?rdfrom=cic <Acesso em: 18 de agosto de 2013> 
129 O termo se Linux refere ao núcleo do sistema operacional. O termo também é usado pelos 
meios de comunicação para se referir aos sistemas operacionais baseados no núcleo Linux 
agregado a outros programas. Segundo Tanenbaum e Silberschatz, um núcleo pode ser 
considerado o próprio sistema operativo, quando este é definido como um gerenciador de 
recursos de hardware. Uma característica do núcleo Linux é que algumas das funções (drivers 
de dispositivos, suporte à rede, sistema de arquivos, por exemplo) podem ser compiladas e 
executadas como módulos, que são bibliotecas compiladas separadamente da parte principal 
do núcleo e podem ser carregadas e descarregadas após o núcleo estar em execução. O Linux 
hoje funciona em dezenas de plataformas, desde mainframes até um relógio de pulso, 
passando por várias arquiteturas, com grande penetração também em consola de vídeo, 
jogos, celulares, televisão e centros multimídia, entre outros. Atualmente, um sistema 
operacional Linux ou GNU/Linux completo é uma coleção de software livre (e por vezes não-
livres) criados por indivíduos, grupos e organizações de todo o mundo, incluindo o núcleo 
Linux. Companhias como a Red Hat, a SuSE, a Mandriva (união de Mandrake com a Conectiva 
e a Canonical  (desenvolvedora do Ubuntu Linux), bem como projetos de comunidades como o 
Debian ou o Gentoo, compilar o software e fornecem um sistema completo, pronto para 
instalação e uso. 
130 Um software de virtualização cuja finalidade é criar ambientes para instalação de sistemas 

distintos e, assim permitindo a instalação e utilização de um  sistema operativo dentro de 

outro, assim como seus respectivos softwares. Funciona como dois ou mais computadores 

independentes, mas compartilhando fisicamente o mesmo hardware. 

http://www.ua.pt/stic/?rdfrom=cic
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Paschoal Mena- Chalco, docente e investigador da Universidade Federal do 

ABC (UFABC). 

Utilizaram-se os dados da planilha Excel, onde constavam os dados de 

identificação coletados do Currículo Lattes, como nome e ID dos docentes, 

para a execução dos dois arquivos de configuração: teste-01.list e teste-

02.config. Para a execução do teste-01.list, exigiam-se o ID do Lattes, nome 

do docente, Universidade/PPG e o período delimitado para a extração da 

produção cientifica, neste caso de 2008 a 2012. Para o arquivo de 

configuração - teste-02.config foi necessário o preenchimento dos requisitos 

da pesquisa, ou seja a tipologia documental de interesse, previamente 

estabelecida, nomeadamente: artigos completos publicados em periódicos; 

comunicações completas publicadas em anais de eventos; livros publicados, 

organizados, editados; capítulos de livros e resumos expandidos publicados 

em anais de eventos. 

As pastas atribuídas a cada Universidade/PPG contêm todas as 

informações extraídas e processadas pelo scriptLattes nomeadamente: lista 

de membros, produção bibliográfica por tipologia e número de produções de 

cada tipologia. Essas informações são acessadas através do arquivo 

index.html. 

Quando da execução dos arquivos, o scriptLattes gera automaticamente 

as listas de membros, de produção científica por ano e tipologia documental.  

7.2 Modelo de análise 

Segundo Quivi & Campenhoudt (1992) o modelo de análise é 

consequência das leituras exploratórias da investigação, a partir das quais se 

selecionam e constroem os conceitos. Refere o autor que “A conceptualização 

é mais do que uma simples definição ou convenção terminológica. Trata-se, 

portanto, de uma construção-selecção”. Ao longo da elaboração do projeto de 

tese e, em seguida, à redação da tese propriamente dita, procurou-se 

maturar os conceitos, definir as dimensões e os indicadores, os quais são 

“manifestações, objectivamente mensuráveis e observáveis, das dimensões do 

conceito” (Quivi & Campenhoudt, 1992) 
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Dessa forma, a partir das questões iniciais da investigação, das 

hipóteses, dos objetivos e das leituras exploratórias, definiu-se, tanto o 

instrumento de recolha de dados, como também a escolha da ferramenta que 

iria auxiliar na extração automática dos dados necessários à pesquisa, os quais 

foram essenciais para a elaboração do modelo de análise (Quadro 9).  
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Quadro 9 – Modelo de análise 

 

 

Conceito Dimensão Indicadores 

Docentes 
 

Caracterização 

Gênero 

Idade 

 Grau  acadêmico 

Categoria na carreira docente 

Anos de experiência como docente 

Programas de Pós-Graduação em CI 

Internet 
 

Alteração Comportamento informacional 

Utilização Atividade docente 

Acesso à Informação Fontes de Informação 
Utilização em formato analógico 

Utilização em formato digital 

Produção Científica 

Identificação 
 
 
 
 
 

Tipologia  

Produtividade 

Idioma 

Critérios para submissão de artigo  

Publicação em revistas de acesso livre 

Razões para não publicar 

Comunicação da ciência Autoria Individual 
  Colaborativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Web 2.0 

 Uso dos aplicativos 

Barreiras de Uso 

 Arquivos 

Partilha, colaboração e 
participação 

Novas formas de comunicação 

Novas práticas pedagógicas 

Novas formas de produção e comunicação 

Altera o comportamento Informacional 

Estímula a produção e comunicação da ciência 

Intensifica múltipla autoria 

Redes Sociais Acadêmicas 

Comunicação instantânea 

Comunhão de aportes teóricos 

Facilita o acesso, partilha e colaboração 

Integração entre investigadores 

Produção de conteúdos 

Consumo de conteúdos 

Uso das Ferramentas Web 2.0 

Redes Sociais Acadêmicas 

Blogs 

Wikis 

Marcadores Sociais 

Gestores de Referências 

Canais para  
Comunicação da Ciência 

Revistas 

Anais de Eventos 

Blogs 

Wikis 

Repositórios 

Página Pessoal 

Redes sociais acadêmicas 

Repositório Programa de pós-graduação 

 Universidade 

Redes Sociais Participação 

Aplicativos Preferências 

Compartilhamento de 
arquivos na Web 

Uso 

Conceito Dimensão Indicadores 
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Fonte: elaborado pela autora 

Este modelo constituiu o instrumento norteador para a definição dos 

objetivos da presente pesquisa. Para demonstrar a vinculação existente entre 

os objetivos específicos, os instrumentos de coleta de dados, as técnicas de 

análise utilizadas e as fontes de informação consultadas, apresenta-se no 

Quadro 10 o sumário da execução desses procedimentos. 

 
Quadro 10 – Vinculação entre objetivos, fonte, coleta e análise de 

dados 

 
Fonte: dados da pesquisa 
Adaptado de Leite (2011) 

scriptLattes Docentes Programas de Pós-Graduação 
 Plataforma Lattes Currículo 
  Produção acadêmica 
  Tipologia documental 
  Temporalidade 
  Colaboração inter programas 

Web Qualis Periódicos Estrato Qualis 

Objetivos Específicos Fonte 
Coleta de 

Dados 
Análise dos 
Dados 

Identificar a formação básica, 
gênero, faixa etária, titulação, 
categoria e anos de experiência na 
docência 

Questionário 
Parte 1 – (Questões 
1.1 a 1.5) 

Análise estatística 

Verificar quais as áreas do 
conhecimento de ocorrência nos 
Programas 

Plataforma Lattes Currículo Lattes Análise Textual 

Analisar as alterações na práxis 
docente em decorrência das TIC Questionário 

Parte 2 – (Questões 2.1 
– 2.2), Parte 3 – 
(Questão 3.2), Parte 4 – 
(Questão 4.4), Parte 5 – 
(Questões 5.1-5.11) 

Análise estatística e 
textual 

Identificar a produção científica 
dos PPG 

ScriptLattes 
Questionário 

 

Lista de produção 
bibliográfica gerada 
pelo software e Parte 4 
– (Questão 4.1) 

Processamento de 
dados 
Análise estatística 

Apontar a produtividade 
docente dos Programas ScriptLattes 

Lista de produção 
bibliográfica gerada 
pelo software 

Análise estatística 

Determinar a tipologia documental 
preferencial para comunicação da 
ciência 

ScriptLattes 

 
Lista de produção 
gerada pelo software 

Análise estatística e 
textual 

Verificar a observação do 
estrato Qualis quando da 
publicação de artigos em 
periódicos 

WebQualis 
Questionário 

 

Portal WebQualis 
Parte 4 (Questão 4.3) 

Análise textual 

Detectar a existência ou não de 
uma rede de coautoria inter 
Programas 

ScriptLattes 
Questionário 

 

Grafos gerados pelo 
software e exportados 
para o Gephi 

Parte 4 (Quest 4.6 – 4.7) 

Processamento de 
dados 
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7.3 Tratamento estatístico dos dados 

Para a análise estatística utilizou-se o software R-project 131 , cujo 

código fonte encontra- se disponível sob  licença GNU General Public License. 

Trata-se de um ambiente e uma linguagem de programação para 

computação de estatísticos e gráficos, além de ser amplamente utilizada para 

mineração de dados. Segundo o R Project132 O termo "ambiente" é utilizado 

para caracterizá-lo como um sistema totalmente planejado e coerente, e não 

apenas um acréscimo de ferramentas, como é o caso de outros softwares de 

análise de dados.  

O tratamento estatístico incluiu desde as técnicas mais simples como 

percentual, média, desvio padrão, às de maior complexidade como os testes 

de Mann-Whittney e Kruskal-Wallis. 

7.4 Geração da rede de coautoria 

Construiu-se a rede de colaboração de coautoria inter programas 

utilizando, para a geração da rede, a ferramenta scriptLattes. 

Delimitou-se o espaço temporal de cinco anos, ou seja, de 2008 a 2012, 

para recuperar a produção acadêmica de acordo com a tipologia previamente 

estabelecida. 

Algumas das razões para delimitar esse intervalo de tempo foram: tanto 

a CAPES como o CNPq consideram mais importante a produção bibliográfica 

dos últimos cinco anos; a inexistência de alguns Programas anteriores a esse 

período, o que impossibilitaria fazer comparações válidas entre os padrões de 

colaboração em diferentes Programas (Newman, 2001a). 

Inicialmente utilizaram-se os grafos de coautoria gerados pelo 

scriptLattes a partir do módulo desenvolvido para esse fim, contudo por 

sugestão do desenvolvedor do software, Professor Doutor Jesus P. Mena-

Chalco, cuja expertise na plataforma não se poderia ignorar e, também, 

                                                             
131 R Core Team (2013) R: A Language and Environment for Statistical Computing,  Vienna, 

Austria,  R Foundation for Statistical Computing 
132 Disponível em: http://www.r-project.org/ 
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acostados em suas pesquisas  aceitou-se a sugestão para utilizar a plataforma 

Gephi133 para a geração dos grafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
133 O Gephi é uma plataforma de código aberto desenvolvido para a análise e visualização de 
redes. Disponível em: https://gephi.org/ 
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PARTE II -  DESVELANDO OS HEMISFÉRIOS 
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8 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

8.1 Qualificação acadêmica dos docentes- Graduação 

A análise curricular permitiu identificar o universo de 217 docentes 

vinculados aos PPG e 61, às áreas consideradas correlatas, até o dia 31 de 

dezembro de 2012, data limite estabelecida para sua inclusão nesta 

investigação. 

A formação básica apresenta substancial diversidade, compreendendo 

41 áreas do conhecimento com predominância para as ciências sociais, mas 

não excluindo as ciências exatas. Nesse universo, 110 professores possuem 

formação específica em Biblioteconomia/Arquivologia, correspondendo a 

50,69% do universo de 217 sujeitos. Ressalva-se que nove docentes não 

especificaram sua formação, considerando-se este caso como “sem 

informação”. 

Identificaram-se várias terminologias para designar os cursos, dessa 

forma optou-se por mantê-las na íntegra para preservar a nomenclatura 

utilizada pelo docente no Currículo Lattes. De acordo com as diferentes 

terminologias, identificaram-se no universo de 110 docentes com formação na 

área específica, que Biblioteconomia apresenta a maior frequência, 62 

docentes (56,36%); seguindo-se Biblioteconomia e Documentação com 39 

(35,45%), Arquivologia, sete (6,36%), Biblioteconomia e Ciência da 

Informação, com dois (1,81%). 

Constatou-se, ainda, que o PPG - UEL é o que apresenta maior 

incidência de formação específica, à medida que, dos 14 docentes, 13 

possuem graduação em Biblioteconomia (Tabela 12). 
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Tabela 12 - Formação acadêmica – Graduação em CI 
 

Graduação Arquivologia Biblioteconomia 
Biblioteconomia 

e CI 

Biblioteconomia 
e 

Documentação Total 

UEL -- 12 -- 1 13 

UFBA -- 2 -- 6 8 

UFF 1 2 -- 4 7 

UFMG -- 8 -- 1 9 

UFPB -- 6 -- 3 9 

UFPE -- 3 1 3 7 

UFRJ/ 
IBICT -- 2 -- 1 3 

UFSC -- 7 -- 2 9 

UNB -- 7 -- 4 11 

UNESP -- 9 -- 2 11 

UNIRIO A 6 -- -- 1 7 

UNIRIO B -- 1 1 5 7 

USP -- 3 -- 6 9 

TOTAL 7 62 2 39 110 

Fonte: dados da pesquisa 

Esses resultados confirmam que na formação básica, os PPG se 

alicerçam em um núcleo com formação bibliotecária. Em essência, significa 

dizer que, não se pode dissociar, no perfil docente, a estreita vinculação 

entre Ciência da Informação e Biblioteconomia.  

A formação dos 107 docentes remanescentes nos demais domínios 

científicos atinge o percentual de 49,30%, número que quase se iguala à 

formação específica. Nesses domínios são prevalecentes as Ciências Humanas 

e Sociais, onde 21 docentes possuem graduação em História (9,6%), 10 em 

Letras (4,6%), oito em Ciências Sociais (3,6%). Nas hard sciences destaca-se, 

com mais de cinco ocorrências as Ciências da Computação (3,2%), o que 

parece um indício de que os profissionais desta área conferem à Ciência da 

Informação aportes tecnológicos importantes para enfrentar os desafios 

demandados pela Sociedade da Informação. A formação dos demais docentes 

se encontra distribuída em múltiplos domínios com ocorrências inferiores a 

cinco, conforme demonstra a Tabela 13. 

Os resultados da formação básica em muito se aproximam àqueles 

encontrados por Oliveira & Oliveira (2012) e Daura & Galvão (2011). 
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Tabela 13 – Áreas de formação acadêmica: Graduação 
GRADUAÇÃO UFBA UNB UFMG UFRJ USP UNESP UFPB UFSC UFF UFPE UEL UNIRIO 

B 
UNIRIO 
A 

TOTAL 

Administração -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Administração de Empresas -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 -- -- 2 

Análise de Sistemas -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Arqueologia -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 

Arquitetura e Urbanismo -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 2 

Arquivologia -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 6 7 

Artes Cênicas -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Biblioteconomia 2 7 8 2 3 9 6 7 2 3 12 1 -- 62 

Biblioteconomia e CI -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- 2 

Biblioteconomia e 
Documentação 

6 
4 1 1 6 2 3 2 4 3 1 5 -- 39 

Ciências Biológicas -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

Ciências Contábeis -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 

Ciências da Computação -- -- 2 -- 1 -- 2 -- -- 2 -- -- -- 7 

Ciências Econômicas -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- 1 -- 3 

Ciências Sociais -- 1 -- 2 1 -- 2 -- 1 1 -- -- -- 8 

Comunicação Social -- 1 1 -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- 4 

Economia e Administração -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Engenharia Civil -- -- 2 -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- 4 

Engenharia Elétrica -- -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 2 

Engenharia Mecânica -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 2 

Estatística -- -- -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 

Filosofia -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 3 

Física 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

História 3 5 2 -- 1 2 -- -- 2 1 -- -- 5 21 

Ingenieria de Sistemas -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Jornalismo 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Letras -- 1 1 1 2 2 2 -- -- -- -- 1 -- 10 

Lettere Moderne -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Matemática -- -- 1 1 -- 2 -- -- -- -- -- -- -- 4 



172 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: dados da pesquisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRADUAÇÃO UFBA UNB UFMG UFRJ USP UNESP UFPB UFSC UFF UFPE UEL UNIRIO 
B 

UNIRIO 
A 

TOTAL 

Medicina -- -- -- 2 -- -- --     -- -- -- -- -- 2 

Museologia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 

Música -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 

Pedagogia -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 

Processamento de Dados -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 

Psicologia -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

Sciences Politiques -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Serviço Social 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

Sociologia -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Sociologia e Política -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Sem Informação -- 2 3 1 1 -- -- 1 1 -- -- -- -- 9 

Total 14 27 28 16 18 19 19 13 12 15 14 10 12 217 
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De acordo com a Tabela de Áreas do Conhecimento do CNPq 134 

constata-se que na formação básica predominam as Ciências Sociais Aplicadas 

(57,6%), contudo observando-se considerável incidência nas áreas das Ciências 

Humanas (15,6%), e nas Ciências Exatas e da Terra (8,0%) (Tabela 14). 

Tabela 14 – Grandes áreas de formação na graduação 
 

GRANDE ÁREA QUANTIDADE % 

Ciências Sociais Aplicadas 125 57,6 
Ciências Humanas 34 15,6 
Ciências Exatas e da Terra 17 8,0 
Linguística, Letras e Artes 13 6,0 
Engenharias 8 3,6 
Ciências da Saúde 2 0,9 
Ciências Biológicas 2 0,9 
Outros 7 3,2 
Sem Informação 9 4,1 
Total 217 100 

Fonte: dados da pesquisa 

8.1.1 Titulação em CI - Mestrado 

Nesse nível de formação 100 docentes (46,08%), no universo de 217, 

possuem formação em CI. Tal como na graduação, identificaram-se múltiplas 

terminologias na designação dos cursos realizados tanto no Brasil quanto no 

exterior. Considerando o universo de 100 docentes com titulação na área de 

CI, agruparam-se as várias nomenclaturas identificando-se os seguintes 

valores para as respectivas nomenclaturas: Administração de Bibliotecas (1%) , 

Biblioteconomia (12%), Biblioteconomia e Ciência da Informação (1%), 

Biblioteconomia e Documentação (5%) e Documentação (1%). De acordo com a 

diversidade terminológica constata-se que esses cursos foram realizados antes 

dos Programas mudarem sua denominação para Ciência da Informação. Além 

destas identificaram-se as seguintes denominações: Ciência da Informação e 

Documentação (2%), Ciências da Informação (16%) e Ciência da Informação 

(57%). Essa variedade de nomenclaturas se justifica pelo fato dos cursos da 

Universidade de Brasília e da Universidade Federal de Minas Gerais 

anteriormente se denominarem Ciências da Informação e o da Universidade de 

São Paulo, Ciência da Informação e Documentação. 

                                                             
134 Disponível em: 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf <Acesso 
em: 10 de junho de 2013> 

http://www.cnpq.br/documents/10157/186158/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf
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Para os cursos realizados no exterior, identificaram-se as seguintes 

terminologias: Library Science, Library and Information Science, Science in 

Library Service, Information Scientifique e Information Strategique todos com 

1% Cinco docentes não informaram a área de titulação (Tabela 15). 
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Tabela 15 – Titulação em CI – Mestrado 

Mestrado UFBA UNB UFRJ UFMG UNESP USP UFPB UFSC UFF UFPE UEL 
UNIRIO 

B 
UNIRIO 

A 
TOT 

Administração de Bibliotecas -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 

Biblioteconomia -- 2 -- 3 -- -- 5 -- 1 -- 1 -- -- 12 
Biblioteconomia e CI 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Biblioteconomia e  Documentação -- 2 -- -- -- -- 1 1 -- -- 1 -- -- 5 
Ciência da Informação 3 4 6 2 5 2 5 4 8 4 5 7 2 57 
Ciências da Informação 1 6 -- 6 -- -- 1 1 -- -- 1 -- -- 16 
Ciências da Informação e 
Documentação 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 
Documentação -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 
Information Scientifique -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 
Information Strategique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 
Library and Information Science -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Library Science -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Science in Library Service -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
TOTAL 6 15 6 14 5 3 13 7 9 5 8 7 2 100 

Fonte: dados da pesquisa
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Qual o significado dessas múltiplas designações? Seria um indício de que 

o campo não se encontra devidamente amadurecido para adotar uma única 

terminologia que exprima o significado dessa área do conhecimento? Ou seria 

uma demonstração de fragilidade da área? 

8.1.2 Titulação nas áreas transversais - Mestrado 

Para evitar a interferência nos resultados adotou-se como estratégia 

não considerar a titulação em Ciências da Comunicação, oferecida pela USP 

até 2005 na área da CI, embora no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências da Comunicação existisse a linha de pesquisa em Ciência da 

Informação e Documentação. Dessa forma, denominou-se como áreas 

transversais a titulação em Ciências da Comunicação e em Ciências da 

Informação e Comunicação. 

Mantendo-se essa estratégia, identificaram-se 16 docentes titulados em 

Ciências da Comunicação, o que corresponde a 7,37% do universo e um 

(0,46%) em Ciências da Informação e Comunicação (Tabela 16). 

Tabela 16 – Titulação nas áreas transversais – Mestrado 
 

PPG Ciências da 
Informação e 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

Total 

UEL -- 2 2 
UFBA 1 -- 1 
UFF -- -- -- 
UFMG -- -- -- 
UFPB -- -- -- 
UFPE -- 1 1 
UFRJ -- -- -- 
UFSC -- -- -- 
UNB -- -- -- 
UNESP -- 4 4 
UNIRIO A -- -- -- 
UNIRIO B -- -- -- 
USP -- 10 10 
TOT. 1 17 18 

Fonte: dados da pesquisa 

Na Tabela 17 demonstram-se as áreas de titulação no mestrado, as quais atingem 43 

diferentes especialidades e representam 52% do universo, com predominância para 

Sociologia, Educação, História, História Social, Ciências da Computação e Engenharia de 

Produção. Não se identificou a área de formação de seis docentes.
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Tabela 17 – Área de titulação dos docentes – Mestrado 

MESTRADO UFBA UNB UFMG 
UFRJ/
IBICT 

USP UNESP UFPB UFSC UFF UFPE UEL 
UNIRIO 

B 
UNIRIO 
A 

TOTAL 

Administração -- -- 1 -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- 3 
Administração de Bibliotecas -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 
Antropologia Social -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 1 
Artes Visuais 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 2 
Biblioteconomia -- 2 3 -- -- -- 5 -- 1 -- 1 -- -- 12 
Biblioteconomia e Ciência da 
Informação 

1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Biblioteconomia e Documentação -- 2 -- -- -- -- 1 1 -- -- 1 -- -- 5 
Business Administration -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Ciência da Computação -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 
Ciência da Computação e 
Matemática 

-- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 

Ciência da Informação 3 4 2 6 2 5 5 4 8 4 5 7 2 57 
Ciência da Informação e 
Comunicação 

1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Ciência da Informação e 
Documentação 

1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

Ciência Política -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Ciências da Comunicação -- -- -- -- 10 3 -- -- -- 1 2 -- -- 16 
Ciências da Computação -- 1 2 -- -- 1 -- 1 -- 1 -- -- -- 6 
Ciências da Informação 1 6 6 -- -- -- 1 1 -- -- 1 -- -- 16 
Ciências Sociais 1 -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- 3 
Comunicação -- 1 -- -- -- -- 1 -- 2 -- -- -- -- 4 
Comunicação Social -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Desenvolvimento Agrícola e 
Sociedade 

-- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Documentação -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Educação 1 1 1 -- -- 1 -- -- -- 1 3 -- -- 8 
Engenharia de Produção -- -- 2 3 -- -- -- 4 -- 1 -- -- -- 10 
Engenharia Elétrica -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 
Engenharia Mecânica -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Ensino na Educação Brasileira -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 
Estatística -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 
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MESTRADO UFBA UNB UFMG 
UFRJ/
IBICT 

USP UNESP UFPB UFSC UFF UFPE UEL 
UNIRIO 

B 
UNIRIO 
A 

TOTAL 

Estudos da Linguagem -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 
Estudos Linguísticos -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Física 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Física Aplicada -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Gestão, Educação e  Difusão da 
Ciência 

-- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

História -- 2 1 -- -- 1 -- -- -- 1 -- -- 1 6 
História da América Latina 
Colonial 

-- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 

História do Brasil -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
História Social 1 1 -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- 2 6 
Informática -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 
Information Scientifique -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 
Information Strategique et 
Critique 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 

Informatique -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Informatique et Matematique -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Letras -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- 3 
Library and Information Science -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Library Science -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Linguística -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 
Literatura -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 
Memória Social -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4 4 
Memória Social e Documento -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 2 
Metodologia do Ensino Superior 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Multimeios -- 1 -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 
Museologia -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Saúde Pública -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Science in Library Service -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Science in Organization and 
Management 

-- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 

Science Technologie et Societé -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Sistemas e Computação -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 
Sociologia -- -- 2 1 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- 5 
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Fonte: dados da pesquisa

MESTRADO UFBA UNB UFMG 
UFRJ/
IBICT 

USP UNESP UFPB UFSC UFF UFPE UEL 
UNIRIO 

B 
UNIRIO 
A 

TOTAL 

Sem Informação 1 1 1 -- 1 1 -- -- -- 1 -- -- -- 6 
TOTAL 14 27 28 16 18 19 19 13 12 15 14 10 12 217 
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Em nível de mestrado confirma-se a predominância das Ciências Sociais 

Aplicadas (65,43%), seguindo-se as Ciências Humanas (11,52%) e as Ciências 

Exatas e da Terra (7,0%). Há que se considerar, também, as Engenharias com 

um percentual de 6,0% (Tabela 18). 

Tabela 18 – Grandes áreas de Formação no- mestrado 
 

GRANDE ÁREA QUANTIDADE % 

Ciências Sociais Aplicadas 142 65,43 
Ciências Humanas 25 11,52 
Ciências Exatas e da Terra 15 7,0 
Engenharias 13 6,0 
Linguística, Letras e Artes 9 4,14 
Ciências da Saúde 1 0,46 
Outros 6 2,76 
Sem Informação 6 2,76 
Total 217 100,00 

Fonte: dados da pesquisa 

8.1.3 Titulação em CI - Doutorado 

Em nível de doutorado identificaram-se 86 docentes com titulação em 

CI, representando 40% do universo. Especificando-se as diferentes 

terminologias, verifica-se que 49 docentes (22,5%) realizaram o doutorado em 

Ciência da Informação, 28 (13%) em Ciências da Informação, dois (0,92%) em 

Documentación, Information Science e Library and Information Science, cada, 

e um (0,46%) em cada dos seguintes cursos: Information Scientifique, 

Information Strategique e Information Studies 

Os dados da Tabela 19 demonstram que o PPG/UNB e o PPG/UFMG 

possuem o maior número de docentes com doutorado em Ciências da 

Informação. Tal fenômeno se explica porque esses cursos foram realizados 

antes desses PPG alterarem sua denominação para Ciência da Informação. 

No caso da USP, apenas dois docentes possuem doutorado em CI, o que 

se justifica pelo fato desse PPG só ter alcançado sua autonomia em 2006, ao 

se desvincular das Ciências da Comunicação, passando a intitular-se, 

doravante, como Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação.
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Tabela 19 - Formação docente em CI – Doutorado 

Doutorado UFBA UNB UFRJ UFMG UNESP USP UFPB UFSC UFF UFPE UEL 
UNIRIO 
B 

UNIRIO 
A TOTAL 

Ciência da Informação 1 7 4 3 4 2 5 1 6 4 2 6 4 49 
Ciências da Informação 1 9 -- 10 -- -- 4 -- 1 -- 3 -- -- 28 
Documentación 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 2 
Information Science -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 
Information Scientifique et 
Technique -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 
Information Strategique et 
Critique -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 
Information Studies -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Library and Information 
Science -- 1 -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 
Total 3 18 5 15 4 2 9 3 7 5 5 6 4 86 

Fonte: dados da pesquisa
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8.1.4 Titulação em áreas transversais - Doutorado 

Existem algumas áreas que não pertencem especificamente à Ciência 

da Informação, por essa razão, nesse estudo, receberam a designação de 

transversais pelas seguintes razões: antigos cursos denominados Comunicação 

e Cultura, outrora ofertado pela Escola de Comunicação (ECO) da UFRJ, 

anterior ao Curso de doutorado em Ciência da Informação do IBICT; Ciências 

da Comunicação, oferecido anteriormente pela USP, com uma linha de 

pesquisa em Ciência da Informação; Ciências da Informação e Comunicação, 

por ser configurado pela CAPES na área de Comunicação, embora tendo uma 

linha de pesquisa em informação. 

Desta forma, identificaram-se 25 ocorrências (11,5%) para as Ciências 

da Comunicação, o que sugere que esses docentes realizaram seus estudos 

doutorais na USP, e Comunicação e Cultura, que se apresenta com dois 

episódios (0,92%). Embora tenham o mesmo significado, a opção por separá-

las se deu para garantir a integridade da nomenclatura utilizada pelo docente. 

Assim sendo, Ciências da Informação e Comunicação e Sciences de 

l’Information et de la Communication, registram um episódio cada e 

representam (0,46%) respectivamente do universo de 42 domínios científicos 

da formação doutoral. (Tabela 20). 

Tabela 20 - Doutorado em áreas transversais 
 

PPG Ciências da 
Informação e 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

Comunicação 
e Cultura 

Sciences de 
L’Information 

et de la 
Communication 

Total 

UEL -- 2 -- -- 2 
UFBA 1 1 -- -- 2 
UFF -- 1 -- -- 1 
UFMG -- -- -- -- - - 
UFPB -- 1 -- 1 2 
UFPE -- 1 -- -- 1 
UFRJ/IBICT -- -- 2 -- 2 
UFSC -- -- -- -- - - 
UNB -- 2 -- -- 2 
UNESP -- 7 -- -- 7 
UNIRIO A -- -- -- -- - - 
UNIRIO B -- -- -- -- - - 
USP -- 10 -- -- 10 
TOTAL 1 25 2 1 29 
Fonte: dados da pesquisa 
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Tal como nos níveis de graduação e mestrado, as áreas de formação 

docente no doutorado apresentam múltiplas especialidades. Excetuando-se a 

Ciência da Informação e as áreas transversais, identificaram-se um total de 42 

domínios científicos (Tabela 21). 

No universo de 217 docentes, 86 possuem doutorado em CI, o que 

representa 39,6%. Esse percentual sofre acréscimo no mestrado (48%) e 

graduação (54%), evidenciando que, à medida que o docente realiza seus 

estudos de pós-graduação tende a buscar áreas distintas para sua formação. 
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Tabela 21 – Áreas de titulação dos docentes – Doutorado 

DOUTORADO UFBA UNB UFMG UFRJ/IBICT USP UNESP UFPB UFSC UFF UFPE UEL UNIRIO 
B 

UNIRIO 
A 

TOTAL 

Administração -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- 2 
Administração de Empresas   1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Análise do Discurso -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Antropologia Social -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Ciência da Informação 1 7 3 4 2 4 5 1 6 4 2 6 4 49 
Ciências da Computação -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- -- 3 
Ciências da Comunicação 1 2 -- -- 10 6 1 -- 1 1 2 -- -- 24 
Ciências da Informação 1 9 10 -- -- -- 4 -- 1 -- 3 -- -- 28 
Ciências da Informação e 
Comunicação 

1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Ciências Sociais -- -- -- -- 1 -- 1 -- -- -- -- 1 1 4 
Communication 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Comunicação 1 -- -- 1 -- -- 1 -- 1 -- -- 1 -- 5 
Comunicação e Cultura -- -- -- 2 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 
Comunicação e Cultura 
Contemporânea 

1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Comunicação e Semiótica -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 2 
Desenvolvimento Agrícola e 
Social 

-- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Documentación 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 2 
Educação 4 -- 3 -- -- 3 1 1 2 -- 1 -- 2 17 
Engenharia de Produção -- -- -- 1 -- -- -- 5 -- 1 -- -- -- 7 
Engenharia Elétrica -- -- -- -- 2 -- 1 -- -- -- -- -- -- 3 
Engenharia Industrial e 
Gestão de Inovação 
Tecnológica 

-- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Estratégias Empresariais -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 
Estudos da Linguagem -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 
Estudos Literários -- -- 1 -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 
Filosofia 1 -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- 2 
Geografia -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Gestão da Educação e -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
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Fonte: dados da pesquisa 

Difusão da Ciência 
História -- 1 1 -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 2 5 
História Cultural -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
História Social -- 2 -- 1 1 1 -- -- 1 1 -- -- 2 9 
Informática -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 
Information Science -- -- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

DOUTORADO UFBA UNB UFMG UFRJ/IBICT USP UNESP UFPB UFSC UFF UFPE UEL UNIRIO 
B 

UNIRIO 
A 

TOTAL 

Information Scientifique et 
Technique 

-- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 

Information Strategique et 
Critique 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 

Information Studies -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Informatique -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Letras 1 -- -- -- -- 1 2 -- -- 1 -- -- -- 5 
Library and Information 
Science 

-- 1 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 

Línguas e Culturas da 
América Latina 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 

Linguística -- -- -- 1 -- 1 -- 2 -- -- -- 1 -- 5 
Literatura -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 
Manufacturing Engineering -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- 1 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento 

-- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 

Multimeios -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- 1 -- -- 2 
Museologia -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Música -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- 1 
Psicologia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 -- -- 2 
Psicologia Social -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Saúde Pública -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Sciences de L´Information et 
de la Communication 

-- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- 1 

Serviço Social -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- -- 1 
Sociologia -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 2 
Sociologie -- -- -- 1 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 
Tecnologias e Sistemas de 
Informação 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1 

TOTAL 14 27 28 16 18 19 19 13 12 15 14 10 12 217 
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Em nível de doutorado revelou-se maior diversidade nas áreas de 

titulação, embora ainda com predominância das Ciências Sociais Aplicadas 

(64,%). Como nos níveis de graduação e mestrado, as Ciências Humanas 

(15,6%) ocupam a segunda área de formação, incluindo-se ainda a área de 

Linguística, Letras e Artes (8,0%). As Ciências Exatas e da Terra decrescem 

para 3,22% (Tabela 22). 

Tabela 22 – Grandes áreas de formação - doutorado 
 

GRANDE ÁREA QUANTIDADE % 

Ciências Sociais Aplicadas 138 64.0 
Ciências Humanas 34 15,6 
Linguística, Letras e Artes 17 8,0 
Engenharias 12 5,5 
Ciências Exatas e da Terra 7 3,22 
Ciências da Saúde 1 0,46 
Outros 7 3,22 
Total  100 

Fonte: dados da pesquisa 

Supõe-se que a predisposição de buscar áreas distintas para titulação 

advém de razões que extrapolam o interesse do docente. Dentre elas, 

destacam-se problemas estruturais como o número de cursos strictu senso 

existentes no país e por consequência, a reduzida oferta de vagas oferecidas 

nos cursos, resultando numa competição cruel nos processos de seleção; por 

outro lado, compreende-se que a oferta de vagas é reduzida em função das 

atribuições impostas aos docentes, a começar pelo publish or perish, o limite 

estabelecido pela CAPES para o número de orientações; a obrigatoriedade de 

aulas na graduação, que implica em orientar monografias de conclusão de 

curso; a coordenação/participação em projetos de pesquisa e a consequente 

orientação aos alunos da iniciação científica; a exigência de produção 

científica para obtenção da bolsa de produtividade 135, além dos encargos 

administrativos para aqueles que ocupam função de gestor etc. 

Ademais, os problemas emocionais advindos dessa busca de outras 

áreas interferem na vida pessoal dos candidatos que se veem na contingência 

de procurar oportunidades em outros campos, ou mesmo outros estados e 

                                                             
135 Destinada aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando sua produção 

científica segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pelos Comitês 
de Assessoramento (CAs)do CNPq.http://www.cnpq.br/documents/10157/5f43cefd-7a9a-
4030-945e-4a0fa10a169a 
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países para alcançar seu objetivo de capacitação. Isso implica em “custos 

emocionais advindos da separação dos pós-graduandos de suas famílias, do 

abandono de emprego entre outros” (Galindo & Azevedo Netto, 2008). Os 

autores alertam ainda que 

A formação exógena, entretanto, pode neste caso ser avaliada como 
negativa para o desenvolvimento, tanto da área de origem, quanto 
para os resultados dos programas de pós-graduação de outras áreas 
que acolhem estes candidatos e acabam desviando o foco de seu 
público alvo (Galindo & Azevedo Netto, 2008). 

Quanto à questão da interdisciplinaridade, os resultados sugerem que, 

sob a perspectiva da formação docente, há evidências de que as múltiplas 

culturas epistêmicas e os aportes teóricos trazidos das áreas identificadas, 

possivelmente interferem na construção dos fundamentos teóricos de um 

campo emergente como a CI, o que vem ao encontro do que preconizam 

Población, Prazeres, & Oliveira (2006) ao afirmarem que “A 

interdisciplinaridade que caracteriza a área de Ciência da Informação está 

evidente não só na produção acadêmica, mas, sobretudo no perfil docente”. 

Isto vem a corroborar com os resultados dessa investigação, ao se verificar 

que 54%, 48% e 39% dos docentes possuem esses percentuais de formação 

específica em CI, na graduação (Biblioteconomia e Arquivologia), no mestrado 

e no doutorado, respectivamente, evidenciando, nitidamente, indícios 

interdisciplinares em seu perfil. 

Considerando as áreas transversais, identificaram-se 29 docentes (13%) 

que possuem formação em CI, em pelo menos uma linha de pesquisa de seus 

cursos. 

Por outro lado, reconhece-se que, apesar da interdisciplinaridade 

propiciar o fortalecimento da área, o excesso de culturas epistêmicas pode 

influenciar a construção de seus fundamentos teóricos, desvirtuar as linhas de 

pesquisa dos PPG e dispersar a produção científica. Nesse sentido, Población 

et al., (2004) se referem às consequências, implicações e influências advindas 

da formação docente e da titulação: 

A área de formação (graduação) e de titulação dos docentes 
(mestrado e doutorado), obtidos tanto no Brasil como no exterior, 
define a vinculação dos docentes nas diferentes linhas e grupos de 
pesquisa, além de contribuir para definir as tendências da produção 
desses profissionais. 
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Os resultados do mapeamento permitiram identificar que 86 docentes 

(39%) possuem doutorado em CI, 29 (13%) em áreas transversais e 103 (47,3%) 

com titulação em áreas diversificadas. 

As implicações dos múltiplos saberes na formação docente dos PPG são 

avaliadas e discutidas por Noronha & Fujino (2009) que alertam em pesquisa 

recente que essa interdisciplinaridade “pode estar refletindo-se na 

fragmentação temática das linhas e dos grupos de pesquisa [...] não 

contribuindo para uma efetiva interação dessas diferentes disciplinas com a 

CI”. 

8.1.5 Pós-Doutorado 

O Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD)136, lançado pela CAPES, 

vem a ratificar a importância da educação continuada para a comunidade 

acadêmica, determinante para a excelência em quaisquer áreas do 

conhecimento. A fim de identificar em quais PPG existem docentes portadores 

do título de pós-doutor, analisaram-se criteriosamente os curricula, 

verificando-se a ocorrência de 56 professores com essa titulação, obtidas em 

universidades brasileiras e estrangeiras. 

Os dados indicam que 18 docentes realizaram seus estudos pós-

doutorais em instituições brasileiras, enquanto 28 optaram por universidades 

europeias, com destaque, por ordem de preferência, para Universidade Carlos 

III, Espanha; Université de Toulouse, França e Universidade do Porto, 

Portugal. Os demais, em número de 10, priorizaram a América do Norte, 

nomeadamente Estados Unidos e Canadá (Tabela 23). 

                                                             
136 O PNPD objetiva apoiar projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, 

mediante a seleção de propostas que visem:- à absorção temporária de jovens doutores, com 
relativa experiência em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P&D&I), para atuarem em 
projetos de pesquisa e desenvolvimento em áreas estratégicas;- ao reforço à pós-graduação e 
aos grupos de pesquisa nacionais;- à renovação de quadros nas universidades e instituições de 
pesquisa para a execução de ensino em nível de pós-graduação, orientação e pesquisa;- à 
expansão e consolidação de programas e ações induzidas das agências que participam desse 
programa;- ao apoio à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), à Lei nº 10.973/04 - Lei 
da Inovação e à Lei nº 11.487/2007 que disciplina e concede incentivo fiscal ao 
desenvolvimento de projetos de P&D&I conjuntos de Instituições de Ciência e Tecnologia e 
empresas;- ao apoio às empresas de base tecnológica (EBTs) e às entidades setoriais de apoio 
à pesquisa, desenvolvimento e inovação nas empresas (ETSs);- ao desenvolvimento das ações 
dos Núcleos de Inovações Tecnológicas (NITs) das Instituições Científicas e Tecnológicas 
(ICTs). Disponível em: http://www.capes.gov.br/bolsas/bolsas-no-pais/2190 
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Tabela 23 - Local de realização do pós-doutorado 
 

PPG Bélgica Brasil Canadá Espanha 
Estados 
Unidos França Itália Portugal 

Reino 
Unido 

Total 

UEL - - 2 - - - - 1 - - - - - - - - 3 

UFBA - - 2 - - - - - - 1 - - 1 - - 4 

UFF - - 4 - - - - 1 - - - - 1 - - 6 

UFMG - - 2 2 - - 2 3 - - 1 1 11 

UFPB - - 2 1 2 - - - - - - 1 - - 6 

UFPE - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

UFRJ/IBICT 1 4 - - - - - - - - 1 - - 1 7 

UFSC - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

UNB - - 1 - - 1 2 1 - - - - 1 6 

UNESP - - 1 1 3 - - - - - - - - - - 5 

UNIRIO A - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 1 

UNIRIO B - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 2 

USP - - - - - - 3 - - - - - - - - - - 3 

TOTAL 1 18 4 12 6 6 1 4 4 56 

Fonte: dados da pesquisa 

Estes resultados apontam que, até a data limite desta investigação, 

apenas ¼, ou seja, 25,8% dos docentes optaram pela educação continuada 

para obtenção do pós-doutorado. 

8.2 Qualificação acadêmica dos docentes das áreas correlatas - 
Graduação 

Identificaram-se nos três Programas das Áreas Correlatas o universo de 

59 docentes com background nos mais diversos domínios científicos. Porém, as 

áreas que preponderam na graduação são Biblioteconomia, Biblioteconomia e 

Documentação e Biblioteconomia e Comunicação, que reunidas atingem o 

percentual de 18,6% e Comunicação Social que perfaz 20,3% do universo em 

apreço. As demais áreas de formação com maior incidência são: Informática e 

Medicina. Justificam-se estas últimas em decorrência das áreas de 

concentração e linhas de pesquisa dos Programas da UFPR, cujo foco é a 

tecnologia e do Programa de Informação e Comunicação em Saúde, que 

objetiva gerar competências para as atividades de ensino e pesquisa na área 

de informação em saúde (Tabela 24). 

 

 



190 

 

Tabela 24 – Formação acadêmica das áreas correlatas - Graduação 

Fonte: dados da pesquisa 
 

8.2.1 Titulação nas áreas correlatas - -Mestrado 

Em nível de mestrado identificaram-se 32 domínios científicos na 

formação docente. Com relação à formação específica em CI, observa-se que 

sua representação nesse universo é de 6,77%. Contudo, ao reunir as áreas 

transversais, Comunicação e Cultura, Comunicação e Informação, Information 

Management e Sciences de l’Information et de la Communication, essa 

percentual sofre considerável acréscimo e atinge o patamar de 15,25%, 

demonstrando um núcleo com significativa representatividade. 

É também patente a posição das áreas de Comunicação, no Programa 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e das Ciências 

Biomédicas, no Programa da Fundação Instituto Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em 

decorrência das áreas de concentração e linhas de pesquisa desses Programas. 

Nesse ranking chama atenção a área de Engenharia de Produção (13%), 

preponderante no Programa da Universidade Federal do Paraná (Tabela 25). 

GRADUAÇÃO IOC UFPR UFRGS TOTAL 
Administração -- 3 -- 3 
Administração de Empresas -- 1 -- 1 
Arquitetura e Urbanismo -- -- 1 1 
Biblioteconomia 1 1 4 6 
Biblioteconomia e Comunicação -- -- 1 1 
Biblioteconomia e Documentação 2 2 -- 4 
Ciências Econômicas -- 1 -- 1 
Ciências Sociais 3 -- -- 3 
Comunicação Social 2 -- 10 12 
Desenho Industrial -- 1 -- 1 
Engenharia Civil 1 1 -- 2 
Engenharia de Alimentos 1 -- -- 1 
Engenharia Elétrica -- 1 -- 1 
Engenharia Química 1 -- -- 1 
Estatística 2 -- -- 2 
História 1 -- 2 3 
Informática -- 4 -- 4 
Jornalismo 1 -- 1 2 
Jornalismo Gráfico e Audiovisual -- -- 1 1 
Matemática 1 -- -- 1 
Medicina 4 -- -- 4 
Processamento de Dados -- 1 -- 1 
Relações Públicas -- -- 1 1 
Sociologia 2 -- -- 2 
Total 22 16 21 59 
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Tabela 25 – Áreas de titulação das áreas correlatas – Mestrado 
 

Fonte: dados da pesquisa 

8.2.2 Titulação nas áreas correlatas - Doutorado 

Nessas áreas identificaram-se 31 especialidades na formação doutoral. 

A titulação em Ciência da Informação corresponde a 5,08% e com doutorado 

nas áreas transversais, Comunicação e Cultura (3,38%), Comunicação e 

Informação (3,38%) e Sciences de l’Information et de la Communication 

(1,69%) respectivamente, o que corresponde quando reunidos à Ciência da 

Informação a 13,53%, confirmando-se um percentual significativo em cursos 

que não são específicos na área de Ciência da Informação. Tal como no 

mestrado é considerável a formação em Engenharia de Produção, 

MESTRADO IOC UFPR UFRGS TOTAL 

Administração de Empresas -- 2 -- 2 
Analyse Regionale et Amenagement de L´Espace 1 -- -- 1 
Archeologie des Periodes Historiques -- -- 1 1 
Artes -- -- 1 1 
Ciência da Informação 3 1 -- 4 
Ciências Biológicas 1 -- -- 1 
Ciências da Comunicação -- -- 5 5 
Comunicação 1 -- 1 2 
Comunicação e Cultura 2 -- -- 2 
Comunicação e Informação -- -- 1 1 
Comunicação e Semiótica -- -- 1 1 
Comunicação Social -- -- 4 4 
Demografia 1 -- -- 1 
Educação 1 2 1 4 
Engenharia de Produção 3 5 -- 8 
Engenharia Elétrica -- 1 -- 1 
Engenharia Elétrica e Informática Industrial -- 1 -- 1 
Estatística Matemática 1 -- -- 1 
Extensão Rural -- -- 1 1 
Filosofia 1 -- -- 1 
História 1 -- -- 1 
Informática -- 4 -- 4 
Information Management -- -- 1 1 
Journalism -- -- 1 1 
Linguística e Letras -- -- 1 1 
Medicina Social 1 -- -- 1 
Microbiologia de Alimentos 1 -- -- 1 
Saúde Coletiva 1 -- -- 1 
Saúde Pública 1 -- -- 1 
Sciences de L´Information et de la Communication 1 -- -- 1 
Sociologia -- -- 1 1 
Sociologia Rural 1 -- 1 2 
Total 22 16 21 59 
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Comunicação, Saúde Coletiva e Saúde Pública, pelas mesmas razões 

anteriormente apontadas (Tabela 26). 

Tabela 26 – Áreas de titulação das áreas correlatas – Doutorado 
 

DOUTORADO IOC UFPR UFRGS TOTAL 

Administração de Empresas -- 2 -- 2 
Antropologia 1 -- -- 1 
Ciência da Informação 3 -- -- 3 
Ciências da Comunicação 1 1 6 8 
Computação -- 1 -- 1 
Communication Studies -- -- 1 1 
Comunicação 1 -- 1 2 
Comunicação e Cultura 2 -- -- 2 
Comunicação e Informação -- -- 2 2 
Comunicação e Semiótica -- -- 1 1 
Comunicação Social -- -- 4 4 
Educação 1 1 -- 2 
Engenharia de Produção 1 6 -- 7 
Engenharia Elétrica -- 1 -- 1 
Engenharia Elétrica e Informática -- 1 -- 1 
Engenharia Florestal -- 1 -- 1 
Filosofia 1 -- -- 1 
Geociências 1 -- -- 1 
Histoire de L’Art et Archéologie -- -- 1 1 
História -- -- 1 1 
Informática Aplicada -- 1 -- 1 
Informática na Educação -- -- 1 1 
Information Studies -- -- 1 1 
Linguística e Letras -- -- 1 1 
Métodos Numéricos em Engenharia -- 1 -- 1 
Saúde Coletiva 2 -- -- 2 
Saúde da Mulher e da Criança 1 -- -- 1 
Saúde Pública 5 -- -- 5 
Sciences de L´Information et de la Communication 1 -- -- 1 
Sociologia -- -- 1 1 
Sociologia e Antropologia 1 -- -- 1 
Total 22 16 21 59 

Fonte: dados da pesquisa 

Apesar desta investigação não ter a pretensão de discutir os 

fundamentos da interdisciplinaridade, não se pode deixar de reconhecer que a 

multiplicidade disciplinar revelada nas áreas correlatas evidencia indícios 

interdisciplinares na formação docente nos três ciclos de formação 

acadêmica, tal como acontece nos PPG. 

Constata-se, ainda, a tendência de os docentes prosseguirem os estudos 

doutorais na mesma área do mestrado e, também, que a variedade de 

domínios científicos das áreas correlatas se equivale à diversidade encontrada 

nos PPG. 
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Stumpf (2009) levanta a questão da Aplicação da Informação em áreas 

específicas ao se referir à inexistência de um grupo de estudo que se 

preocupe com as Aplicações da Informação, uma vez que nos PPG não existem 

linhas de pesquisa para estudar essas aplicações com profundidade. Ressalta 

que o PPG do Instituto Oswaldo Cruz “que se dedica a investigar os fenômenos 

da Informação e da Comunicação especificamente na área da Saúde” poderá 

preencher esse vácuo utilizando as Aplicações da Informação através de suas 

linhas de pesquisa. Nessa perspectiva, Pinheiro (2009) também se reporta à 

ausência dessas aplicações e afirma que: 

Na Ciência da Informação, as aplicações (contextos, áreas, setores e 
organismos) isto é, a informação científica, tecnológica, industrial 
ou artística, ou a aplicação em campos do conhecimento, como na 
Medicina (informação em Medicina), se mesclam com a 
interdisciplinaridade propriamente dita. 

Compreende-se, assim, que a aplicação da informação em ambientes 

científicos, tecnológicos e industriais tem se operado de maneira 

generalizada, exceção feita, apenas, ao exemplo citado anteriormente e que 

poderia ser visto como um desafio para sua adoção em contextos específicos, 

ou seja, nos cursos que vierem a ser criados, configurando-se como uma 

proposta inovadora para mais uma área a ser aplicada e explorada na Ciência 

da Informação. 

8.3 Processo evolutivo do corpo docente 

Os cursos de Pós-Graduação em Ciência da Informação, no Brasil, têm 

sido objeto de investigação de vários autores, todavia Dinah Población tem 

aprofundado esses estudos sob as mais diferentes óticas (Población, 1993); 

(Población & Noronha, 2000); (Población & Noronha, 2002); (Noronha & 

Población, 2002); (Población et al., 2004); (Población et al., 2006). 

Esses estudos englobam formação docente, produção acadêmica com a 

aplicação de métricas – bibliometria, cientometria; literatura cinzenta, 

estudos sobre egressos dos PPG, grupos de pesquisa, evolução da área etc. 

A evolução do corpo docente dos PPG pode ser dimensionada a partir 

de 1989, quando os Programas se resumiam a seis e os professores a 30. No 

período referido, quatro docentes se titularam em CI no Brasil e 13 no 
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exterior, enquanto oito buscaram sua titulação em outras áreas no Brasil e 

cinco no exterior (Población 1993). 

Dez anos depois, em 1999, enquanto o número de professores sofreu 

aumento substancial, constituindo-se de 66 docentes, o número de PPG 

permaneceu estático, não se verificando a criação de nenhum curso, o que 

vem de encontro à expansão da pós-graduação verificada na época e a 

carência de qualificação dos professores. Na contramão das necessidades, 19 

docentes obtiveram sua titulação em CI, no Brasil e 16 no exterior. Os 

titulados em outras áreas atingem o patamar de 21 no Brasil e 10 no exterior. 

Dessa forma, na década, 35 docentes realizaram seus estudos doutorais no 

Brasil e 31 no exterior, perfazendo um total de 66 docentes titulados, sendo 

35 em CI e 31 em outras áreas (Población & Noronha, 2002) 

Em 2004, nenhuma alteração no número de programas ocorre, contudo 

verifica-se que 40 professores se titularam em CI no Brasil e 17 no exterior. 

Nas demais áreas, 41 se qualificaram no Brasil e 19 no exterior, perfazendo 

um total de 117 docentes. Nota-se também que o Programa da USP, à época, 

era o que apresentava o maior número de docentes qualificados (Población et 

al., 2004). 

Dois anos depois, em 2006, 65 docentes se qualificam em CI, dos quais 

40 fizeram seus estudos no Brasil e 15 no exterior. Com relação à qualificação 

em outras áreas, atinge-se o patamar de 64 titulados, sendo que 48 cursaram 

no Brasil e 16 no exterior (Población et al., 2006). 

Compilaram-se os dados referentes ao período 2007 a 2012 diretamente 

dos curricula vitae disponíveis na Plataforma Lattes do CNPq. Constata-se o 

incremento de novos programas e o descredenciamento do Programa da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (PUCCAMP) ocorrido em 2006. 

No período 2007-2012, um total de 27 professores obteve o doutorado 

em CI, a maioria, 25 no Brasil e dois no exterior. Em relação às outras áreas, 

26 realizaram o doutoramento no Brasil e um no exterior, observando-se uma 

redução na quantidade de profissionais que buscam a titulação fora do país. 

Población et al., (2004) referem que essa tendência vem decrescendo “em 

virtude da expansão dos cursos de pós-graduação, nesse nível, oferecidos no 

Brasil”, e consideram-se também as restrições impostas pela CAPES e CNPq 
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para a concessão de bolsas de estudo para cursos semelhantes existentes no 

país. A série histórica demonstra que até 1989, 60% dos cursos realizaram-se 

no exterior; em 1999, esse número decresce para 39,4%; em 2004, 30,76%; em 

2006, 20,05% e no período 2007-2012, 6,12% (Tabela 27). 
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Tabela 27 – Evolução do corpo docente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Adaptado de Población, 2002,2004, 2006,2009 e atualizado a partir de 2007 
BR = Brasil; EXT. = Exterior 

 

 

 

 

Período 1989 1999 2004 2006 2012 

Área de titulação BR EXT. Total % BR EXT. Total % BR EXT. Total % BR EXT. Total % BR EXT. Total % 
Ciência da 
Informação 

4
4 13 17 57 19 16 35 53 40 17 57 48,7 40 15 55 46,2 

2
25 2 27 55 

Outras áreas 
8

8 5 13 43 21 10 31 47 41 19 60 51,3 48 16 64 53,8 
2

21 1 22 45 

Total 
1

12 18 30 100 40 26 66 100 81 36 117 100 88 31 119 100 
4

46 3 49 100 
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A análise da qualificação docente realizada até 1989 e de 1989-1999, 

referente à titulação em CI no Brasil e no exterior e também à titulação em 

outras áreas, demonstra a predominância da titulação em CI com os 

percentuais de 57% e 53%, respectivamente. Población et al. (2004) justifica 

esses percentuais afirmando que “quando do início dos Cursos de CI não havia 

docentes com formação e titulação na área e por isso, a massa crítica era 

formada por professores oriundos de outras áreas, inclusive renomados 

especialistas estrangeiros”. No mesmo período, a titulação em outras áreas 

atinge percentuais muito próximos, 43% e 47%. Inversamente, em 2004 e 

2006, registra-se um percentual decrescente para a titulação em CI, 48% e 

46%, com a qualificação em outras áreas sobrepondo-se e atingindo 51,3% e 

53,8%. No período 2007-2012, a opção pela CI se restabelece e atinge o 

percentual de 55%, enquanto que a titulação em outras áreas atinge o 

patamar de 45% (Tabela 28). 

Tabela 28 – Evolução da qualificação docente 

 
Fonte: dados da pesquisa 

8.4 Respostas as questionário 

 

8.4.1 Estatística do questionário 

A taxa de resposta aos 217 questionários aplicados atingiu o patamar de 

95,4%, equivalente a 207 respostas; dez sujeitos não responderam (4,6%). Do 

total dos questionários respondidos consideraram-se válidos, apenas 115 

(53%), o que significa mais que 50% do universo, garantindo uma amostra 

representativa da população (Tabela 29). 

 

                           Titulação 
 Anos Ciência da Informação % de Qualificação Outras áreas % de Qualificação 

1989 17 57 13 43 

1999 35 53 31 47 

2004 57 48,7 60 51,3 

2006 55 46,2 64 53,8 

2012 27 55 22 45 
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Tabela 29 - Estatística do Questionário 

Fonte: dados da pesquisa 
 

8.4.2 Parte 1- Características sociodemográficas dos inquiridos 

Questão 1.1 - Gênero dos sujeitos 

De acordo com a análise das 115 respostas válidas constata-se que 65% 

dos sujeitos pertencem ao sexo feminino, contrapondo-se ao masculino que 

atinge o percentual de 35% (Gráfico 2). Presume-se que a predominância 

feminina tenha raízes históricas, principalmente em decorrência da formação 

acadêmica conforme enuncia Olinto (2006, p. 171): “pode-se afirmar que 

tanto a Ciência da Informação como a Biblioteconomia permanecem com altas 

proporções de mulheres, independentemente da vinculação forte que se 

estabeleceu originalmente entre ambas”. Essa afirmativa consolida os 

resultados desta investigação em relação à formação acadêmica em 

biblioteconomia que atinge o percentual de 54%, a titulação em nível de 

mestrado (46%) e o doutorado (40%) em Ciência da Informação, corroborando 

com Oliveira (2011) cujo estudo identificou que nos três ciclos há 

preponderância de docentes com formação em Biblioteconomia e titulação em 

Ciência da Informação, demonstrando que os professores optam por continuar 

sua capacitação na área de formação básica e, também, com Daura & Galvão 

(2011) que encontraram os seguintes resultados: 64,51% dos docentes possuem 

graduação; 48,36% mestrado e 39,8% doutorado em Ciência da Informação. 

Investigando cinco cursos de Biblioteconomia da região nordeste do Brasil, 

Universo 217 

Número de respostas obtidas (deadline inicial) 74 

Número de respostas obtidas ( deadline final) 207 

Número de respostas completas (válidas) 115 

Número de respostas incompletas 102 

Taxa de resposta (questionários válidos) 53% 

Tempo médio para completar o questionário 13 minutos e 38 segundos 
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(Alves, 2011) também ratifica a presença maciça do gênero feminino nesses 

cursos. 

 
Gráfico 2 - Gênero dos sujeitos 

 n= 115 
 Fonte: dados da pesquisa 

Questão 1.2 - Faixa etária 

Em relação a faixa etária, constatou-se como predominante o intervalo 

46 a 55 (40%) anos, representado por 46 docentes, número que se aproxima 

aos resultados de Alves (2011); na faixa entre 56 a 65 anos (33%) se encontram 

o total de 38 e entre 36 a 45 anos (16%) correspondendo a 18 sujeitos. Nos 

extremos verifica-se que 10% têm mais de 65 anos, contrapondo-se a 1% 

equivalente àqueles que se encontram entre 25 a 35 anos. Portanto, no 

intervalo entre 46 a 65 anos encontra-se a faixa etária com maior experiência 

representando 73,3%. É também significativo o índice obtido para os 12  

docentes com mais de 65 anos, uma evidência que o fator idade não 

desestimula a continuidade e dedicação à atividade docente (Gráfico 3). 

 

 
Gráfico 3 - Faixa etária dos docentes 
n= 115 
Fonte: dados da pesquisa 



200 

 

Questão 1.3 - Titulação 

Quanto à titulação verifica-se que 69 sujeitos (60%) são doutores, 41 

(36%) complementaram a capacitação com estudos pós-doutorais e cinco (4%), 

além de doutores, possuem o título de Livre Docente137 (Gráfico 4). 

Comparando-se com os resultados de Población et al., (2004) e Noronha 

& Fujino (2009) constata-se que houve evolução do corpo docente no período 

compreendido entre 1999 e 2006. Segundo as autoras em 1999 apenas 11 

(16,7%) dos docentes pertencentes a seis PPG possuíam pós-doutorado, 

observando-se que esse número chegou a 22 em 2006 (19%). 

Os resultados preliminares referentes a 2012 apresentados por Autran & 

Borges (2013) diferem desses pelo fato de considerarem o corpus dos 217 

docentes dos PPG e sua titulação de acordo com os dados extraídos do 

Currículo Lattes, onde se identificaram 56 docentes com pós-doutorado, 

representando (26%) do universo vindo, assim, ao encontro do que preconizam 

Población et al., (2004) ao referirem que 

o avanço do conhecimento está diretamente relacionado com a 
titulação dos pesquisadores, tem-se verificado que o aprimoramento 
do docente tem sido um dos maiores investimentos realizados pelos 
Programas de Pós-Graduação desde o seu estabelecimento. 

Ademais vem ratificar a importância do Programa Nacional de Pós-

Doutorado (PNPD) 138 , que tem como objetivo incentivar a educação 

continuada para a comunidade acadêmica, constituindo-se numa atividade 

determinante para a excelência em quaisquer áreas do conhecimento, 

validando os argumentos de Población et al., (2004) de que 

A titulação de mestres e doutores ao longo desse período tem 
contribuído principalmente com o estabelecimento de massa crítica 
de docentes voltados ao ensino e à pesquisa na área da Ciência da 
Informação, vindo ao encontro das grandes transformações sociais e 
delineamento de tendências que vêm ocorrendo na área em diversos 
segmentos. 

 

                                                             
137 Título obtido por meio de concurso público. O título de Livre Docente atesta uma 

capacitação superior para a docência e pesquisa. Nas Universidades Federais esse título foi 
abolido, mantendo-se, porém, na Universidade de São Paulo (USP), Universidade de Campinas 
(UNICAMP) e Universidade Estadual Paulista (UNESP). Exceção à regra é a Universidade 
Federal de São Paulo (UNIFESP) que mantém a livre docência. 
138 Bolsa destinada aos pesquisadores que se destaquem entre seus pares, valorizando sua 

produção científica segundo critérios normativos, estabelecidos pelo CNPq, e específicos, 
pelos Comitês de Assessoramento (CAs) do CNPq. Disponível em: 
http://www.cnpq.br/documents/10157/5f43cefd-7a9a-4030-945e-4a0fa10a169 
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Gráfico 4 – Titulação dos docentes 
n= 115 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 1.4 - Categoria na carreira docente 

Quanto a categoria na carreira docente, 41 respondentes (50%)  

afirmaram que se encontram na categoria de professor adjunto, que é a 

categoria inicial para professores doutores, variando dos níveis I a lV;  43 

(37%) são associados, 13 (11%) titulares e apenas um (1%) catedrático. Isto 

significa dizer que 50% dos professores dos PPG se encontram na categoria 

professor adjunto (Gráfico 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 5 - Categoria na carreira docente 
n= 115 
Fonte: dados da pesquisa 
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Questão 1.5 - Experiência na carreira docente 

Os resultados referentes à experiência da atividade docente 

demonstram que 32 inquiridos (28%) possuem mais de 25 anos na carreira 

docente, supondo-se que se enquadram como bolsistas de Produtividade 

Senior (PQ-Sr) 139  ou são docentes que, deliberadamente, optaram por 

continuar exercendo a atividade docente. 

De acordo com o Gráfico 6, sete docentes (6%) possuem menos de cinco 

anos, 15 (13%) se enquadram no intervalo de 6 a 10 anos, 19 (17%) entre 11 a 

15 anos, 22 (19%) 16 a 20 anos, 20 (17%) 21 a 25 anos de experiência. 

Somando-se aqueles que se encontram no intervalo entre 11 e 25 anos de 

experiência docente, encontra-se um total de 56 docentes, constatando-se ser 

este o maior percentual, equivalendo a 53%, enquanto que aqueles com até 

dez anos, 22 docentes, corresponde a 19%. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6 - Anos de experiência na docência-pesquisa 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

 

 

                                                             
139 Bolsa “Destinada ao pesquisador que se destaque entre seus pares como líder e paradigma 

na sua área de atuação, valorizando sua produção científica e/ou tecnológica, segundo 
requisitos e critérios normativos estabelecidos pelo CNPq e por sua assessoria técnico-
científica”.  Para se candidatar à bolsa de Pesquisador Sênior o candidato obrigatoriamente 
deve ter 15 (quinze) anos consecutivos ou não, como bolsista em uma das modalidades: 
Produtividade em Pesquisa - PQ ou em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora - 
DT na categoria 1, nível A ou B, do CNPq. Disponível em: 
http://www.cnpq.br/documents/10157/17e30bbc-1e31-4f5f-a341-2ecaf0e379c6 Acesso em: 
14 jul. 2013. 

6,087% 
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Questão 1.6 - Programas de origem dos sujeitos 

Conforme referido anteriormente, a região Sudeste é a que concentra o 

maior número de Programas de Pós-Graduação em CI. Dessa região obteve-se 

a maior taxa de respostas (44%), enquanto que da região Nordeste obteve-se 

25  (22%), destacando-se os PPG da UFPB e UFBA. Da região Centro-Oeste, que 

registra um único Programa, dez docentes (9%) se pronunciaram, e da região 

Sul, destacando-se a UEL, 12 sujeitos (10%) se dispuseram a colaborar. 

Verificou-se que seis docentes (5%) não são professores permanentes dos 

programas, pelo fato de terem indicado como origem Programas que não 

pertencem à CI, o que leva à suposição de que se trata de professores 

colaboradores e 11 (10%) não indicaram a origem do programa (Gráfico 7). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 7- Programas de Pós-Graduação dos respondentes 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 
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8.4.3 Parte 2 – Uso da Internet nas atividades de docência e pesquisa 

Questão 2.1 – Alterações provocadas pelas TIC no comportamento 
informacional 

Visando conhecer se as TIC provocaram ou não alteração no 

comportamento informacional dos docentes, os resultados demonstram que 

108 (93,91%) responderam afirmativamente, seis (5,21%) não responderam à 

questão, enquanto um (0,87%) afirmou não ter havido alteração. A maioria, 

portanto, confirma o que refere Nentwich (2003a) ao afirmar que após a 

emergência das TIC na academia não será mais a mesma (Gráfico 8). 

 

 
Gráfico 8 - Alterações no comportamento informacional 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 2.2 - Importância atribuída ao uso das TIC 

Para analisar essa rubrica excluíram-se aqueles que não tinham opinião 

formada. 

Quando instados a opinar sobre a importância do uso das TIC, segundo 

os parâmetros da escala de Likert, majoritariamente os sujeitos reportaram, 

na hierarquia da escala 3 (= muito relevante), que: a utilização das TIC para 
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submissão de artigos se constitui como a mais relevante dessa categoria, com 

o percentual de 93,68%. Como segundo mais relevante, apontaram a 

comunicação com pesquisadores brasileiros (92,08%), seguindo-se a submissão 

de comunicações a eventos (91,73%). A utilização das TIC para comunicar com 

pesquisadores de outras nacionalidades e com pesquisadores portugueses, 

atingiu 85,26% e 68, 13%, respectivamente. 

Constata-se, portanto, que a utilização das TIC para comunicação com 

pesquisadores portugueses, apesar de considerada muito relevante, foi o item 

que obteve o menor percentual, ratificado pela média 2,53 e desvio padrão 

0,750. Por outro lado, nos extremos, dois pesquisadores consideram 

irrelevante utilizar as TIC para comunicar com pesquisadores brasileiros, 14 

com portugueses e 4 com outras nacionalidades, restando um que apontou 

como irrelevante a submissão a congressos utilizando as TIC. 

Na escala 2 (= pouco relevante) 5,94%, 16,48% e 10,53% consideram 

pouco relevante a comunicação com pesquisadores brasileiros, portugueses e 

de outras nacionalidades, respectivamente. Para 6,32% a submissão de artigos 

é pouco relevante, enquanto 7,22% apontam essa rubrica para a submissão de 

comunicações a congressos (Tabela 30). 

Tabela 30 - Importância atribuída ao uso das TIC 
 (1 = irrelevante, 2 = pouco relevante; 3 = muito relevante) 

 
Fonte: dados da pesquisa 

Com a finalidade de identificar possíveis relações entre as 

características sociodemográficas e as demais variáveis do estudo, realizou-se 

Importância atribuída ao 
uso das TIC 

Frequência 
N 

Média 
Desvio-
padrão 

1 
n 

(%) 

2 
n 

(%) 

3 
n 

(%) 

Comunicar com 
pesquisadores brasileiros 

101 2,90 0,361 
2 

(1,98) 
6 

(5,94) 
93 

(92,08) 

Comunicar com 
pesquisadores portugueses 

91 2,53 0,750 
14 

(15,38) 
15 

(16,48) 
62 

(68,13) 

Comunicar com 
pesquisadores de outras 
nacionalidades 

95 2,81 0,490 
4 

(4,21) 
10 

(10,53) 
81 

(85,26) 

Submeter artigos a 
periódicos 

95 2,94 0,245 
0 

(0,00) 
6 

(6,32) 
89 

(93,68) 

Submeter comunicações a 
congressos 

97 2,91 0,33 
1 

(1,03) 
7 

(7,22) 
89 

(91,73) 
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a análise descritiva das variáveis isoladamente e, em seguida, aplicaram-se os 

testes de Kruskal-Wallis140 e de Mann-Whitney141. 

Não se observou nenhuma predominância de gênero quanto a: se 

comunicar com pesquisadores brasileiros (p-valor = 0,9999)142, portugueses (p-

valor = 0,9476), nem de outras nacionalidades (p-valor = 0,7725); também não 

houve diferença nessa categoria para submeter artigos a periódicos (p-valor = 

0,8308) e comunicações a congressos (p-valor = 0,8308). 

A faixa etária não altera a opinião dos sujeitos quanto a se comunicar 

com pesquisadores brasileiros (p-valor = 0,1653), portugueses (p-valor = 

0,6803) e de outras nacionalidades (p-valor = 0,0964); nem a submeter artigos 

a periódicos (p-valor = 0,0964) e comunicações a congressos (p-valor = 

0,0964). 

Em relação ao grau acadêmico, também não há diferença na opinião a 

respeito da importância de se comunicar com pesquisadores brasileiros (p-

valor = 0,7348), portugueses (p-valor = 0,6196) ou de outras nacionalidades 

(p-valor = 0,7074); o mesmo ocorrendo quanto a submeter artigos a periódicos 

(p-valor = 0,7074) e comunicações a congressos (p-valor = 0,9637). 

Segundo a carreira docente, nenhuma diferença se observou na opinião dos 

respondentes quanto a importância do uso das TIC para se comunicar com 

pesquisadores brasileiros (p-valor = 0,7348), portugueses (p-valor = 0,7053), 

ou de outras nacionalidades (p-valor = 0,7074); nem quanto a importância de 

submeter artigos a periódicos (p-valor = 0,6167) e comunicações a congressos 

(p-valor = 0,9637). 

Os anos de experiência docente não são fator que altera 

significativamente a opinião a respeito da importância atribuída à 

                                                             
140 Teste utilizado para avaliar se mais de dois grupos independentes provém de uma mesma 

população. Para aplicar o teste, os dados devem ter mensuração no mínimo ordinal e há 
diferença significativa entre os grupos se p-valor < α (Siegel; Castellan Jr. (2006). Para 

comparar mais de dois grupos, utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis. 
141 O teste de Mann-Whitney é aplicado a dados com mensuração no mínimo ordinal para 

avaliar se dois grupos independentes provém de uma mesma população. Na aplicação do teste 
considera-se que há diferença significativa entre dois grupos se p-valor < α (Siegel; Castellan 
Jr. (2006). Ao se comparar dois grupos (Gênero masculino vs. Gênero feminino) utilizou-se o 
teste de Mann-Whitney. 
Siegel, S.; Castellan Jr., N. J. (2006) Estatística não-paramétrica para as ciências do 
comportamento. 2 ed. Porto Alegre: Artmed 
142 Neste trabalho considerou-se α = 0,05 (ou 5%). 
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comunicação com pesquisadores brasileiros (p-valor = 0,5581) e portugueses 

(p-valor = 0,7790) nem a submeter artigos a periódicos (p-valor = 0,7093) e 

comunicações a congressos (p-valor = 0,4084). Entretanto, para comunicar 

com pesquisadores de outras nacionalidades encontrou-se (p-valor = 0,0214). 

Como se pode observar na Tabela 31, proporcionalmente, pesquisadores com 

mais tempo de experiência consideram relevante a importância do uso das TIC 

na comunicação com pesquisadores de outras nacionalidades: para aqueles 

com até 15 anos de experiência, 85,37% afirmaram ser muito relevante, 

enquanto que para aqueles com mais tempo de experiência o percentual é de 

62,16%.  

Tabela 31 – TIC X comunicação com pesquisadores brasileiros 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 66 2,91 3 0,339 

0,855* 
Masculino 35 2,89 3 0,404 

Faixa etária 
Até 45 anos 18 2,77 3 0,548 

0,191 
De 46 a 55 anos 43 2,95 3 0,213 
De 56 a 65 anos 29 2,93 3 0,371 
Mais de 65 anos 11 2,82 3 0,405 

Grau acadêmico 
Doutor 64 2,86 3 0,432 

0,108 Pós-Doutor 32 3,00 3 0,000 
Livre Docente 5 2,80 3 0,447 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 57 2,88 3 0,426 

0,623 Associado 34 2,91 3 0,288 
Titular/Catedrático 10 3,00 3 0,000 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 3,00 3 0,000 

0,463 

De 6 a 10 anos 15 2,93 3 0,258 
De 11 a 15 anos 17 2,71 3 0,686 
De 16 a 20 anos 18 2,89 3 0,323 
De 21 a 25 anos 16 3,00 3 0,000 
Mais de 25 anos 19 2,93 3 0,258 

Região 
Sudeste 44 2,95 3 0,211 

0,749 
Nordeste 23 2,91 3 0,288 
Sul 11 3,00 3 0,000 
Centro-Oeste 9 2,89 3 0,333 
Outros programas 4 3,00 3 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 
Fonte: dados da pesquisa 

Constatando-se que houve diferença significativa para a variável 

categoria na carreira docente quanto a importância atribuída ao uso das TIC 

para se comunicar com autores portugueses, conforme o teste de Kruskal-
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Wallis, aplicou-se o teste de Mann-Whitney para verificar qual das categorias 

apresentava diferença significativa entre si. Os resultados apontaram 

diferença significativa entre professores adjuntos e associados (p-valor = 

0,004), mas não entre professores associados e titulares/catedráticos (p-valor 

= 0,386). Como se pode observar na Tabela 32, a média dos professores 

adjuntos foi maior que a dos associados, indicando que estes atribuem menor 

importância ao uso das TIC do que os professores adjuntos para se comunicar 

com pesquisadores portugueses. 

Tabela 32 - TIC X comunicação com pesquisadores portugueses 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 61 2,51 3 0,766 

0,758* 
Masculino 31 2,57 3 0,728 

Faixa etária 
Até 45 anos 15 2,67 3 0,724 

0,324 
De 46 a 55 anos 35 2,66 3 0,639 
De 56 a 65 anos 31 2,39 3 0,803 
Mais de 65 anos 10 2,30 3 0,949 

Grau acadêmico 
Doutor 56 2,55 3 0,737 

0,717 Pós-Doutor 31 2,52 3 0,769 
Livre Docente 4 2,25 2,5 0,957 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 46 2,74 3 0,575 

0,017 Associado 35 2,26 3 0,852 
Titular/Catedrático 10 2,50 3 0,850 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 3 3 0,000 

0,333 

De 6 a 10 anos 12 2,83 3 0,389 
De 11 a 15 anos 16 2,38 3 0,806 
De 16 a 20 anos 18 2,44 3 0,856 
De 21 a 25 anos 13 2,38 3 0,870 
Mais de 25 anos 26 2,50 3 0,762 

Região 
Sudeste 38 2,50 3 0,726 

0,195 
Nordeste 21 2,67 3 0,730 
Sul 10 2,80 3 0,632 
Centro-Oeste 9 2,78 3 0,667 
Outros programas 5 2,20 2 0,837 

*Teste de Mann-Whitney 

De acordo com o procedimento estatístico, a análise da importância 

atribuída ao uso das TIC para se comunicar com pesquisadores de outras 

nacionalidades não apresentou diferença significativa para as variáveis gênero 

(p-valor = 0,723), faixa etária (p-valor 0,5089), grau acadêmico (p-valor = -

0,5818), categoria na carreira docente (p-valor = 0,285), anos de experiência 
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(p-valor = 0,1166) e região (p-valor = 0,8046), significando que, em geral, 

todos atribuem importância ao uso das TIC para tal fim  (Tabela 33). 

 
Tabela 33 - TIC X comunicação com pesquisadores de outras nacionalidades 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 

Feminino 64 2,80 3 0,510 
0,723* 

Masculino 31 2,84 3 0,454 

Faixa etária 

Até 45 anos 18 2,94 3 0,236 

0,5089 
De 46 a 55 anos 38 2,82 3 0,512 
De 56 a 65 anos 28 2,75 3 0,518 
Mais de 65 anos 11 2,73 3 0,647 

Grau acadêmico 

Doutor 60 2,78 3 0,524 
0,5818 Pós-Doutor 30 2,83 3 0,461 

Livre Docente 5 3,00 3 0,000 

Categoria na carreira docente 

Adjunto 52 2,88 3 0,379 
0,285 Associado 33 2,70 3 0,637 

Titular/Catedrático 10 2,80 3 0,422 

Anos de experiência na carreira docente 

Menos de 5 anos 7 3,00 3 0,000 

0,1166 

De 6 a 10 anos 15 3,00 3 0,000 
De 11 a 15 anos 14 2,93 3 0,267 
De 16 a 20 anos 17 2,59 3 0,712 
De 21 a 25 anos 16 2,81 3 0,544 
Mais de 25 anos 26 2,73 3 0,533 

Região 

Sudeste 39 2,85 3 0,432 

0,8046 

Nordeste 22 2,77 3 0,528 

Sul 11 2,91 3 0,302 

Centro-Oeste 10 2,70 3 0,674 

Outros programas 4 3,00 3 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 

A utilização das TIC para submissão de artigos não mostrou diferença 

significativa em nenhuma das variáveis consideradas, à medida que os 

resultados demonstram os seguintes valores para gênero, p-valor = (0,993); 

faixa etária, p-valor = (0,146); grau acadêmico, p-valor (0,8371); categoria na 

carreira docente, p-valor = (0,8758); anos de experiência, p-valor = 0,5536; 

região, p-valor = (0,0536). 

Dessa forma, constata-se que os docentes utilizam as TIC para submissão 

on-line de artigos, independente de gênero, idade, grau acadêmico, 

categoria, experiência e região (Tabela 34). 
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Tabela 34 - Utilização das TIC para submeter artigos a periódicos 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 63 2,94 3 0,246 

0,993* 
Masculino 92 2,94 3 0,246 

Faixa etária 
Até 45 anos 16 3,00 3 0,000 

0,146 
De 46 a 55 anos 41 2,88 3 0,331 
De 56 a 65 anos 27 3,00 3 0,000 
Mais de 65 anos 11 2,91 3 0,302 

Grau acadêmico 
Doutor 59 2,932 3 0,254 

0,8371 Pós-Doutor 31 2,935 3 0,250 
Livre Docente 5 3,000 3 0,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 53 2,94 3 0,233 

0,8758 Associado 32 2,94 3 0,246 
Titular/Catedrático 10 2,90 3 0,316 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 3,00 3 0,000 

0,5536 

De 6 a 10 anos 14 2,93 3 0,267 
De 11 a 15 anos 14 2,86 3 0,363 
De 16 a 20 anos 18 2,89 3 0,323 
De 21 a 25 anos 16 3,00 3 0,000 
Mais de 25 anos 27 2,96 3 0,192 

Região 
Sudeste 42 2,93 3 0,261 

0,549 
Nordeste 23 2,96 3 0,209 
Sul 11 2,91 3 0,302 
Centro-Oeste 9 3,00 3 0,000 
Outros programas 4 2,75 3 0,500 

*Teste de Mann-Whitney 

A submissão de comunicações a congressos seguiu os mesmos padrões 

da submissão de periódicos, demonstrando a importância atribuída ao uso das 

TIC para tal fim. Não se constatou diferença nas variáveis: gênero, p-valor = 

(0,379); faixa etária, p-valor (0,409); grau acadêmico, p-valor = (0,789); 

categoria, p-valor = (0,817); experiência, p-valor (0,515) e região, p-valor = 

(0,744). Constata-se, portanto, que nenhuma das variáveis influencia 

negativamente a importância atribuída ao uso das TIC para submissão de 

trabalhos a congressos (Tabela 35). 
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Tabela 35 – Utilização das TIC para submeter comunicações a congressos 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 63 2,92 3 0,326 

0,379* 
Masculino 34 2,88 3 0,327 

Faixa etária 
Até 45 anos 16 3,00 3 0,000 

0,409 
De 46 a 55 anos 42 2,90 3 0,297 
De 56 a 65 anos 28 2,89 3 0,416 
Mais de 65 anos 11 2,82 3 0,405 

Grau acadêmico 
Doutor 59 2,90 3 0,357 

0,789 Pós-Doutor 33 2,91 3 0,292 
Livre Docente 5 3,00 3 0,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 53 2,89 3 0,375 

0,817 Associado 34 2,94 3 0,239 
Titular/Catedrático 10 2,90 3 0,316 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 3,00 3 0,000 

0,515 

De 6 a 10 anos 14 3,00 3 0,000 
De 11 a 15 anos 17 2,76 3 0,562 
De 16 a 20 anos 17 2,88 3 0,332 
De 21 a 25 anos 16 2,94 3 0,250 
Mais de 25 anos 27 2,93 3 0,267 

Região 
Sudeste 43 2,95 3 0,213 

0,744 
Nordeste 23 2,87 3 0,344 
Sul 11 2,91 3 0,302 
Centro-Oeste 9 2,89 3 0,333 
Outros programas 4 3,00 3 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 

8.4.4 Parte 3 – Acesso à informação 

Questão 3.1 - Utilização das fontes de informação em formato analógico 

Com o intuito de indagar aos sujeitos sobre o grau de utilização das 

fontes de informação analógicas, segundo a escala de Lickert, numerada de 1 

a 3 (1 = não usa; 2 = dispensável; 3 = indispensável), verificou-se que na 

escala 3 a tipologia documental capítulo de livros se mostrou um recurso 

indispensável para 82,61% dos sujeitos, seguindo-se com 57,39% os periódicos 

nacionais arbitrados, os periódicos  internacionais arbitrados e as 

comunicações de eventos internacionais, ambos com 51,30%, além das 

comunicações de eventos nacionais (50,43%) e as monografias (46,22%). 
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Na escala de número 2 (=dispensável) a categoria literatura cinzenta foi 

considerada dispensável por 54 sujeitos atingindo o maior percentual 46,96%, 

ao passo que as demais categorias apresentarem oscilações em torno de 30% a 

38%, excetuando-se os capítulos de livros, com média 2,80 e percentual de 

14,78%. 

No extremo, escala de número 1 (=não usa) 60 sujeitos (52,17%) 

assinalaram que não utilizam os periódicos não arbitrados, confirmando que a 

avaliação pelos pares se constitui importante recurso de controle de 

qualidade. Este item obteve o maior percentual e, portanto, maior 

representatividade dentre as três escalas. Considerando, ainda, o grau de 

importância atribuído na escala 1, constata-se que 14 docentes (12,17%) não 

utilizam periódicos nacionais e internacionais não arbitrados; 19 (16,52%) 

monografias; 3 (2,61%) capítulos de livros; 16 (13,91%) comunicações em 

eventos nacionais e internacionais e 23 (20,00%) literatura cinzenta (Tabela 

36). 

Observando-se a tipologia documental considerada indispensável, 

verifica-se que os percentuais para essa escala atingiram mais de 50%, 

significando que as publicações analógicas continuam a ser utilizadas por 

ampla maioria, independentemente de sua tipologia. 

Tabela 36 - Grau de utilização das fontes de informação em formato 
analógico 
(1 = não usa, 2 = dispensável; 3 = indispensável) 

Grau de utilização das fontes de 
informação em formato analógico 

Frequência 
N 

Média 
Desvio-
padrão 

1 
n 

(%) 

2 
n 

(%) 

3 
n 

(%) 

Periódicos científicos nacionais 
arbitrados 

115 2,45 0,704 
14 

(12,17) 
35 

(30,43) 
66 

(57,39) 

Periódicos científicos internacionais 
arbitrados 

115 2,39 0,697 
14 

(12,17) 
42 

(36,52) 
59 

(51,30) 

Periódicos científicos não arbitrados 115 1,57 0,663 
60 

(52,17) 
44 

(38,26) 
11 

(9,57) 

Monografias 115 2,29 0,735 
19 

(16,52) 
44 

(38,26) 
45 

(46,22) 

Capítulo de livros 115 2,80 0,462 
3 

(2,61) 
17 

(14,78) 
95 

(82,61) 

Comunicações em eventos nacionais 115 2,37 0,717 
16 

(13,91) 
41 

(35,65) 
58 

(50,43) 

Comunicações em eventos 
internacionais 115 2,37 0,719 

16 
(13,91) 

40 
(34,78) 

59 
(51,30) 

Literatura cinzenta 115 2,13 0,720 
23 

(20,00) 
54 

(46,96) 
38 

(33,04) 

Fonte: dados da pesquisa 
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Não se constatou diferença significativa na utilização de periódicos 

nacionais arbitrados em formato analógico. De acordo com todas as 

categorias, constata-se que os docentes conservam essa prática, conforme se 

pode constatar através dos resultados para as variáveis: gênero, p-valor = 

(0,317); faixa etária, p-valor = (0,822); grau acadêmico, p-valor = (0,271); 

categoria; p-valor = (0,135), experiência: (0,628), região, (0,666). Isso 

demonstra que o periódico analógico arbitrado se mantém como importante 

fonte de informação para a comunidade docente (Tabela 37). 

Tabela 37 - Utilização de periódicos nacionais arbitrados em formato 
analógico 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,51 3 0,665 

0,317* 
Masculino 40 2,35 3 0,770 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,42 3 0,769 

0,822 
De 46 a 55 anos 46 2,39 3 0,714 
De 56 a 65 anos 38 2,50 3 0,726 
Mais de 65 anos 12 2,58 3 0,515 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,51 3 0,656 

0,271 Pós-Doutor 41 2,32 3 0,789 
Livre Docente 5 2,80 3 0,447 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,32 3 0,776 

0,135 Associado 43 2,63 3 0,578 
Titular/Catedrático 13 2,46 3 0,660 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,43 3 0,787 

0,628 

De 6 a 10 anos 15 2,27 3 0,704 
De 11 a 15 anos 19 2,32 3 0,820 
De 16 a 20 anos 22 2,41 3 0,796 
De 21 a 25 anos 20 2,50 3 0,688 
Mais de 25 anos 32 2,63 3 0,554 

Região 
Sudeste 51 2,47 3 0,731 

0,666 
Nordeste 25 2,60 3 0,500 
Sul 12 2,33 2,5 0,778 
Centro-Oeste 10 2,20 2 0,789 
Outros programas 6 2,50 3 0,837 

*Teste de Mann-Whitney 

Quanto ao grau de utilização de periódicos internacionais arbitrados em 

formato analógico, o teste de Kruskal-Wallis indicou a presença de diferença 

significativa para a categoria docente. Para identificar a diferença entre os 

pares de cada grupo, aplicou-se o teste de Mann-Whitney, contudo este não 

indicou diferença significativa entre os grupos (o p-valor foi maior que 0,05 
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em todas as combinações). Logo, não há diferença na opinião dos docentes 

quanto a esta categoria. 

Para a variável gênero encontrou-se o p-valor = (0,708); para o grau 

acadêmico, p-valor = (0,706); categoria na carreira docente, p-valor = 

(0,027); experiência, p-valor = (0,610); região, p-valor = (0,3595), não se 

constatando, assim, diferenças significativas (Tabela 38). 

 

Tabela 38 - Utilização de periódicos internacionais arbitrados em formato 
analógico 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,41 3 0,680 

0,708* 
Masculino 40 2,35 2,5 0,736 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,37 3 0,761 

0,706 
De 46 a 55 anos 46 2,33 3 0,701 
De 56 a 65 anos 38 2,50 3 0,647 
Mais de 65 anos 12 2,33 2,5 0,778 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,42 2 0,628 

0,345 Pós-Doutor 41 2,29 2 0,814 
Livre Docente 5 2,80 3 0,447 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,29 2 0,696 

0,027 Associado 43 2,60 3 0,623 
Titular/Catedrático 13 2,15 2 0,801 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,29 2 0,756 

0,610 

De 6 a 10 anos 15 2,40 3 0,737 
De 11 a 15 anos 19 2,26 2 0,733 
De 16 a 20 anos 22 2,36 2 0,658 
De 21 a 25 anos 20 2,30 2 0,733 
Mais de 25 anos 32 2,56 3 0,669 

Região 
Sudeste 51 2,41 3 0,753 

0,3595 
Nordeste 25 2,52 3 0,510 
Sul 12 2,50 3 0,674 
Centro-Oeste 10 2,00 2 0,667 
Outros programas 6 2,33 3 1,033 

*Teste de Mann-Whitney 

Para a utilização de periódicos não revisados em formato analógico 

nenhuma associação mostrou diferença. Os resultados atribuídos para as 

variáveis com os respectivos valores para: gênero, p-valor = (0,305); faixa 

etária, p-valor = (0,818); grau acadêmico, p-valor = (0,557); experiência na 

carreira docente, p-valor = (0,537); região, p-valor = (0,158) se encontram na 

Tabela 39. 
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Tabela 39 - Utilização de periódicos não revisados em formato analógico 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 1,52 1 0,623 

0,305* 
Masculino 40 1,68 2 0,730 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 1,53 1 0,697 

0,818 
De 46 a 55 anos 46 1,50 1 0,548 
De 56 a 65 anos 38 1,66 1 0,781 
Mais de 65 anos 12 1,67 2 0,651 

Grau acadêmico 
Doutor 69 1,62 2 0,666 

0,557 Pós-Doutor 41 1,49 1 0,637 
Livre Docente 5 1,60 1 0,894 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 1,54 1 0,597 

0,502 Associado 43 1,53 1 0,667 
Titular/Catedrático 13 1,85 2 0,899 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 1,57 1 0,787 

0,537 

De 6 a 10 anos 15 1,40 1 0,632 
De 11 a 15 anos 19 1,68 2 0,582 
De 16 a 20 anos 22 1,45 1 0,671 
De 21 a 25 anos 20 1,55 1 0,686 
Mais de 25 anos 32 1,69 2 0,693 

Região 
Sudeste 51 1,67 2 0,712 

0,158 
Nordeste 25 1,72 2 0,614 
Sul 12 1,50 1 0,674 
Centro-Oeste 10 1,20 1 0,422 
Outros programas 6 1,33 1 0,516 

*Teste de Mann-Whitney 

Quanto ao uso de monografias em formato analógico, o teste de 

Kruskal-Wallis indicou a presença de diferença significativa na variável anos 

de experiência docente. Assim, aplicou-se o teste de Mann-Whitney para as 

combinações dois a dois entre os grupos. O teste não identificou diferença 

significativa na opinião dos professores com até 15 anos de experiência (p-

valor > 0,05 em todas as comparações). O mesmo ocorreu para os professores 

com mais de 15 anos de experiência. No entanto, ao serem comparados os 

grupos de professores com menos de 15 aos grupos com mais de 15 anos, 

observaram-se diferenças significativas (p-valor < 0,05). Com isto, pode-se 

afirmar que professores com até 15 anos de experiência atribuem menor 

importância ao uso de monografias em formato analógico (Tabela 40). 
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Tabela 40 - Utilização de monografias em formato analógico 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,37 3 0,712 

0,084* 
Masculino 40 2,13 2 0,757 
Faixa etária 
Até 45 anos 19 1,95 2 0,780 

0,155 
De 46 a 55 anos 46 2,30 2 0,756 
De 56 a 65 anos 38 2,37 2 0,675 
Mais de 65 anos 12 2,50 3 0,674 
Grau acadêmico 
Doutor 69 2,25 2 0,736 

0,462 Pós-Doutor 41 2,39 3 0,703 
Livre Docente 5 2,00 2 1,000 
Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,20 2 0,768 

0,114 Associado 43 2,30 2 0,741 
Titular/Catedrático 13 2,62 3 0,768 
Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 1,86 2 0,900 

0,024 

De 6 a 10 anos 15 2,33 2 0,724 
De 11 a 15 anos 19 1,95 2 0,780 
De 16 a 20 anos 22 2,45 3 0,671 
De 21 a 25 anos 20 2,10 2 0,718 
Mais de 25 anos 32 2,56 3 0,619 
Região 
Sudeste 51 2,24 2 0,681 

0,494 
Nordeste 25 2,52 3 0,653 
Sul 12 2,17 2 0,835 
Centro-Oeste 10 2,30 2,5 0,823 
Outros programas 6 2,17 2,5 0,983 

*Teste de Mann-Whitney 

Visto que o teste de Kruskal-Walis indicou uma diferença significativa 

para a importância do uso de capítulos de livro em formato analógico para a 

variável anos de experiência docente, aplicou-se o teste de Mann-Whitney e 

verificou-se que o grupo de professores entre 6 e 15 anos de experiência 

apresentou opinião diferente dos demais (p-valor< 0,05), com média de 2,42 e 

desvio padrão 0,692. Logo, professores entre 6 e 15 anos de experiência 

atribuíram menor importância ao uso de capítulos de livros em formato 

analógico (Tabela 41). 
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Tabela 41 - Utilização de capítulos de livro em formato analógico 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,81 3 0,456 

0,608* 
Masculino 40 2,78 3 0,480 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,79 3 0,535 

0,546 
De 46 a 55 anos 46 2,85 3 0,363 
De 56 a 65 anos 38 2,79 3 0,528 
Mais de 65 anos 12 2,67 3 0,492 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,84 3 0,407 

0,575 Pós-Doutor 41 2,73 3 0,549 
Livre Docente 5 2,80 3 0,447 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,81 3 0,434 

0,811 Associado 43 2,81 3 0,450 
Titular/Catedrático 13 2,69 3 0,630 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 3,00 3 0,000 

0,002 

De 6 a 10 anos 15 2,87 3 0,352 
De 11 a 15 anos 19 2,42 3 0,692 
De 16 a 20 anos 22 2,95 3 0,213 
De 21 a 25 anos 20 2,95 3 0,224 
Mais de 25 anos 32 2,75 3 0,508 

Região 
Sudeste 51 2,74 3 0,523 

0,508 
Nordeste 25 2,88 3 0,332 
Sul 12 2,75 3 0,452 
Centro-Oeste 10 2,90 3 0,316 
Outros programas 6 3,00 3 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 

Em relação à importância atribuída ao uso de comunicações 

apresentadas em eventos nacionais em formato analógico, o teste de Kruskal-

Wallis indicou a presença de diferença significativa na opinião de professores, 

na variável categoria na carreira docente. Aplicando-se o teste de Mann-

Whitney constataram-se diferença significativa na opinião dos professores 

adjuntos em relação aos demais (p-valor < 0,05). Assim, a importância 

atribuída pelos professores adjuntos às comunicações de eventos em formato 

analógico foi menor do que a dos professores das outras categorias. 

Nessa variável o teste de Mann-Whitney indicou, também, diferença 

significativa entre os professores com menos de 15 e aqueles com mais de 15 

anos de experiência (p-valor < 0,05). Dessa forma, constatou-se que 

professores com menos de 15 anos de experiência dão menor importância ao 

uso de comunicações de eventos nacionais em formato analógico (Tabela 42). 
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Tabela 42 - Utilização de comunicações de eventos nacionais em formato 
analógico 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,40 3 0,697 

0,524* 
Masculino 40 2,30 2 0,758 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,32 3 0,820 

0,233 
De 46 a 55 anos 46 2,24 2 0,673 
De 56 a 65 anos 38 2,47 3 0,762 
Mais de 65 anos 12 2,58 3 0,515 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,33 2 0,721 

0,098 Pós-Doutor 41 2,34 2 0,728 
Livre Docente 5 3,00 3 0,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,22 2 0,721 

0,044 Associado 43 2,56 3 0,666 
Titular/Catedrático 13 2,38 3 0,768 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,14 2 0,900 

0,036 

De 6 a 10 anos 15 1,93 2 0,704 
De 11 a 15 anos 19 2,26 2 0,733 
De 16 a 20 anos 22 2,32 3 0,839 
De 21 a 25 anos 20 2,45 2,5 0,605 
Mais de 25 anos 32 2,66 3 0,545 

Região 
Sudeste 51 2,39 3 0,750 

0,5269 
Nordeste 25 2,48 3 0,586 
Sul 12 2,25 2 0,754 
Centro-Oeste 10 2,00 2 0,816 
Outros programas 6 2,33 2,5 0,816 

*Teste de Mann-Whitney 

Para a importância atribuída ao uso de comunicações apresentadas em 

eventos internacionais em formato analógico, o teste de Kruskal-Wallis 

identificou diferença significativa na opinião de professores adjuntos. Para 

comprovar essa diferença, recorreu-se ao teste de Mann-Whitney, o qual 

ratificou essa diferença de opinião entre professores adjuntos e os demais (p-

valor < 0,05). Assim, os professores adjuntos atribuem menor importância ao 

uso de comunicações de eventos internacionais em formato analógico do que 

os das outras categorias. 

Em relação aos anos de experiência, o uso do teste de Mann-Whitney 

indicou diferença significativa entre os professores com menos de 15 anos e 

aqueles com mais de 15 anos de experiência (p-valor < 0,05). Dessa forma, 

professores com menos de 15 anos de experiência dão menor importância ao 
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uso de comunicações de eventos internacionais em formato analógico (Tabela 

43). 

 

Tabela 43 - Utilização de comunicações de eventos internacionais em 
formato analógico 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,37 3 0,712 

0,943* 
Masculino 40 2,38 3 0,740 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,26 2 0,806 

0,072 
De 46 a 55 anos 46 2,22 2 0,696 
De 56 a 65 anos 38 2,55 3 0,724 
Mais de 65 anos 12 2,58 3 0,515 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,36 2 0,707 

0,391 Pós-Doutor 41 2,34 3 0,762 
Livre Docente 5 2,80 3 0,447 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,22 2 0,744 

0,049 Associado 43 2,56 3 0,666 
Titular/Catedrático 13 2,46 3 0,660 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,00 2 0,816 

0,015 

De 6 a 10 anos 15 1,93 2 0,704 
De 11 a 15 anos 19 2,37 3 0,831 
De 16 a 20 anos 22 2,36 3 0,790 
De 21 a 25 anos 20 2,35 2 0,587 
Mais de 25 anos 32 2,69 3 0,535 

Região 
Sudeste 51 2,39 3 0,777 

0,749 
Nordeste 25 2,44 2 0,583 
Sul 12 2,17 2 0,718 
Centro-Oeste 10 2,20 2 0,789 
Outros programas 6 2,33 2,5 0,816 

*Teste de Mann-Whitney 

Quanto a importância atribuída ao uso de literatura cinzenta, nenhuma 

das categorias apresentou p-valor < 0,05. As variáveis apresentaram os 

seguintes valores: gênero, p-valor = (0,168); faixa etária (0,9156); grau 

acadêmico (0,644); categoria na carreira docente (0,828); experiência na 

carreira docente (0,847); região (0,590). Contudo, analisando as variáveis e 

suas respectivas categorias individualmente, constatou-se que os professores 

que se encontram na faixa etária entre 56 e 65 anos atribuem menor 

importância à literatura cinzenta (média 2,08 e desvio padrão 0,749). 

Constatou-se, também, que na variável grau acadêmico, o pós-doutor foi a 

categoria que atribuiu menor peso à literatura cinzenta, ratificado pela média 
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2,07 e desvio padrão 0,755. O mesmo comportamento observou-se para o 

professor titular/catedrático (média 2,08 e desvio padrão 0,962) (Tabela 44). 

 

Tabela 44 - Utilização de literatura cinzenta 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,20 2 0,697 

0,168* 
Masculino 40 2,00 2 0,751 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,11 2 0,737 

0,9156 
De 46 a 55 anos 46 2,15 2 0,729 
De 56 a 65 anos 38 2,08 2 0,749 
Mais de 65 anos 12 2,25 2 0,622 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,14 2 0,713 

0,644 Pós-Doutor 41 2,07 2 0,755 
Livre Docente 5 2,40 2 0,548 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,10 2 0,712 

0,828 Associado 43 2,19 2 0,699 
Titular/Catedrático 13 2,08 2 0,962 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,29 2 0,756 

0,847 

De 6 a 10 anos 15 2,13 2 0,743 
De 11 a 15 anos 19 2,00 2 0,882 
De 16 a 20 anos 22 2,09 2 0,750 
De 21 a 25 anos 20 2,05 2 0,605 
Mais de 25 anos 32 2,25 2 0,672 

Região 
Sudeste 51 2,14 2 0,775 

0,560 
Nordeste 25 2,24 2 0,723 
Sul 12 2,25 2 0,452 
Centro-Oeste 10 1,80 2 0,789 
Outros programas 6 2,00 2 0,632 

*Teste de Mann-Whitney 

Questão 3.2 - Utilização das fontes de informação em formato digital 

Tenopir et al., (2013) afirmam que “Há um consenso universal de que a 

revisão por pares é essencial para manter a qualidade e a confiabilidade de 

artigos de pesquisa” à medida que esta “funciona como um filtro para 

selecionar os melhores manuscritos para uma revista, melhorar a legibilidade 

dos artigos e para detectar erros, embora menos para a detecção de plágio e 

fraude (Ponte & Simon, 2011). Nesta pesquisa os periódicos nacionais e 

internacionais arbitrados corroboram estas afirmativas, à medida que se 

configuram como considerados indispensáveis na escala 3, atingindo a 

categoria com maior representatividade. 
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Os nacionais, apontados por 108 sujeitos, apresentam percentual 

equivalente a 39,91% e os internacionais, com pequena diferença (103 

sujeitos), representando 89,57%, revelam-se como suportes que não 

prescindem a avaliação pelos pares. Tal compreensão também ocorreu com as 

comunicações em eventos nacionais e internacionais, as quais apresentaram 

percentuais semelhantes, 80,87% e 80,00%, respectivamente. Esses resultados 

sustentam a perspectiva de que os formatos tradicionais de publicação da 

ciência, conforme respostas dos inquiridos, se assentam como os veículos mais 

importantes, quando comparados aos demais. Dessa forma, os formatos há 

muito estabelecidos, como revistas especializadas e anais de congressos 

permanecem como a modalidade preferida para a divulgação dos resultados 

do trabalho acadêmico (Tenopir et al., 2013; Housewright, Schonfeld, & 

Wulfson, 2013).  

Os e-books se mostraram uma fonte de informação legitimada por 67 

sujeitos, com média 2,41 e percentual de 58,26%. Quanto aos blogs, 33,04% os 

considera indispensáveis. 

Na escala 2 (=dispensável), 36,52% apontaram os blogs, categoria esta 

que obteve o maior percentual na escala. Para quatro docentes (3,48%) os 

periódicos nacionais arbitrados são dispensáveis, e nove (7,83%) apontaram os 

periódicos internacionais. São ainda dispensáveis as seguintes categorias: 

periódicos não revisados, considerados por 37 docentes (32,17%); e-books, por 

28 (24,35%); comunicações em eventos nacionais e internacionais com valores 

muito próximos (nacionais, 18 docentes, 15,65%); internacionais (19 docentes, 

16,52%); blogs (42 docentes, 36,52%). 

Os resultados da escala 1 (= não usa), demonstram que em relação à 

categoria periódicos científicos não arbitrados, 46 sujeitos (40,00%,) afirmam 

não usá-los, assim como os periódicos científicos nacionais e internacionais 

arbitrados que obtiveram valores idênticos tanto em número de sujeitos (3) 

quanto no percentual (2,61%), com pequena diferença na média (2,91 e 2,87) 

respectivamente. As comunicações em eventos nacionais e internacionais 

apresentaram resultados idênticos, tanto para o número de docentes (4), 

quanto no percentual (3,48%). Com relação ao uso de e-books, 20 sujeitos 
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(17,39%) afirmaram que não utilizar; também não utilizam blogs, 35 sujeitos 

(30,43%). 

Comparando os resultados entre as publicações analógicas X digitais 

com maior representatividade na escala 3 (=indispensável), constata-se que as 

publicações arbitradas, em ambos os formatos, são consideradas 

indispensáveis por ampla maioria dos sujeitos. Na escala 2, 42 sujeitos 

(36,52%) dispensam os blogs e na escala 1, 46 sujeitos (40%) não utilizam 

periódicos não revisados (Tabela 45). 

 
Tabela 45 - Grau de utilização das fontes de informação em formato digital 
(1 = não usa, 2 = dispensável; 3 = indispensável) 

Grau de utilização das fontes de 
informação em formato digital 

Frequênci
a 
N 

Média 
Desvio-
padrão 

1 
n 

(%) 

2 
n 

(%) 

3 
n 

(%) 

Periódicos científicos nacionais 
arbitrados 

115 2,91 0,364 
3 

(2,61) 
4 

(3,48) 
108 

(93,91) 
Periódicos científicos 
internacionais arbitrados 

115 2,87 0,409 
3 

(2,61) 
9 

(7,83) 
103 

(89,57) 
Periódicos científicos não 
arbitrados 

115 1,88 0,818 
46 

(40,00) 
37 

(32,17) 
32 

(27,83) 

e-Books 115 2,41 0,77 
20 

(17,39) 
28 

(24,35) 
67 

(58,26) 
Comunicações de eventos 
nacionais 

115 2,77 0,497 
4 

(3,48) 
18 

(15,65) 
93 

(80,87) 
Comunicações de eventos 
internacionais 

115 2,77 0,501 
4 

(3,48) 
19 

(16,52) 
92 

(80,00) 

Blogs 115 2,03 0,800 
35 

(30,43) 
42 

(36,52) 
38 

(33,04) 

Fonte: dados da pesquisa 

Quanto a utilização de periódicos nacionais arbitrados em formato 

digital, não se observou diferenças significativas em nenhuma das variáveis, 

visto que o p-valor para todas as categorias apresentou valou superior a 0,05. 

Entretanto, considerando-se apenas as médias, verifica-se que as maiores se 

concentram no intervalo da faixa etária até 45 anos  média 3,00), doutores ( 

média 2,91) categoria titular/catedrático (3,00) anos na experiência docente 

< 5 até 10 anos ( média 3,00) (Tabela 46). 
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Tabela 46 - Utilização de periódicos nacionais arbitrados em formato 
digital 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,93 3 0,300 

0,625* 
Masculino 40 2,88 3 0,462 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 3,00 3 0,000 

0,675 
De 46 a 55 anos 46 2,89 3 0,434 
De 56 a 65 anos 38 2,89 3 0,388 
Mais de 65 anos 12 2,92 3 0,289 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,91 3 0,373 

0,807 Pós-Doutor 41 2,90 3 0,374 
Livre Docente 5 3,00 3 0,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,90 3 0,443 

0,458 Associado 43 2,91 3 0,294 
Titular/Catedrático 13 3,00 3 0,000 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 3,00 3 0,000 

0,4429 

De 6 a 10 anos 15 3,00 3 0,000 
De 11 a 15 anos 19 2,74 3 0,653 
De 16 a 20 anos 22 2,91 3 0,426 
De 21 a 25 anos 20 2,95 3 0,224 
Mais de 25 anos 32 2,94 3 0,246 

Região 
Sudeste 51 2,94 3 0,31 

0,454 
Nordeste 25 2,92 3 0,28 
Sul 2 3,00 3 0,00 
Centro-Oeste 10 3,00 3 0,00 
Outros programas 6 2,67 3 0,82 

*Teste de Mann-Whitney 

Tal como nos periódicos nacionais arbitrados, não se observou 

diferenças consideráveis nas variáveis dessa questão. Entretanto, na variável 

faixa etária, categoria mais de 65 anos, observou-se a menor média (2,75) e 

maior desvio padrão (0,622), embora o p-valor = (0,878). Esse resultado indica 

que os docentes compreendidos nessa faixa etária utilizam em menor grau os 

periódicos em formato digital, o mesmo ocorrendo com a categoria doutor 

(média 2,86) categoria associado (2,84), anos de experiência 11-15 anos 

(2,79). Embora os testes tenham demonstrado que não houve diferenças 

significativas, estas categorias são as que menos utilizam os periódicos 

internacionais em formato digital (Tabela 47). 
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Tabela 47 - Utilização de periódicos internacionais arbitrados em formato 
digital 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,88 3 0,366 

0,969* 
Masculino 40 2,85 3 0,483 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,89 3 0,315 

0,878 
De 46 a 55 anos 46 2,87 3 0,453 
De 56 a 65 anos 38 2,89 3 0,311 
Mais de 65 anos 12 2,75 3 0,622 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,86 3 0,430 

0,707 Pós-Doutor 41 2,88 3 0,400 
Livre Docente 5 3,00 3 0,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,88 3 0,419 

0,653 Associado 43 2,84 3 0,433 
Titular/Catedrático 13 2,92 3 0,277 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,86 3 0,378 

0,626 

De 6 a 10 anos 15 3,00 3 0,000 
De 11 a 15 anos 19 2,79 3 0,535 
De 16 a 20 anos 22 2,82 3 0,501 
De 21 a 25 anos 20 2,95 3 0,223 
Mais de 25 anos 32 2,84 3 0,448 

Região 
Sudeste 51 2,94 3 0,311 

0,523 
Nordeste 25 2,84 3 0,473 
Sul 12 2,83 3 0,389 
Centro-Oeste 10 2,90 3 0,316 
Outros programas 6 2,67 3 0,816 

*Teste de Mann-Whitney 
 

O grau de utilização de periódicos não revisados em formato digital não 

apresentou diferenças significativas em nenhuma das variáveis, à medida que 

todas apresentaram p-valor > 0,05. Os dados apontam que as médias para o 

gênero masculino é 1,98; para a faixa etária 56 a 65 anos (1,97), para a 

categoria pós-doutor (1,90), categoria titular/catedrático (2,00) anos de 

experiência < 5 e intervalo 21 – 25 anos (2,00), região sudeste (2,04). Estas 

categorias, segundo as médias, utilizam mais of periódicos não revisados em 

formato digital, conforme os dados da Tabela 48. 
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Tabela 48 - Utilização de periódicos não revisados em formato digital 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 1,83 2 0,812 

0,358* 
Masculino 40 1,98 2 0,832 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 1,74 2 0,806 

0,753 
De 46 a 55 anos 46 1,89 2 0,826 
De 56 a 65 anos 38 1,97 2 0,885 
Mais de 65 anos 12 1,75 2 0,622 

Grau acadêmico 
Doutor 69 1,87 2 0,803 

0,969 Pós-Doutor 41 1,90 2 0,860 
Livre Docente 5 1,80 2 0,837 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 1,92 2 0,772 

0,6058 Associado 43 1,79 2 0,861 
Titular/Catedrático 13 2,00 2 0,913 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,00 2 1,000 

0,595 

De 6 a 10 anos 15 2,07 2 0,799 
De 11 a 15 anos 19 1,89 2 0,737 
De 16 a 20 anos 22 1,64 1 0,902 
De 21 a 25 anos 20 2,00 2 0,858 
Mais de 25 anos 32 1,84 2 0,767 

Região 
Sudeste 51 2,04 2 0,799 

0,120 
Nordeste 25 1,84 2 0,800 
Sul 12 1,92 2 0,793 
Centro-Oeste 10 1,40 1 0,843 
Outros programas 6 1,50 1 0,837 

*Teste de Mann-Whitney 

Em relação ao grau de utilização de e-books, o teste de Kruskal-Wallis 

indicou diferença significativa na variável faixa etária em todas as categorias. 

Para identificar essa diferença aplicou-se o teste de Mann-Whitney e 

verificou-se que os professores com mais de 65 anos utilizam menos e-books 

do que os professores das demais faixas etárias (p-valor < 0,05). Embora não 

se observe diferença na variável anos de experiência na carreira docente, p-

valor = (0,322) verifica-se que a categoria, mais de 25 anos, apresenta a 

menor média (2,16) e maior desvio padrão (0,847) o que indica que o grau de 

utilização de e-books pelos docentes dessa faixa etária é menor que os demais 

(Tabela 49). 
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Tabela 49 - Utilização de e-books 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,40 3 0,788 

0,958* 
Masculino 40 2,43 3 0,747 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,74 3 0,562 

0,030 
De 46 a 55 anos 46 2,39 3 0,774 
De 56 a 65 anos 38 2,42 3 0,793 
Mais de 65 anos 12 1,92 2 0,793 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,38 3 0,788 

0,177 Pós-Doutor 41 2,39 3 0,771 
Livre Docente 5 3,00 3 0,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,53 3 0,728 

0,222 Associado 43 2,28 3 0,826 
Titular/Catedrático 13 2,31 2 0,751 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,43 3 0,787 

0,322 

De 6 a 10 anos 15 2,60 3 0,507 
De 11 a 15 anos 19 2,37 3 0,761 
De 16 a 20 anos 22 2,55 3 0,800 
De 21 a 25 anos 20 2,55 3 0,759 
Mais de 25 anos 32 2,16 2 0,847 

Região 
Sudeste 51 2,25 2 0,796 

0,080 
Nordeste 25 2,60 3 0,707 
Sul 12 2,83 3 0,389 
Centro-Oeste 10 2,50 3 0,850 
Outros programas 6 2,17 2,5 0,983 

* Teste de Mann-Whitney 

Apesar de o grau de utilização de comunicação de eventos em formato 

digital não apresentar diferenças significativas em nenhuma das variáveis, 

verifica-se que para o gênero feminino, o grau de utilização é maior que o do 

masculino (média 2,80), o mesmo ocorrendo com a faixa etária de 56-65 anos 

(média 2,89), com o livre docente (2,80), com a categoria titular/catedrático 

(2,85), com experiência docente na faixa de 21 a 25 anos (2,85), provenientes 

da região nordeste (média 2,84) (Tabela 50). 
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Tabela 50 - Utilização de comunicações de eventos nacionais em formato 
digital 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,80 3 0,493 

0,281* 
Masculino 40 2,73 3 0,506 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,63 3 0,68 

0,067 
De 46 a 55 anos 46 2,78 3 0,47 
De 56 a 65 anos 38 2,89 3 0,39 
Mais de 65 anos 12 2,58 3 0,515 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,77 3 0,519 

0,999 Pós-Doutor 41 2,78 3 0,475 
Livre Docente 5 2,80 3 0,447 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,76 3 0,536 

0,898 Associado 43 2,77 3 0,480 
Titular/Catedrático 13 2,85 3 0,376 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,71 3 0,756 

0,644 

De 6 a 10 anos 15 2,87 3 0,352 
De 11 a 15 anos 19 2,58 3 0,692 
De 16 a 20 anos 22 2,73 3 0,550 
De 21 a 25 anos 20 2,85 3 0,366 
Mais de 25 anos 32 2,84 3 0,369 

Região 
Sudeste 51 2,82 3 0,434 

0,303 
Nordeste 25 2,84 3 0,374 
Sul 12 2,83 3 0,389 
Centro-Oeste 10 2,70 3 0,675 
Outros programas 6 2,33 2,5 0,816 

*Teste de Mann-Whitney 

Tal como nos eventos nacionais, nenhuma diferença foi apontada nas 

variáveis com relação à utilização de comunicações de eventos internacionais 

em formato digital. Para todas as categorias registraram-se p-valor > 0,5. 

Considerando, também, as menores médias, isto é, aqueles que menos 

utilizam as comunicações de eventos em formato digital, constata-se que o 

gênero feminino (2,75) apresenta as menores médias para; o mesmo episódio 

ocorrendo para a faixa etária com mais de 65 anos (2,58), para as categorias 

doutor e titular/catedrático (2,71 e 2,69) respectivamente e 2,64 para 

aqueles com experiência docente na faixa de 16 a 20 anos. (Tabela 51). 
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Tabela 51 - Utilização de comunicações de eventos internacionais em 
formato digital 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,75 3 0,522 

0,615* 
Masculino 40 2,80 3 0,464 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,74 3 0,562 

0,067 
De 46 a 55 anos 46 2,70 3 0,591 
De 56 a 65 anos 38 2,92 3 0,273 
Mais de 65 anos 12 2,58 3 0,515 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,71 3 0,571 

0,496 Pós-Doutor 41 2,85 3 0,358 
Livre Docente 5 2,80 3 0,447 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,73 3 0,582 

0,529 Associado 43 2,84 3 0,374 
Titular/Catedrático 13 2,69 3 0,480 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,71 3 0,756 

0,799 

De 6 a 10 anos 15 2,87 3 0,352 
De 11 a 15 anos 19 2,68 3 0,582 
De 16 a 20 anos 22 2,64 3 0,658 
De 21 a 25 anos 20 2,85 3 0,366 
Mais de 25 anos 32 2,81 3 0,397 

Região 
Sudeste 51 2,82 3 0,434 

0,296 
Nordeste 25 2,76 3 0,523 
Sul 12 2,75 3 0,452 
Centro-Oeste 10 2,80 3 0,632 
Outros programas 6 2,33 2,5 0,816 

*Teste de Mann-Whitney 

De acordo com pesquisa realizada por Caregnato & Sousa (2010) os 

blogs científicos são, em grande maioria, escritos individualmente, o mesmo 

ocorrendo nos blogs pertencentes a autores-pesquisadores. A pesquisa 

também constatou a tendência da coautoria em todos os blogs analisados e, 

ainda, que a “apropriações dos blogs como meios de comunicação científica 

vêm sendo feitas não apenas por indivíduos vinculados à academia”. 

Nesta pesquisa, em nenhuma das associações detectou-se diferença 

significativa na utilização de blogs. Os resultados demostram que na há 

distinção na utilização dos blogs por gênero. Por outro lado, sujeitos com mais 

de 65 anos utilizam menos essa tipologia documental (média 1,50) ocorrendo 

o mesmo fenômeno para as categorias pós-doutor (média 1,85), 

titular/catedrático (1,69) e para aqueles que possuem entre 11 a 15 anos de 

experiência na carreira docente (Tabela 52). 
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Tabela 52 - Utilização de blogs 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,03 2 0,788 

0,999* 
Masculino 40 2,03 2 0,832 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,11 2 0,809 

0,119 
De 46 a 55 anos 46 2,07 2 0,772 
De 56 a 65 anos 38 2,11 2 0,832 
Mais de 65 anos 12 1,50 1 0,674 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,10 2 0,843 

0,156 Pós-Doutor 41 1,85 2 0,691 
Livre Docente 5 2,40 3 0,894 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,12 2 0,745 

0,219 Associado 43 2,00 2 0,845 
Titular/Catedrático 13 1,69 1 0,855 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,14 2 0,900 

0,199 

De 6 a 10 anos 15 2,33 2 0,724 
De 11 a 15 anos 19 1,84 2 0,765 
De 16 a 20 anos 22 1,91 2 0,811 
De 21 a 25 anos 20 2,30 2 0,733 
Mais de 25 anos 32 1,88 2 0,833 

Região 
Sudeste 51 1,92 2 0,796 

0,257 
Nordeste 25 2,00 2 0,816 
Sul 12 2,50 2,5 0,522 
Centro-Oeste 10 2,10 2 0,876 
Outros programas 6 2,17 2,5 0,983 

*Teste de Mann-Whitney 

8.4.5 Parte 4 – Produção e comunicação da ciência 

Questão 4.1 – Produção científica 

Há que se esclarecer que nesse estudo não se procedeu a estudos sobre 

produtividade, visto que para isso seria necessário, conforme observa Borges 

(2006, p. 245) “evoluir para uma análise de citação” o que não se constitui 

objetivo da investigação. Dessa forma, a análise visa identificar o número 

médio produções no quinquênio, bem como os suportes de informação em que 

foram publicados. 

Considerando-se a tipologia documental, de acordo com seus 

respectivos intervalos, pode-se verificar que se encontram no intervalo 0-5 os 

maiores percentuais de produção para o quinquênio. Identificou-se que no 

intervalo 0-5 encontra-se o maior índice (94,78%) que se refere à produção de 
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livros. Nesse mesmo intervalo, valores significativos também se encontraram 

para os artigos publicados em periódicos internacionais (92,17%), 

comunicações em eventos internacionais (78,26%) capítulos de livros (75,65%) 

e artigos publicados em periódicos nacionais (40,00%). Neste intervalo 

excetuam-se as comunicações apresentadas em eventos nacionais que 

obtiveram o percentual de 25,22%, conforme apontaram 29 sujeitos. 

Observa-se que no intervalo 6-10 a produção decresce 

vertiginosamente, contudo o percentual para comunicações em eventos 

nacionais acresce 37,39%. Os demais valores declinam para capítulos de livros 

(14,78%), comunicações em eventos internacionais (13,91%), artigos em 

periódicos internacionais (4,25%) e para livros (3,48%). 

Verifica-se, também, que, à medida que aumentam os intervalos 11-15, 

16-20 e 20+ (leia-se número de publicações), o número de produções decresce 

vigorosamente em todas as categorias, quando comparado aos valores do 

intervalo 0-5. 

Os demais intervalos apresentaram valores decrescentes, culminando 

com o intervalo + de 20, onde apenas 1 pesquisador publicou mais que 20 

capítulos de livros, sete apresentaram nesse intervalo mais de 20 

comunicações em congressos nacionais e dois em internacionais; um publicou 

mais de 20 artigos em periódicos nacionais e três em internacionais. 

Constata-se, assim, que maior produtividade encontra-se na faixa 0-5 

em todas as categorias, excetuando-se as comunicações em eventos nacionais 

que se situam no intervalo 6-10 (Tabela 53). 

Tabela 53 - Produção científica nos últimos 5 anos 
Número aproximado da 
produção científica nos 
últimos 5 anos 

0 – 5 
n 

(%) 

6 - 10 
n 

(%) 

11 - 15 
n 

(%) 

16 – 20 
n 

(%) 

20 + 
n 

(%) 

Livro 
109 

(94,78) 
4 

(3,48) 
1 

(0,87) 
1 

(0,87) 
0 

(0,00) 

Capítulos de livros 
87 

(75,65) 
17 

(14,78) 
9 

(7,83) 
1 

(0,87) 
1 

(0,87) 
Comunicação em evento 
nacional 

29 
(25,22) 

43 
(37,39) 

23 
(20,00) 

13 
(11,30) 

7 
(6,09) 

Comunicação em evento 
internacional 

90 
(78,26) 

16 
(13,91) 

4 
(3,48) 

3 
(2,61) 

2 
(1,74) 

Artigo em periódico nacional 
46 

(40,00) 
42 

(36,52) 
18 

(15,65) 
6 

(5,22) 
3 

(2,61) 
Artigo em periódico 
internacional 

106 
(92,17) 

5 
(4,35) 

2 
(1,74) 

1 
(0,87) 

1 
(0,87) 

Fonte: dados da pesquisa 
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Ainda em relação à produção científica, os valores do Gráfico 9 

demonstram que no intervalo 0-5, 109 professores produziram, em média, até 

cinco livros; 87 até cinco capítulos de livros; 29 apresentaram até cinco 

comunicações em eventos nacionais e 90 em internacionais; 46 publicaram até 

cinco artigos em periódicos nacionais e 106 em internacionais, sendo este o 

intervalo com o maior número médio de publicações. 

 

 
Gráfico 9 – Produção científica individual por tipologia documental, no quinquênio 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 4.2 – Idiomas frequentes de publicação 

Essa questão suscitou alguns questionamentos vez que, por um lapso, 

não se incluiu o idioma francês como uma das línguas de publicação, 

constituindo-se um fator de observação de alguns inquiridos. 

Tendo como objetivo identificar os idiomas mais frequentes de 

publicação e, ao mesmo tempo, a visibilidade internacional dessa produção, 

verificou-se que, maciçamente, os sujeitos concentram sua produção em 

língua portuguesa (86%), seguindo-se os idiomas inglês e espanhol com 

percentual idêntico (6%) e a categoria outro (possivelmente o francês), com 

2% (Gráfico 10). 
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Gráfico 10 – Idiomas preferenciais para publicação 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 4.3 Critérios utilizados para submissão de artigos 

Partindo do princípio de que conhecimento não publicado é 

conhecimento perdido (Ziman, 1979; Meadows, 1999) interessa ao pesquisador 

publicar em revistas  que levam em consideração os seguintes critérios: 

visibilidade, acessibilidade, reputação e repercussão junto à comunidade 

científica. Acrescenta-se que, no caso específico desta investigação, incluiu-

se o selo de qualidade do Qualis/CAPES. Nesse contexto, Ponte e Simon (2011) 

enumeram outros critérios, nomeadamente: presença em índices de citação; 

reputação; qualidade da informação; autoridade; atualidade, além da 

publicação em periódicos ou arquivos de acesso aberto. Trata-se de critérios 

tradicionais que avaliam a qualidade do conteúdo científico. 

Para identificar os critérios adotados pelos sujeitos quando planejam a 

submissão de um artigo de periódico para publicação solicitou-se que 

atribuíssem a relevância para cada um dos critérios estabelecidos. 

Na escala 3 (=muito relevante) se encontra o critério repercussão junto 

à comunidade científica, considerado como o mais relevante (84,35%), com 

média de 2,82 e desvio padrão de 0,424. Na mesma escala e sequência 

verifica-se o grau de relevância apontado pelos sujeitos para os seguintes 

critérios: classificação Qualis/CAPES (80,87%), visibilidade 77,39%), publicação 

em acesso livre (73,04%) e fator de impacto (50,43%). 

86% 

6% 
2% 

6% 

Idiomas 

Português

Inglês

Espanhol

Outro
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Com relação à escala 2 (= muito relevante) são significativos os valores 

atribuídos aos critérios: fator de impacto (37,39%), publicações em acesso 

aberto (19,13%) e visibilidade (17,39%). 

Na escala 1 (=irrelevante), nove sujeitos afirmaram ser irrelevante: a 

publicação em acesso livre (7,83%); dois (1,74%) a repercussão junto à 

comunidade científica; são, também, irrelevantes para 14 (12,17%) o fator de 

impacto; para seis (5,22%) a visibilidade, e para quatro (3,48%) a classificação 

Qualis/CAPES. 

Apesar de uma minoria considerar esses critérios irrelevantes, isso 

chama a atenção, à medida que o peso da produção intelectual para avaliação 

dos Programas equivale a 40%, sendo que a classificação nos estratos atesta o 

“reconhecimento da qualidade da produção intelectual dos programas e dos 

pesquisadores” (Brasil. CAPES, 2014) se constituindo um indicador para a 

avaliação dos Programas de Pós-Graduação (Tabela 54). 

Tabela 54 - Critérios utilizados para submissão de artigos 
(1 = irrelevante, 2 = pouco relevante; 3 = muito relevante) 

Critérios 
Frequência 

N 
Média 

Desvio-
padrão 

1 
n 

(%) 

2 
n 

(%) 

3 
n 

(%) 

Publicação em acesso livre 115 2,65 0,622 
9 

(7,83) 
22 

(19,13) 
84 

(73,04) 
Repercussão junto à 
comunidade científica 

115 2,82 0,424 
2 

(1,74) 
16 

(13,91) 
97 

(84,35) 

Fator de impacto 115 2,38 0,696 
14 

(12,17) 
43 

(37,39) 
58 

(50,43) 

Visibilidade 115 2,72 0,555 
6 

(5,22) 
20 

(17,39) 
89 

(77,39) 

Classificação Qualis/CAPES 115 2,77 0,497 
4 

(3,48) 
18 

(15,65) 
93 

(80,87) 

Fonte: dados da pesquisa 

Deixa-se patente que as diferenças para a submissão de um artigo em 

acesso livre não são significativas, de acordo com os testes aplicados, contudo 

considerando-se apenas as médias referentes às diversas variáveis e suas 

respectivas categorias, constata-se que o gênero masculino avalia mais 

positivamente a submissão de artigos em publicação com acesso livre (média 

2,68) do que o feminino (média 2,64). No grau acadêmico destaca-se o livre 

docente com média 2,80, ao passo que na carreira docente a maior média 

recai na categoria adjunto. Quanto aos anos de experiência a maior média 

(2,80) cabe aos sujeitos cuja faixa etária se encontra no intervalo 21 a 25 
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anos. Na variável região, verifica-se que o sul detém a maior média (3,00). 

Todos esses valores são ratificados pelo desvio padrão (Tabela 55). 

Tabela 55 - Submissão artigos em publicações open access 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,64 3 0,650 

0,967* 
Masculino 40 2,68 3 0,572 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 19 3 0,452 

0,155 
De 46 a 55 anos 46 46 3 0,544 
De 56 a 65 anos 38 38 3 0,620 
Mais de 65 anos 12 12 2,5 0,937 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,62 3 0,644 

0,796 Pós-Doutor 41 2,68 3 0,610 
Livre Docente 5 2,80 3 0,447 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,68 3 0,600 

0,026 Associado 43 2,77 3 0,480 
Titular/Catedrático 13 2,15 2 0,899 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,57 3 0,535 

0,599 

De 6 a 10 anos 15 2,67 3 0,617 
De 11 a 15 anos 19 2,58 3 0,607 
De 16 a 20 anos 22 2,72 3 0,631 
De 21 a 25 anos 20 2,80 3 0,523 
Mais de 25 anos 32 2,56 3 0,716 

Região 
Sudeste 51 2,61 3 0,603 

0,123 
Nordeste 25 2,84 3 0,374 
Sul 12 3,00 3 0,000 
Centro-Oeste 10 2,70 3 0,675 
Outros programas 6 2,67 3 0,816 

*Teste de Mann-Whitney 

O critério repercussão junto a comunidade científica obteve o maior 

índice na escala de Lickert. Ao se fazer a associação das variáveis constata-se 

que o gênero feminino (média 2,84) considera esse critério mais importante 

que o masculino (média 2,80). O fenômeno se repete com os sujeitos que se 

encontram na faixa etária 56 a 65 anos (média 2,89), encontram-se nas 

categorias pós-doutor e associado, ambos com média 2,93 e possuem < 5 anos 

de experiência na carreira docente (média 3,00). Constata-se, ainda, que a 

região centro-oeste mantém a maior média (2,90) na respectiva categoria 

(Tabela 56). 
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Tabela 56 - Repercussão de artigo junto à comunidade científica 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,84 3 0,436 

0,394* 
Masculino 40 2,80 3 0,405 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,79 3 0,535 

0,431 
De 46 a 55 anos 46 2,80 3 0,401 
De 56 a 65 anos 38 2,89 3 0,388 
Mais de 65 anos 12 2,75 3 0,452 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,78 3 0,449 

0,179 Pós-Doutor 41 2,93 3 0,264 
Livre Docente 5 2,60 3 0,894 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,76 3 0,503 

0,134 Associado 43 2,93 3 0,258 
Titular/Catedrático 13 2,77 3 0,439 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 3,00 3 0,000 

0,588 

De 6 a 10 anos 15 2,80 3 0,561 
De 11 a 15 anos 19 2,84 3 0,375 
De 16 a 20 anos 22 2,73 3 0,456 
De 21 a 25 anos 20 2,85 3 0,489 
Mais de 25 anos 32 2,84 3 0,369 

Região 
Sudeste 51 2,86 3 0,401 

0,653 
Nordeste 25 2,76 3 0,436 
Sul 12 2,92 3 0,289 
Centro-Oeste 10 2,90 3 0,316 
Outros programas 6 2,83 3 0,408 

*Teste de Mann-Whitney 

O impacto das publicações pode ser avaliado através das citações 

(Glänzel, 2003), as quais quando analisadas e legitimadas pela comunidade 

científica se constituem um indicador de reconhecimento do pesquisador. Isto 

tem como consequência o impacto, prova inconteste de aceitação do 

conhecimento produzido. Impacto, portanto, é “o reconhecimento atribuído 

pela comunidade científica aos artigos, evidenciado pelas citações recebidas, 

e a visibilidade, como o impacto dos periódicos utilizados”(Rosas, 2013). 

Este foi o critério que os inquiridos atribuíram menor relevância, 

quando considerado isoladamente (50,43%). A partir das associações entre as 

variáveis constata-se, pela média, que o gênero masculino atribui para esse 

critério menor valor do que o feminino. Professores com mais de 65 anos, 

livre docente, titular/catedrático, também atribuem menor valor a esse 

critério, segundo as respectivas médias. Menor importância também atribuem 
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os sujeitos que se encontram na faixa etária 16 a 20 anos (média 2,04) 

conforme demonstra a Tabela 57. 

Tabela 57 - Avalição do fator de impacto 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,44 3 0,683 

0,213* 
Masculino 40 2,28 2 0,716 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,37 3 0,761 

0,797 
De 46 a 55 anos 46 2,46 3 0,657 
De 56 a 65 anos 38 2,34 2 0,708 
Mais de 65 anos 12 2,25 2 0,754 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,46 3 0,698 

0,147 Pós-Doutor 41 2,29 2 0,680 
Livre Docente 5 2,00 2 0,707 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,44 3 0,726 

0,297 Associado 43 2,37 2 0,655 
Titular/Catedrático 13 2,15 2 0,689 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,43 3 0,787 

0,081 

De 6 a 10 anos 15 2,47 3 0,743 
De 11 a 5 anos 19 2,47 3 0,612 
De 16 a 20 anos 22 2,04 2 0,722 
De 21 a 25 anos 20 2,65 3 0,671 
Mais de 25 anos 32 2,34 2 0,653 

Região 
Sudeste 51 2,33 2 0,653 

0,344 
Nordeste 25 2,48 3 0,586 
Sul 12 2,67 3 0,492 
Centro-Oeste 10 2,20 2,5 0,919 
Outros programas 6 2,00 2 0,894 

*Teste de Mann-Whitney 

Segundo Lara (2006) visibilidade é “a capacidade de exposição de uma 

fonte de informação influenciar seu público alvo e ser acessada para 

responder a uma demanda”, no que concordam Packer & Meneghini (2006) ao 

referirem que a visibilidade da produção científica está diretamente 

relacionada com a visibilidade dos periódicos onde são publicados os artigos. 

Lana (2011) destaca alguns fatores que influenciam a visibilidade: gestão do 

periódico; inclusão do periódico em bases de dados internacionais e adoção do 

processo de avaliação de qualidade pelos pares. 

De acordo com as médias da Tabela 58 o gênero masculino, a faixa 

etária no intervalo mais de 65 anos, grau acadêmico livre docente, categoria 
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titular/catedrático, com 15 a 20 anos de experiência na docência, 

provenientes da região nordeste, atribuíram menor relevância à visibilidade. 

 
Tabela 58 - Avaliação da visibilidade 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,73 3 0,600 

0,282* 
Masculino 40 2,70 3 0,464 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,74 3 0,562 

0,786 
De 46 a 55 anos 46 2,74 3 0,491 
De 56 a 65 anos 38 2,74 3 0,601 
Mais de 65 anos 12 2,58 3 0,669 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,74 3 0,560 

0,110 Pós-Doutor 41 2,76 3 0,489 
Livre Docente 5 2,20 2 0,837 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,695 3 0,623 

0,306 Associado 43 2,814 3 0,394 
Titular/Catedrático 13 2,538 3 0,660 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,86 3 0,378 

0,957 

De 6 a 10 anos 15 2,67 3 0,617 
De 11 a 15 anos 19 2,63 3 0,684 
De 16 a 20 anos 22 2,77 3 0,528 
De 21 a 25 anos 20 2,75 3 0,550 
Mais de 25 anos 32 2,72 3 0,523 

Região 
Sudeste 51 2,69 3 0,583 

0,104 
Nordeste 25 2,68 3 0,476 
Sul 12 3,00 3 0,000 
Centro-Oeste 10 2,90 3 0,316 
Outros programas 6 3,00 3 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 

Uma vez que o teste de Kruskal-Wallis indicou diferença significativa na 

opinião dos professores na variável grau acadêmico, utilizou-se o teste de 

Mann-Whitney. Verificou-se, então, uma diferença significativa na opinião dos 

professores na categoria livre docente com relação aos demais (p-valor < 

0,05). Assim, os docentes dessa categoria atribuem menor importância a 

avaliação Qualis/CAPES (Tabela 59). 
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Tabela 59 – Avaliação do Qualis/CAPES 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 75 2,80 3 0,465 

0,487* 
Masculino 40 2,73 3 0,554 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 2,68 3 0,582 

0,285 
De 46 a 55 anos 46 2,85 3 0,470 
De 56 a 65 anos 38 2,76 3 0,490 
Mais de 65 anos 12 2,67 3 0,492 

Grau acadêmico 
Doutor 69 2,80 3 0,502 

0,046 Pós-Doutor 41 2,80 3 0,401 
Livre Docente 5 2,20 2 0,837 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 59 2,78 3 0,559 

0,506 Associado 43 2,74 3 0,441 
Titular/Catedrático 13 2,85 3 0,376 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 3,00 3 0,000 

0,470 

De 6 a 10 anos 15 2,80 3 0,561 
De 11 a 15 anos 19 2,74 3 0,452 
De 16 a 20 anos 22 2,73 3 0,631 
De 21 a 25 anos 20 2,85 3 0,489 
Mais de 25 anos 32 2,72 3 0,457 

Região 
Sudeste 51 2,73 3 0,493 

0,166 
Nordeste 25 2,88 3 0,332 
Sul 12 3,00 3 0,000 
Centro-Oeste 10 2,60 3 0,699 
Outros programas 6 2,50 3 0,837 

*Teste de Mann-Whitney 

Questão 4.4 – Submissão ou publicação de artigos em revistas open access 

Questionados se já haviam submetido ou publicado artigos em revistas 

open access arbitradas, 102 (89%) dos sujeitos responderam afirmativamente, 

enquanto 13 (11,00%) responderam que não (Gráfico 11). 

 
Gráfico 11 – Submissão/publicação em OA arbitrados 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 
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Questão 4.5 – Razões para não submeter ou publicar em open access 

Com o objetivo de conhecer as razões de não haverem submetido ou 

publicado artigos em revistas open access, solicitou-se aos sujeitos que 

mencionassem os motivos para não fazê-lo, obtendo-se as seguintes respostas: 

três sujeitos afirmaram que preferem submeter e publicar em revistas 

impressas; três indicaram como motivo que essas revistas não oferecem 

legitimidade e um afirmou que os artigos são menos citados. Outras razões 

apontadas foram: falta de oportunidade = 2; falta de tempo = 1; falta de 

interesse = 1; desconhecimento = 1. 

Embora minoria, fica patente a resistência de alguns dos inquiridos em 

aderir ou aceitar a publicação em acesso livre. Algumas das justificativas 

apresentadas, como os artigos serem menos citados vão de encontro ao que 

preconizam Lawrence (2001); Antelman (2004); Harnad & Brody (2004); 

Machado (2005); Moreno & Márdero Arellano (2005); Björk et al., (2010) e 

também a questão da legitimação do artigo publicado em OA (Mueller, 2006). 

(Gráfico 12). 

 
Gráfico 12 – Razões para não publicar em OA 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

De acordo com Machado (2005) há uma série de problemas para 

rejeição de alguns acadêmicos ao open access, dentre estes destaca 

à falta de informação sobre seu funcionamento, à falta de apoio 
institucional, à ausência de uma cultura de compartilhamento por 
meios digitais entre amplos setores da comunidade acadêmica e a 
falta de uma politica institucional que fomente as publicações 
digitais e o auto arquivamento. 
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Necessário se faz, portanto, que bibliotecários, gestores, comunidade 

científica, agências de fomento, sociedades acadêmicas, órgãos de classe e 

demais interessados estejam atentos aos benefícios do OA para 

implementarem ações e políticas institucionais em prol de sua adoção. 

Recentemente, contudo, surgiu um alerta em relação aos periódicos 

OA, à medida que tem havido uma proliferação de títulos publicados por 

potenciais editores predatórios 143 . Em 2012 Jeffrey Beall, bibliotecário e 

pesquisador da Universidade do Colorado, afirma que, após receber inúmeras 

mensagens convidando-o a submeter artigos e também a fazer parte da 

comissão editorial de alguns periódicos desconhecidos, investigou a fundo o 

processo chegando à conclusão que 

predatory publishers, which publish counterfeit journals to exploit 
the open-access model in which the author pays. These predatory 
publishers are dishonest and lack transparency. They aim to dupe 
researchers, especially those inexperienced in scholarly 
communication. They set up websites that closely resemble those of 
legitimate online publishers, and publish journals of questionable 
and downright low quality. Many purport to be headquartered in the 
United States, United Kingdom, Canada or Australia but really hail 
from Pakistan, India or Nigeria (Beall, 2012) 

As investigações de Beall resultaram na criação da Beall's List of 

Predatory Publishers144 publicada em seu blog com atualizações constantes. 

Uma vez que os “'predatory' journals are now part of the scholarly 

communication landscape”145, organizações como Committee on Publication 

Ethics (COPE), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Open Access 

Scholarly Publishers Association (OASPA) e World Association of Medical 

Editors lançaram um documento intitulado Principles of Transparency Best 

                                                             
143 There is now more research done and more research papers published than ever before. 
There are currently approximately 28,000 journals publishing 1.5 million papers annually. 
New journals are launched every year, many of which offer OA. 
Sometimes a newly launched journal is associated with a well-established publisher or learned 
society. This connection validates the journal's status. However, an academic journal may 
emerge from a new enterprise which lacks any prior history or reputation. 
Although the majority of new journals are legitimate, the credentials of some are 
questionable. Such journals and publishers are referred to as 'predatory'. They commonly send 
spam emails to spam emails to potential authors, solicit submissions and request payment of 
article processing charges, but lack any discernible scholarship, academic rigour or 
credibility. Authors should not use such journals. Dispnonível em:  <Acesso em: 11 de junho 
de 2014> 
144 Disponível em: http://scholarlyoa.com/publishers/ <Acesso em 11 de junho de 2014> 
145 Disponível em:  
http://www.openaccess.manchester.ac.uk/checkjournal/predatoryjournals/ <Acesso em 11 
de junho de 2014> 

http://scholarlyoa.com/publishers/
http://www.openaccess.manchester.ac.uk/checkjournal/predatoryjournals/
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Practice in Scholarly Publishing 146  contendo critérios para reconhecer os 

editores predatórios, além de uma lista com os títulos dos periódicos 

suspeitos.  

Questão 4.6 – Publicações em coautoria 

Essa questão tinha como enunciado: Em termos de autoria, como 

costuma publicar seus trabalhos? As alternativas para as respostas eram: a) 

Todas são em coautoria; b) Algumas são em coautoria; c) Nenhuma é em 

coautoria. 

Dos 115 sujeitos, 102 (89,00%) afirmaram que algumas são em 

coautoria, 13 (11%) que todas são em coautoria e zero para a alternativa 

nenhuma em coautoria (Gráfico 13). Isto evidencia a tendência do 

crescimento dos trabalhos em colaboração (Beaver, 2001; Norris, 2008; Maia 

& Caregnato, 2008; Bufrem, Gabriel Junior, & Gonçalves, 2010; Bukvova, 

2010; Silva, 2012; Digiampietri, Mena-Chalco, Silva, et al., 2012; Mena-

Chalco, Digiampietri, & Cesar-Junior, 2012; Abbasi, Altman, & Hwang, 2010; 

Erfanmanesh, Rohani, & Abrizah, 2012) e também consolida os resultados da 

produção científica (Tabela 74) extraída automaticamente pelo scriptLattes 

referente aos trabalhos em colaboração. 

 
Gráfico 13 – Publicações em coautoria 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 
 

                                                             
146 Disponível em: http://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-

scholarly-publishing/ <Acesso em 11 de junho de 2014> 

http://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/
http://oaspa.org/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/
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Questão 4.7 – Produção em coautoria com autores portugueses 

Questionados se trabalhavam colaborativamente com autores 

portugueses, os inquiridos responderam majoritariamente que não (85%) e 15% 

que sim (Gráfico 14). Esse resultado refuta a hipótese de que, o idioma seria 

um dos fatores de aproximação entre os pesquisadores e estímulo para o 

trabalho conjunto. 

Por outro lado, esse resultado consolida as respostas as questionário, 

onde se verificou, de acordo com a extração automática pelo scriptLattes (ver 

Tabela 74), que os Programas, majoritariamente, trabalham em colaboração. 

 

 
Gráfico 14 – Coautoria com autores portugueses 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

É consenso que a inserção da ciência brasileira em nível mundial fica 

aquém do esperado/desejado. Apontam-se inúmeras razões para tal 

fenômeno, tais como a não inclusão dos títulos de periódicos nacionais nas 

bases de dados internacionais, o idioma de publicação (português), o reduzido 

número de trabalhos em colaboração internacional etc. 

Em artigo publicado pela revista Nature, (Van Noorden, 2014) afirma 

que a produção científica brasileira aumentou e, ao mesmo tempo, a 

economia cresceu quase três vezes em termos de poder de compra. Segundo 

ainda o autor, o Brasil produz mais de dois terços da América do Sul, embora 

esteja muito próximo da Argentina, Uruguai e Chile em termos de artigos per 

capita. 
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Segundo a mesma fonte, o sucesso científico do Chile deve-se aos 

observatórios astronômicos e às pesquisas com culturas alimentares, 

principalmente com o genoma da batata, resultando em grande número de 

trabalhos em colaboração internacional e também em alto número de 

citações. 

Cerca de três quartos de artigos produzidos no Peru envolvem 

colaborações internacionais sendo que o maior número de citações são 

provenientes de artigos que que envolvem prevenção do HIV, tuberculose e 

lúpus. 

O impacto da pesquisa produzida na Argentina encontra-se acima da 

média mundial, superando a do Brasil. Por outro lado, a produção científica 

da Venezuela decresceu em 29% entre 2009 e 2013, único país da América do 

Sul onde os números declinaram (Van Noorden, 2014). 

Embora tenha aumentado sua quota de artigos em termos mundiais, o 

percentual brasileiro atingiu apenas 4%, desempenho aquém das expectativas. 

Segundo os dados da base de dados de citação, Scopus da Elsevier, em 2013 o 

Brasil publicou 46,306 artigos; a Argentina, 9.337; Chile, 6.794; Peru, 1.044 e 

Venezuela, 1.315 (Figura 34). 
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Figura 34 – Cenário da ciência sul-americana 
Fonte:  Van Noorden, 2014 

O impacto científico sul-americano não se revela competitivo, à medida 

que a taxa de citação atingiu cerca de 80% da média mundial.  O Peru se 

destaca porque a maioria dos artigos produzidos é em colaboração com 

autores de outros continentes. Segundo Van Noorden (2014) existe uma 

tendência de os países menos desenvolvidos da região colaborarem mais com 

autores estrangeiros, fenômeno que não ocorre no Brasil, cujos trabalhos em 

parceria atingiram menos de um quarto dos artigos (Figura 35). 
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Figura 35 – Impacto da colaboração 
Fonte: Van Noorden (2014) 

Segundo ainda o autor, existe no Brasil mais de 100.000 pesquisadores 

trabalhando em tempo integral, o que significa que possui dois terços dos 

cientistas da América do Sul, contudo existe menos de dois pesquisadores em 

relação à força de trabalho de 1000 trabalhadores. Em contraposição, a 

Argentina possui, em média, três cientistas por cada 1000 trabalhadores, 

constituindo-se a maior proporção de pesquisadores, maior, inclusive, que a 

China e menor, apenas, que os Estados Unidos. 
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A Figura 36 é um comparativo do número de pesquisadores sul-americanos 

em relação à força de trabalho de cada país, incluindo os Estados Unidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36 – Pesquisadores em tempo integral por cada 1000 trabalhadores 
Fonte: Van Noorden (2014) 

Enquanto os Estados Unidos investiram em 2011 2,8% do Gross Domestic 

Product (GDP) em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), verifica-se, de acordo 

com a Figura 37, que os investimentos do Brasil e Argentina cresceram mais 

do que as suas respectivas economias. No Brasil os investimentos declinam no 

período 2002-2004, mas a partir de então crescem de forma contínua, sendo o 

único país da região a aplicar mais de 1% Produto Interno Bruto (PIB) 

equivalente GDP, sendo secundado pela Argentina e Uruguai. Note-se que o 

Paraguai e a Bolívia reduziram os investimentos, enquanto que para o Equador 

e o Chile os dados são inconclusivos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 37 – Percentual do PIB gasto em pesquisa e desenvolvimento 
Fonte: Van Noorden (2014) 
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Apesar de os investimentos governamentais, cerca de metade do 

financiamento da pesquisa no Brasil é oriunda do setor empresarial, 

contrastando com as demais nações sul-americanas, cuja participação do 

setor privado é menor, diferentemente dos países mais industrializados. Esta 

é uma das razões para esses países registrarem um número irrelevante de 

patentes conforme demonstra a Figura 38. Veja-se o número de patentes 

nacionais e estrangeiras concedidas em 2012, por um milhão de habitantes, 

nos Estados Unidos e China. Em contrapartida, o autor cita também os dados 

da World Intelectual Property Organization Bank para a América do Sul, onde 

países como o Chile e Argentina registraram um número de patentes 

significativamente maior que o Brasil. Mesmo registrando 50% a mais de 

patentes no US Patent Office do que efetivamente o fez no período 2006-

2010, conforme sugerem os indicadores econômicos do Banco Mundial, o Brasil 

continuaria a ser suplantado pelo Chile, à medida que, dos sete países sul-

americanos constantes da Figura 38, o Brasil se coloca em quarto lugar 

registrando 5,17 patentes, sendo ultrapassado, além do Chile, pela Argentina 

e Uruguai, os quais registraram 13,52,  8,62 e 6,47 patentes por milhão de 

habitantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 38  - Registro de patentes por milhão de habitantes 
Fonte: Van Noorden (2014) 
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8.4.6 Parte 5 – Participação, colaboração e partilha 

Questão 5.1 – Utilização de aplicativos para compartilhar a ciência 

Com o objetivo de conhecer o comportamento dos sujeitos frente às 

novas tecnologias de informação e comunicação, indagou-se se utilizavam ou 

não os aplicativos da Web 2.0. Os resultados apontam que 85 sujeitos (74,26%) 

afirmam utilizar esses recursos, enquanto 30 (26%) afirmam o contrário 

(Gráfico 15). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gráfico 15 – Compartilhamento da ciência via Web 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 5.2 – Barreiras que impedem ou dificultam o uso 

Alguns inquiridos se reportaram à existência de barreiras que impedem 

ou dificultam a utilização das TIC. Apesar de minoria, 17 docentes no universo 

de 115, apontam barreiras, nomeadamente linguística, complexidade das 

tecnologias, necessidade de capacitação e deficiência do suporte (Gráfico 16). 

Uma vez que nessa questão havia a opção outros, os respondentes 

apresentaram as seguintes justificativas: 

“ Compartilho de outras formas” 

“ Falta de oportunidade” 

“Falta de conhecimento” 

“Não utilizo pela redundância” 

74% 26% 

Partilha 

Sim

Não
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“Não houve necessidade” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gráfico 16 – Barreiras que impedem ou dificultam a partilha da ciência 
n=115  
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 5.3 – Grau de partilha, colaboração e participação 

Nesse item desconsideraram-se os sujeitos que não sabiam ou não 

responderam às questões. 

Objetivando conhecer a percepção dos sujeitos  quanto às influências 

das TIC na práxis pedagógica, solicitou-se que refletissem sobre os pilares da 

Web 2.0: partilha, colaboração e participação. Dessa forma, na escala 5 (= 

concorda integralmente) o grau de concordância integral é infinitamente 

maior quando comparado com os demais, vez que os sujeitos afirmam que 

esses pilares: Estimulam novas formas de produção da ciência (77,45%); 

Possibilitam novas formas de comunicação (75,26%); Induzem a novas práticas 

pedagógicas (72,82%); Alteram o comportamento informacional (58,82%); 

Intensificam o número de publicações em coautoria (54,64%). No extremo, 

escala 1 (=discorda integralmente) se encontram percentuais não 

significativos quando comparados com a escala 5 (Tabela 60). 

Esses resultados nos levam a refletir e concordar com as palavras de 

José Baldaia (2011)182 as quais parecem, também, ser consenso na percepção 

de ampla maioria dos inquiridos: “ Colaborar não significa “fazer o favor 

                                                             
182 Disponível em: www.josebaldaia.com/intuinovare/tag/colaboracao-e-inovacao/ 

6% 

41% 

6% 
12% 

35% 

Barreiras 

Barreira linguística

Tecnologias complexas

Falta de capacitação

Falta de suporte

Outros
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de”... colaborar implica uma participação activa e o desejo expresso da 

partilha”. 

Tabela 60 - Grau em que a partilha, colaboração e participação 
(1 = discorda integralmente; 2 = discorda parcialmente; 3 = nem concorda, nem discorda; 4 = 
concorda parcialmente; 5 = concorda integralmente) 

Em que grau a partilha, 
colaboração e participação: 

Frequência 
N 

Média 
Desvio-
padrão 

1 
n 

(%) 

2 
n 

(%) 

3 
n 

(%) 

4 
n 

(%) 

5 
n 

(%) 

Possibilitam novas formas de 
comunicação 

97 4,64 0,766 
2 

(2,06) 
0 

(0,00) 
5 

(5,15) 
17 

(17,53) 
73 

(75,26) 
Introduzem novas práticas 
pedagógicas 

103 4,62 0,742 
1 

(0,97) 
2 

(1,94) 
4 

(3,88) 
21 

(20,39) 
75 

(72,82) 
Alteram o comportamento 
informacional 

102 4,41 0,848 
1 

(0,98) 
3 

(2,94) 
9 

(8,82) 
29 

(28,43) 
60 

(58,82) 
Estimulam novas formas de 
produção da ciência 

102 4,69 0,675 
1 

(0,98) 
0 

(0,00) 
6 

(5,88) 
16 

(15,69) 
79 

(77,45) 
Intensificam o número de 
publicações em coautoria 

97 4,36 0,880 
2 

(2,06) 
2 

(2,06) 
8 

(8,25) 
32 

(32,99) 
53 

(54,64) 

Fonte: dados da pesquisa 

De acordo com a média, o gênero masculino atribui maior valor à 

partilha, colaboração e participação vez que possibilitam novas formas de 

comunicação. O mesmo fenômeno ocorre com a faixa etária de 46-55 anos, 

pós-doutor, categoria associado, com menos de cinco anos de experiência 

docente. Por outro lado, quando se considera o universo dos inquiridos que 

responderam à questão, verifica-se que 75,26 % concordam integralmente 

com a alternativa, constituindo-se na hierarquia como o segundo item mais 

importante, corroborando com um dos pilares da web 2.0 (Tabela 61). 
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Tabela 61 - Partilha, colaboração e participação X novas formas de 
comunicação 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 63 4,62 5 0,869 

0,599* 
Masculino 34 4,68 5 0,535 

Faixa etária 
Até 45 anos 16 4,81 5 0,403 

0,777 
De 46 a 55 anos 41 4,68 5 0,567 
De 56 a 65 anos 30 4,63 5 0,850 
Mais de 65 anos 10 4,20 5 1,398 

Grau acadêmico 
Doutor 62 4,55 5 0,881 

0,364 Pós-Doutor 31 4,81 5 0,477 
Livre Docente 4 4,75 5 0,500 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 51 4,61 5 0,777 

0,817 Associado 37 4,68 5 0,784 
Titular/Catedrático 9 4,67 5 0,707 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 5,00 5 0,000 

0,097 

De 6 a 10 anos 12 4,67 5 0,651 
De 11 a 15 anos 18 4,28 5 1,074 
De 16 a 20 anos 17 4,76 5 0,437 
De 21 a 25 anos 16 4,94 5 0,250 
Mais de 25 anos 28 4,54 5 0,922 

Região 
Sudeste 44 4,64 5 0,613 

0,533 
Nordeste 23 4,61 5 0,941 
Sul 9 4,78 5 0,667 
Centro-Oeste 8 4,88 5 0,354 
Outros programas 4 5,00 5 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 

Nesta questão, opostamente à anterior, o gênero feminino atribui 

maior valor que o masculino, segundo a média, à introdução de novas práticas 

pedagógicas em decorrência da partilha, colaboração e participação. 

Atribuem também maior valor os docentes cuja faixa etária se encontra no 

intervalo até 45 anos, se encontram na categoria livre-docente, na carreira 

docente são titulares/catedráticos, possuem menos de cinco anos de 

experiência docente, provenientes da região centro-oeste (Tabela 62). 
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Tabela 62 - Partilha, colaboração e participação X novas práticas 
pedagógicas 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 67 4,64 5 0,732 

0,800 
Masculino 36 4,58 5 0,770 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 4,74 5 0,452 

0,912 
De 46 a 55 anos 42 4,60 5 0,701 
De 56 a 65 anos 31 4,65 5 0,755 
Mais de 65 anos 11 4,45 5 1,214 

Grau acadêmico 
Doutor 64 4,55 5 0,795 

0,274 Pós-Doutor 35 4,74 5 0,657 
Livre Docente 4 4,75 5 0,500 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 56 4,64 5 0,699 

0,968 Associado 37 4,59 5 0,832 
Titular/Catedrático 10 4,60 5 0,699 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 5,00 5 0,000 

0,006 

De 6 a 10 anos 13 4,77 5 0,439 
De 11 a 15 anos 19 4,11 4 0,994 
De 16 a 20 anos 17 4,65 5 0,606 
De 21 a 25 anos 16 4,94 5 0,250 
Mais de 25 anos 31 4,61 5 0,844 

Região 
Sudeste 47 4,57 5 0,715 

0,362 
Nordeste 23 4,52 5 0,947 
Sul 10 4,70 5 0,483 
Centro-Oeste 10 5,00 5 0,000 
Outros programas 4 4,75 5 0,500 

*Teste de Mann-Whitney 

Considerando as médias, não se verificam diferenças na variável 

gênero, contudo os docentes que se encontram na faixa etária até 45 anos, 

grau acadêmico  livre docente, que se encontram na categoria adjunto, com 

menos de cinco anos de experiência e provenientes de outros programas, 

apontam que os pilares da Web 2.0 alteram o comportamento informacional 

(Tabela 63). 
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Tabela 63 - Partilha, colaboração e participação X comportamento 
informacional 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 66 4,41 5 0,928 

0,545 
Masculino 36 4,42 5 0,692 

Faixa etária 
Até 45 anos 18 4,72 5 0,461 

0,467 
De 46 a 55 anos 42 4,40 5 0,798 
De 56 a 65 anos 31 4,35 5 0,839 
Mais de 65 anos 11 4,09 5 1,375 

Grau acadêmico 
Doutor 64 4,41 5 0,886 

0,674 Pós-Doutor 34 4,38 5 0,817 
Livre Docente 4 4,75 5 0,500 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 54 4,54 5 0,719 

0,284 Associado 37 4,24 4 0,955 
Titular/Catedrático 11 4,36 5 1,027 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 4,83 5 0,408 

0,423 

De 6 a 10 anos 14 4,64 5 0,633 
De 11 a 15 anos 19 4,21 4 0,918 
De 16 a 20 anos 16 4,56 5 0,629 
De 21 a 25 anos 16 4,44 5 0,892 
Mais de 25 anos 31 4,26 5 0,998 

Região 
Sudeste 47 4,15 4 0,908 

0,020 
Nordeste 24 4,54 5 0,884 
Sul 9 4,67 5 0,707 
Centro-Oeste 9 4,78 5 0,441 
Outros programas 4 5,00 5 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 

O gênero feminino, variável faixa etária até 45 anos, livre docente, 

categoria professor adjunto, com menos de cinco anos de experiência 

docente, provenientes da região centro oeste e de outros programas de pós-

graduação, consideram, segundo a média, que a partilha, colaboração e 

participação estimulam novas formas de produção da ciência (Tabela 64).  
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Tabela 64 - Partilha, colaboração e participação X novos modos de 
produção  

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 66 4,70 5 0,701 

0,659 
Masculino 36 4,67 5 0,632 

Faixa etária 
Até 45 anos 19 4,79 5 0,535 

0,821 
De 46 a 55 anos 42 4,71 5 0,596 
De 56 a 65 anos 30 4,67 5 0,606 
Mais de 65 anos 11 4,45 5 1,214 

Grau acadêmico 
Doutor 63 4,65 5 0,765 

0,994 Pós-Doutor 35 4,74 5 0,505 
Livre Docente 4 4,75 5 0,500 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 55 4,78 5 0,534 

0,215 Associado 37 4,54 5 0,836 
Titular/Catedrático 10 4,70 5 0,675 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 5,00 5 0,000 

0,155 

De 6 a 10 anos 12 4,75 5 0,622 
De 11 a 15 anos 19 4,42 5 0,769 
De 16 a 20 anos 17 4,88 5 0,332 
De 21 a 25 anos 16 4,75 5 0,577 
Mais de 25 anos 31 4,61 5 0,844 

Região 
Sudeste 47 4,62 5 0,644 

0,163 
Nordeste 23 4,70 5 0,876 
Sul 10 4,80 5 0,632 
Centro-Oeste 10 5,00 5 0,000 
Outros programas 4 5,00 5 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 

Embora o teste de Kruskal-Walis indique a presença de diferença 

significativa entre os anos de experiência na carreira docente, ao aplicar o 

teste de Mann-Whitney, não foi verificada diferença significativa entre os anos 

de experiência na carreira docente e opinião quanto ao grau a partilha, 

colaboração e participação intensificam o número de publicações em 

coautoria (p-valor > 0,05) (Tabela 65). 
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Tabela 65 - Partilha, colaboração e participação X coautoria 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 64 4,41 5 0,886 

0,367 
Masculino 33 4,27 4 0,876 

Faixa etária 
Até 45 anos 18 4,39 4,5 0,698 

0,573 
De 46 a 55 anos 41 4,46 5 0,809 
De 56 a 65 anos 28 4,39 5 0,737 
Mais de 65 anos 10 4,80 4 1,549 

Grau acadêmico 
Doutor 60 4,43 5 0,767 

0,843 Pós-Doutor 33 4,21 5 1,083 
Livre Docente 4 4,50 4,5 0,577 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 53 4,45 5 0,774 

0,533 Associado 35 4,31 5 0,900 
Titular/Catedrático 9 4,00 4 1,323 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 4,67 5 0,516 

0,035 

De 6 a 10 anos 12 4,75 5 0,452 
De 11 a 15 anos 16 3,87 4 1,088 
De 16 a 20 anos 17 4,71 5 0,470 
De 21 a 25 anos 17 4,53 5 0,624 
Mais de 25 anos 29 4,10 4 1,081 

Região 
Sudeste 45 4,02 4 0,941 

0,001 
Nordeste 23 4,61 5 0,891 
Sul 10 4,60 5 0,516 
Centro-Oeste 9 4,89 5 0,333 
Outros programas 3 5,00 5 0,000 

*Teste de Mann-Whitney 

Questão 5.4 – Relevância das redes sociais acadêmicas 

Ao se elaborar essa questão, focaram-se as redes sociais acadêmicas, 

excluindo-se MySpace, Twitter e Facebook por se tratarem de redes mais 

genéricas, embora não se possa desconsiderar a força de aceitação dessas 

redes, especialmente do Facebook com mais de um bilhão de usuários147 À 

medida que o objetivo era as redes sociais acadêmicas, como Academia.edu, 

Mendeley e ResearchGate. Segundo Merlo Vega et al.,( 2010) as redes sociais 

acadêmicas se constituem “excelentes laboratorios virtuales, ya que ofrecen 

todos los servicios que un grupo de investigación demanda: sistemas de 

                                                             
147 Em entrevista à revista Veja publicada em 11 de março de 2014, o executivo  Javier 

Olivan, integrante do seleto "M Team" (management team) do Facebook revelou que em 2007 
a rede social reunia 40 milhões de pessoas. Em 2014, estima que esse número atinja mais de 
1,2 bilhão de usuários. 
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comunicación, medios para compartir recursos, almacén de documentos y 

foros de discusión”. 

De acordo com a Tabela 66, na escala 3 (=muito relevante) todas as 

alternativas registraram percentuais acima de 60%, com 81 (83,51%) sujeitos 

afirmando que as RSA são muito relevantes pelas seguintes razões: 

Possibilitam a comunicação espontânea; 62 (63,27%) porque Proporciona, a 

comunhão de aportes teóricos; 79 (83,16%), pela Facilidade de acesso, 

partilha e colaboração; 78 (82,11%) atribuem esse grau por reconhecerem que 

Promovem a integração, independente de tempo e espaço e 71 (73,96%) 

atribuíram esse grau por acreditarem que Estimulam a produção e consumo de 

conteúdos. Isso sugere que os inquiridos absorveram o novo paradigma da 

socialização digital (Cabezas-Clavijo, Torres-Salinas, & Delgado-López-Cózar, 

2009). 

Tabela 66 - Grau de relevância das redes sociais acadêmicas 
(1 = irrelevante, 2 = pouco relevante; 3 = muito relevante) 

Grau de relevância das 
RSA 

Frequênci
a 
N 

Média 

Desvio
-

padrã
o 

1 
n 

(%) 

2 
n 

(%) 

3 
n 

(%) 

Possibilitam a 
comunicação espontânea 

97 2,80 0,471 
3 

(3,093
) 

13 
(13,40

) 

81 
(83,51

) 

Proporcionam a comunhão 
de aportes teóricos 

98 2,58 0,591 
5 

(5,10) 

31 
(31,63

) 

62 
(63,27

) 

Facilitam o acesso, 
partilha e colaboração 

95 2,78 0,530 
5 

(5,26) 

11 
(11,58

) 

79 
(83,16

) 
Promovem a integração 
independente de tempo e 
espaço 

95 2,78 0,509 
4 

(4,21) 

13 
(13,68

) 

78 
(82,11

) 

Estimulam a produção e o 
consumo de conteúdos 

96 2,70 0,545 
4 

(4,17) 

21 
(21,88

) 

71 
(73,96

) 

Fonte: dados da pesquisa 

As redes sociais acadêmicas se apresentam como uma oportunidade de 

aumentar a visibilidade da produção acadêmica, expandir os contatos 

profissionais e possibilitar a comunicação instantânea com os pares. De acordo 

com Merlo Vega et al.,(2010) “Personas o entidades se relacionan a través de 

plataformas mediante las que pueden comunicar-se de forma rápida y 

simultânea”. Segundo a média, concordam com essa premissa, o gênero 
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masculino, faixa etária até 45 anos, livre docente, professor adjunto, com 

menos de cinco anos de experiência, provenientes da região centro-oeste 

(Tabela 67). 

 

Tabela 67 – Redes Sociais Acadêmicas X comunicação instantânea 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 64 2,80 3 0,510 

0,836 
Masculino 33 2,82 3 0,392 

Faixa etária 
Até 45 anos 16 3,00 3 0,000 

0,178 
De 46 a 55 anos 42 2,81 3 0,455 
De 56 a 65 anos 29 2,76 3 0,511 
Mais de 65 anos 10 2,60 3 0,699 

Grau acadêmico 
Doutor 60 2,82 3 0,469 

0,593 Pós-Doutor 34 2,76 3 0,496 
Livre Docente 3 3,00 3 0,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 52 2,81 3 0,487 

0,806 Associado 35 2,80 3 0,406 
Titular/Catedrático 10 2,80 3 0,632 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 3,00 3 0,000 

0,052 

De 6 a 10 anos 15 2,87 3 0,516 
De 11 a 15 anos 17 2,53 3 0,624 
De 16 a 20 anos 17 2,88 3 0,332 
De 21 a 25 anos 16 2,94 3 0,250 
Mais de 25 anos 26 2,77 3 0,514 

Região 
Sudeste 44 2,80 3 0,462 

0,926 
Nordeste 21 2,86 3 0,359 
Sul 12 2,83 3 0,577 
Centro-Oeste 8 2,88 3 0,354 
Outros programas 4 2,75 3 0,500 

*Teste de Mann-Whitney 

Segundo Merlo Vega et al., (2010) “Las redes sociales, por definición, 

son una excelente opción para el trabajo de equipo de investigación con 

temáticas e intereses comunes, que pueden compartir producción, 

experiencias, hipótesis, etc.” Concordam com esse pressuposto, segundo a 

média, o gênero feminino, faixa etária mais de 65 anos, grau acadêmico 

doutor, categoria titular/catedrático, com experiência de seis a 10 anos na 

carreira docente, provenientes da região nordeste do país (Tabela 68). 
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Tabela 68 – Redes sociais acadêmicas X comunhão de aportes teóricos 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 64 2,63 3 0,577 

0,286 
Masculino 34 2,50 3 0,615 

Faixa etária 
Até 45 anos 17 2,59 3 0,618 

0,927 
De 46 a 55 anos 41 2,59 3 0,591 
De 56 a 65 anos 30 2,53 3 0,629 
Mais de 65 anos 10 2,70 3 0,483 

Grau acadêmico 
Doutor 61 2,64 3 0,549 

0,265 Pós-Doutor 34 2,53 3 0,615 
Livre Docente 3 2,00 2 1,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 52 2,54 3 0,609 

0,447 Associado 36 2,58 3 0,604 
Titular/Catedrático 10 2,80 3 0,422 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 7 2,57 3 0,535 

0,199 

De 6 a 10 anos 15 2,80 3 0,561 
De 11 a 15 anos 17 2,29 2 0,686 
De 16 a 20 anos 18 2,61 3 0,608 
De 21 a 25 anos 16 2,56 3 0,512 
Mais de 25 anos 25 2,64 3 0,569 

Região 
Sudeste 44 2,45 3 0,663 

0,275 
Nordeste 21 2,81 3 0,402 
Sul 12 2,58 3 0,669 
Centro-Oeste 9 2,56 3 0,527 
Outros programas 4 2,75 3 0,500 

*Teste de Mann-Whitney 

De acordo com o teste de Kruskal-Wallis, constatou-se que havia 

diferença na opinião dos professores na variável categoria na carreira 

docente. Ao aplicar o teste de Mann-Whitney, verificou-se que a categoria 

livre docente apresenta opinião diferente em relação às categorias adjunto e 

associado (p-valor < 0,05). Estes atribuem maior relevância às RSA para 

facilitar o acesso, partilha e colaboração do que aqueles (Tabela 69). 
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Tabela 69 – Redes sociais acadêmicas X acesso, partilha e colaboração 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 63 2,79 3 0,513 

0,721 
Masculino 32 2,75 3 0,568 

Faixa etária 
Até 45 anos 16 2,56 3 0,727 

0,272 
De 46 a 55 anos 41 2,85 3 0,478 
De 56 a 65 anos 28 2,82 3 0,390 
Mais de 65 anos 10 2,70 3 0,675 

Grau acadêmico 
Doutor 59 2,80 3 0,484 

0,047 Pós-Doutor 33 2,82 3 0,528 
Livre Docente 3 2,00 2 1,000 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 51 2,76 3 0,551 

0,927 Associado 35 2,80 3 0,473 
Titular/Catedrático 9 2,78 3 0,667 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 2,67 3 0,516 

0,737 

De 6 a 10 anos 15 2,67 3 0,724 
De 11 a 15 anos 16 2,69 3 0,704 
De 16 a 20 anos 17 2,94 3 0,243 
De 21 a 25 anos 16 2,81 3 0,403 
Mais de 25 anos 25 2,80 3 0,500 

Região 
Sudeste 42 2,76 3 0,576 

0,461 
Nordeste 21 2,90 3 0,301 
Sul 12 2,83 3 0,577 
Centro-Oeste 8 2,63 3 0,518 
Outros programas 4 2,75 3 0,500 

*Teste de Mann-Whitney 

As TIC extinguem não apenas as fronteiras geográficas, mas, também, 

promovem a “disolución de fronteras institucionales, espaciales y disciplinares 

al proveer a las comunidades de expertos de mayor capacidad de vinculación 

y de trabajo colegiado con pares en diferentes latitudes” (Aguado-López et 

al., 2009). Assumindo essa premissa, note-se que, de acordo com as médias, 

não há diferença entre os gêneros feminino e masculino para essa questão, 

contudo os docentes que se encontram na faixa etária entre 46 a 55 anos, 

pós-doutores, se incluem na categoria titular/catedrático, que possuem 21 a 

25 anos de experiência na docência e são oriundos da região nordeste, 

consideram que as redes sociais acadêmicas se constituem uma mídia social 

que estimula a integração entre pesquisadores, independentemente do tempo 

e do espaço (Tabela 70).  
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Tabela 70 - Redes sociais acadêmicas X integração 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 62 2,77 3 0,493 

0,677 
Masculino 33 2,79 3 0,545 

Faixa etária 
Até 45 anos 16 2,69 3 0,704 

0,584 
De 46 a 55 anos 42 2,83 3 0,490 
De 56 a 65 anos 27 2,78 3 0,424 
Mais de 65 anos 10 2,70 3 0,483 

Grau acadêmico 
Doutor 58 2,76 3 0,506 

0,387 Pós-Doutor 34 2,85 3 0,436 
Livre Docente 3 2,33 3 1,155 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 51 2,78 3 0,541 

0,636 Associado 35 2,74 3 0,505 
Titular/Catedrático 9 2,89 3 0,333 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 2,67 3 0,516 

0,631 

De 6 a 10 anos 15 2,67 3 0,724 
De 11 a 15 anos 15 2,67 3 0,724 
De 16 a 20 anos 17 2,94 3 0,243 
De 21 a 25 anos 16 2,88 3 0,342 
Mais de 25 anos 26 2,77 3 0,430 

Região 
Sudeste 43 2,79 3 0,514 

0,327 
Nordeste 21 2,95 3 0,218 
Sul 12 2,75 3 0,622 
Centro-Oeste 8 2,63 3 0,518 
Outros programas 4 2,75 3 0,500 

*Teste de Mann-Whitney 

De acordo com Autran & Borges (2014) as TIC alteraram o 

comportamento informacional dos usuários “os quais de consumidores se 

transformaram em produtores de conteúdos assumindo uma nova natureza, a 

de prossumidores”, o que também é observado por Procter et al., (2010) ao 

referirem que “Researchers are not only producers but also consumers of 

information” e por Schons (2008). Sob essa ótica, observe-se, segundo a 

média, uma sutil diferença entre os gêneros feminino e masculino; entre 

docentes que se encontram na faixa etária até 45 anos, portadores do título 

de doutor, que se encontram na categoria titular/catedrático, possuem menos 

de cinco anos de experiência docente, com proveniência da região sul. Estes, 

de acordo com as maiores médias, apontam que as mídias sociais estimulam a 

produção e o consumo de conteúdos, corroborando os autores citados (Tabela 

71). 
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Tabela 71 – Redes sociais acadêmicas X produção e consumo de 
conteúdos 

Categoria Frequência Média Mediana 
Desvio-
padrão 

p-valor 

Gênero 
Feminino 63 2,71 3 0,551 

0,548 
Masculino 33 2,67 3 0,540 

Faixa etária 
Até 45 anos 16 2,75 3 0,577 

0,930 
De 46 a 55 anos 42 2,69 3 0,563 
De 56 a 65 anos 28 2,68 3 0,548 
Mais de 65 anos 10 2,70 3 0,483 

Grau acadêmico 
Doutor 59 2,73 3 0,520 

0,724 Pós-Doutor 34 2,68 3 0,535 
Livre Docente 3 2,33 3 1,155 

Categoria na carreira docente 
Adjunto 52 2,77 3 0,546 

0,091 Associado 35 2,57 3 0,558 
Titular/Catedrático 9 2,78 3 0,441 

Anos de experiência na carreira docente 
Menos de 5 anos 6 2,83 3 0,408 

0,499 

De 6 a 10 anos 15 2,73 3 0,594 
De 11 a 15 anos 16 2,38 3 0,806 
De 16 a 20 anos 17 2,76 3 0,437 
De 21 a 25 anos 16 2,75 3 0,447 
Mais de 25 anos 26 2,77 3 0,430 

Região 
Sudeste 43 2,63 3 0,578 

0,530 
Nordeste 21 2,81 3 0,402 
Sul 12 2,83 3 0,577 
Centro-Oeste 8 2,75 3 0,463 
Outros programas 4 2,75 3 0,500 

*Teste de Mann-Whitney 

Questão 5.5 – Ferramentas utilizadas nas atividades de docência e pesquisa 

Dentre as ferramentas consideradas na questão, as redes sociais 

acadêmicas se constituem o aplicativo mais utilizado pelos inquiridos nas 

atividades de docência e pesquisa (83,00%). Isto sugere que os docentes 

possuem percebem que 

Las relaciones entre profesionales encuentran un espacio idóneo en 
las redes sociales, especialmente en las de carácter académico y 
professional se configurando como “excelentes laboratorios 
virtuales, ya que ofrecen todos los servicios que un grupo de 
investigación demanda: sistemas de comunicación, medios para 
compartir recursos, almacén de documentos y foros de discusión 
(Merlo-Vega et al., 2010). 

Como segunda ferramenta preferencial, os inquiridos apontaram os 

blogs (48,00%). Entretanto, apesar da diferença entre percentuais, os valores 
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legitimam os blogs como ferramenta indispensável às atividades de docência e 

pesquisa e se configuram como: 

Las formas de expresión 2.0 más reconocibles y aceptadas por la 
comunidad científica han sido hasta el momento los blogs, en los que 
se discuten e intercambian ideas acerca de nuevas investigaciones y 
corrientes en los distintos campos (Torres-Salinas & Cabezas-Clavijo, 

2008). 

Sobre blogs Gavgani & Mohan (2008) se pronunciam afirmando que, ao 

contrário de situações anteriores, quando citar blogs não adicionava valor ao 

trabalho de pesquisa, ultimamente estes ganharam reconhecimento, haja 

vista que no PubMed e no Google Scholar encontram-se várias referências de 

blogs. Procter et al., (2010) também se pronunciam e justificam que os 

pesquisadores utilizam os blogs “in order to engage with their colleagues, 

raise their profiles and extend their networks”. 

A ferramenta wiki se constitui como a terceira mais utilizada (30,00%). 

De acordo com esse percentual, presume-se que os inquiridos, em suas 

atividades acadêmicas, estimulam o uso dessa ferramenta para produzir 

trabalhos em colaboração com os alunos e demonstrar que a ferramenta 

permite 

Alternância do usuário da posição de leitor/observador de conteúdos 
para a de criador/autor/colaborador torna o mesmo mais motivado a 
participar e a contribuir com “o todo”, pois estes não apenas atuam 
no consumo de informação e conhecimento, mas também na sua 
criação e compartilhamento (Schons, 2008) 

Gavgani & Mohan (2008) reportam que, dada a natureza colaborativa da 

wiki, esta “oferece oportunidade para revisão instantânea, bem como para 

desenvolver um repositório eficiente de novas informações”. 

Os gestores de referência, apontados como aplicativo de utilização por 

29,00% dos sujeitos parece não ter sido acolhido pelos demais 71% dos 

inquiridos. Supõe-se que estes continuam gerindo suas referências 

manualmente e não utilizando os gestores de referência como uma forma de 

“agilizar y enriquecer el proceso de escritura de los artículos científicos, 

como consecuencia directa de la adaptación de los métodos de producción 

científica al entorno digital” (Cabezas-Clavijo et al., 2009). 
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A utilização de marcadores sociais148 não se configura como uma prática 

nas atividades dos inquiridos, vez que apenas 12% utiliza, contrapondo-se a 

88,% que não o faze (Gráfico 17). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gráfico 17 – Ferramentas utilizadas na pesquisa e docência 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 5.6 – Canais preferenciais para comunicação da ciência 

A decisão de onde, quando e como publicar a produção acadêmica, 

impõe ao pesquisador uma série de considerações, como maximizar a 

divulgação para um público-alvo; obter o reconhecimento e apreço de seus 

pares, usufruir as recompensas de carreira e garantir avaliações positivas de 

seu trabalho em avaliações formais (Procter et al., 2010) 

 Para muitas dessas razões, os pesquisadores parecem ser 

conservadores em suas escolhas, especialmente na divulgação de trabalhos 

que podem ser formalmente avaliadas e usadas, por exemplo, para informar 

decisões de nomeação e promoção. 

Inquiridos sobre os canais preferenciais para comunicar a ciência face 

os suportes emergentes, 100 sujeitos (87%) indicaram as revistas nacionais 

arbitradas. Deve-se ressaltar que as revistas nacionais, específicas da área de 

                                                             
148 Também denominados Folksonomia; Etiquetagem social; Etiquetagem colaborativa; 

Classificação social; Indexação colaborativa (Ver: Catarino, Maria Elizabeth, Baptista, Ana 
Alice. Folksonomia: um novo conceito para a organização dos recursos digitais na Web. 
Datagramazero , v.8. n.3, 2007 
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Ciência da Informação, seguem o formato open access justificando-se, assim, 

como suporte emergente. 

Quanto às comunicações apresentadas em eventos nacionais, apontadas 

por 97 dos inquiridos (84%) como a segunda em ordem preferencial, destaca-

se que os anais de eventos, nos últimos anos, estão, em sua grande maioria, 

disponíveis para acesso na Internet. Dessa forma, os anais de eventos que 

outrora só eram acessíveis em formato impresso a aqueles que participavam 

dos eventos, atualmente se encontram à disposição dos interessados que 

buscam esse tipo de suporte em formato digital. 

Para 63 inquiridos (55%) as comunicações apresentadas em anais de 

eventos internacionais se constituem na terceira opção como canal 

preferencial de comunicação científica, supondo-se que isso seja uma 

decorrência das razões supracitadas. 

Por sua vez, as revistas internacionais arbitradas são indicadas como 

quarta opção por 60 sujeitos (52%). 

Como suporte emergente, também se encontram os repositórios (46%), 

as redes sociais acadêmicas (34%), os blogs (20%) e em escala menor as 

páginas pessoais (17%) as revistas nacionais não arbitradas, wikis (0,5%) 

Na categoria “outros” foram apontados: redes sociais abertas, páginas 

dos grupos de pesquisa, revistas internacionais (categoria que já havia sido 

contemplada) e e-book (Gráfico 18). 
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Gráfico 18 - Suportes preferenciais para comunicação da ciência 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Questão 5.7 – Existência de repositório 

Indagados sobre a existência ou não de repositório institucional ou 

temático 74 sujeitos (64,00%) responderam afirmativamente e 41 (36%) que 

não (Gráfico 19). 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Gráfico 19 - Disponibilidade ou não de repositório 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 
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Questão 5.8 – Disponibilização da produção científica em repositório 

Responderam afirmativamente a essa questão 53 sujeitos (72,00%) e 21 

(28%,00) disseram que não. Registra-se, ainda, que 41 inquiridos não 

responderam à questão (Gráfico 20). 

 

Gráfico 20 - Publicação em repositórios 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 5.8.1 – Razões para não disponibilizar a produção científica 

Visando conhecer as razões que impedem os inquiridos a 

disponibilizarem sua produção científica nos repositórios dos Programas, 

elaborou-se esta questão aberta para que expusessem seus motivos. Dessa 

forma, as alegações com maior incidência foram: falta de tempo e a 

especificidade dos repositórios que são exclusivos para teses e dissertações. 

As demais alegações foram: que se encontra em construção, burocracia, falta 

de divulgação, função do bibliotecário (Gráfico 21). Além dessas justificativas, 

transcreve-se na íntegra a fala de alguns inquiridos: 

“Tenho me dedicado, nos últimos anos, à 
gestação/produção de um livro, reunindo minha 
produção dos últimos anos”; 

 
“Ingressei recentemente. Não houve tempo hábil”; 

“Boa pergunta! Não sei... não faz parte da rotina 
ou talvez falta de costume”; 
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“Falta de cultura no tema. Não internalizei a 
ideia, embora ache importantíssima na visibilidade 
acadêmica”; 

 
“Ainda não comecei a utilizar, é planejamento 

para o meio do ano”. 
 
 

 
 
Gráfico 21-Alegações para não disponibilizar em repositórios 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 
 

Questão 5.9 – Participação em redes sociais 

Com a finalidade de conhecer o comportamento dos sujeitos quanto à 

participação nas redes sociais, indagou-se qual era a dinâmica dessa 

participação. Dos 115 inquiridos, 68 (59%) afirmaram que sua participação é 

ativa, vez que recebem e compartilham conteúdos, constituindo-se em um 

consumidor e produtor de informação. Em contrapartida, 22 atores (19%) 

demonstram um comportamento passivo, apenas recebem informação, ou 

seja, se limitam a consumir conteúdos. Por sua vez, 15 (13%) afirmam 

participar das discussões, contudo não mencionaram como ocorre essa 

participação. Nas demais categorias, sete não participam (6%), dois raramente 

participam (2%) e um se constitui mero observador (1%) (Gráfico 21). 
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Gráfico 22 – Participação em redes sociais acadêmicas 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 5.10 – Aplicativos preferenciais 

Esta questão teve como objetivo perceber o conhecimento dos sujeitos 

sobre os aplicativos da Web 2.0, bem como a dinâmica do seu uso. Incluíram-

se dois aplicativos: redes sociais e gestores de referências. Em se tratando de 

uma pergunta aberta, solicitou-se que apontassem os aplicativos que 

conheciam caso não se encontrassem contemplados na pergunta. 

De acordo com as respostas, 46% dos sujeitos afirmam conhecer a rede 

social acadêmica Academia.edu e 26%, ResearchGate. 

Apesar de não ser open source, o gestor de referências EndNote foi 

apontado como o mais conhecido por 24% dos sujeitos. Supõe-se que isso seja 

reflexo do Portal de Periódicos da CAPES 149 , disponível em todas as 

universidades federais brasileiras. Dessa forma, o EndNote, propriedade da 

Thomson Reuters, se torna mais conhecido e utilizado através dos 

                                                             
149 O Portal de Periódicos foi lançado pela CAPES no ano 2000, quando iniciou o processo de 

centralização e otimização dos conteúdos. Disponibilizado para instituições de ensino e 
pesquisa brasileiras, conta com um acervo de mais de 35 mil periódicos com texto integral, 
bases de dados referenciais e de patentes, estatísticas, além de materiais multimídia. 
Professores, pesquisadores, alunos e funcionários vinculados às instituições participantes, têm 
acesso livre e gratuito. Disponível em: http://www.periodicos.capes.gov.br 
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https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CEsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fendnote.com%2F&ei=18iTUrH6FMeI7AaN_YHICA&usg=AFQjCNGDGOLLaTkwWswcRoBdloeyV1kw-A&sig2=SfrfLocls_ztm-wXIeAqdQ&bvm=bv.57127890,d.ZGU&cad=rjt
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treinamentos150 ministrados à comunidade acadêmica. Dente os gestores open 

source, o CiteUlike, Mendeley e Zotero, são apontados como conhecidos e 

utilizados por 13%, 12% e 3%, respectivamente. Somando-se os percentuais, 

verifica-se que 52% dos inquiridos conhecem e utilizam essa nova forma de 

gerir referências bibliográficas. 

Apesar desse percentual, deve-se ter em mente que 48% ainda não 

aderiram a essa tecnologia. Contudo, a organização das referências é uma 

atividade imprescindível à atividade de pesquisa e à medida que as leituras 

vão se sucedendo a quantidade de bibliografia lida, fichada e citada se torna 

cada vez mais expressiva. Nessa perspectiva, os gestores de referências se 

tornaram um coadjuvante na atividade de pesquisa por permitirem formar um 

banco de dados bibliográfico com todas as referências formatadas de acordo 

com a norma que o pesquisador escolher, guardar os artigos e seus arquivos 

associados e a facilidade de citar enquanto escreve, eliminando o risco citar 

no texto e não incluir na bibliografia. 

Em se tratando de uma pergunta aberta, os respondentes tinham 

liberdade de se expressar na categoria “outros”, dessa forma, apontaram os 

seguintes aplicativos, embora alguns não se constituíssem redes sociais ou 

gestores de referências: Del.ici.ous, Zotero, Moodle, Twiter, Googledocs e 

STOA (Gráfico 23). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
150 A CAPES oferece treinamento sobre o uso do Portal de Periódicos a professores, 

pesquisadores, funcionários e alunos de graduação e pós-graduação das instituições 
participantes. Disponível em: 
http://www.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_ptreinaments&mn=72&smn=82 
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Gráfico 23 – Aplicativos utilizados 
n=115 
Fonte: dados da pesquisa 

Questão 5.11 – Compartilhamento de arquivos 

Os dados sugerem que o compartilhamento de conteúdos através de 

aplicativos Web 2.0 se configura como uma prática comum entre os 

inquiridos. Dessa forma, os sujeitos tanto utilizam a ferramenta Googledrive 

quanto o DropBox para trabalhar em paralelo e simultaneamente. Deve-se 

esclarecer que essa questão permitia a marcação de mais de um aplicativo, 

assim 58 (50%) e 54 (47%) sujeitos, apontaram o GoogleDrive e o DropBox, 

respectivamente. 

Como aplicativo instrumental para compartilhamento de 

apresentações, 54 sujeitos (38%) afirmaram o SlideShare. Segundo Merlo Vega 

et al., (2010) esta ferramenta “Se ha convertido en el servidor más empleado 

para depositar documentos en pdf y presentaciones de todo tipo. Es de 

carácter generalista, pero es muy usado por docentes e investigadores” o que 

se constata de acordo com as afirmações dos inquiridos. 

Para compartilhar fotos, realizar leituras e downloads, o aplicativo 

Scribd  se constitui o preferencial, conforme apontaram 24 sujeitos (21%). 

Merlo Vega et al., (2010) referem que se trata de um “Servicio muy empleado 

para publicar y leer documentos, ya sean revistas, monografías o 

presentaciones. Admite que se depositen documentos en los formatos más 

comunes, que convierte para su fácil lectura”. (Gavgani & Mohan, 2008) 
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relatam a experiência desses aplicativos na área médica, os quais são 

utilizados para fins profissionais e educacionais.  

Nessa questão 21 sujeitos (18%) referem que não utilizam nenhum tipo 

de aplicativo instrumental para compartilhamento. Na categoria “outros”, 

três sujeitos (2,6%) mencionaram 4Shared, Google sites e e-mail (Gráfico 24) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 24 – Aplicativos para compartilhar arquivos 
Fonte: dados da pesquisa 

8.5.5.2 Comentários sobre o questionário 

A elaboração de um questionário é uma das etapas mais árduas da 

pesquisa. Embora cercados de todos os cuidados, pré-testes, filtragens 

constantes etc., permanecem sempre questões que não ficam claras para os 

respondentes, ou não foram tão bem elaboradas, como se previa. Para obter 

um feedback sobre o questionário, solicitou-se aos respondentes que 

voluntariamente tecessem comentários sobre o instrumento de pesquisa. 

Demonstram-se, a seguir, com teor literal, as κρίσιμος151 (críticas) apontadas 

por aqueles que se dispuseram a fazê-las. Considera-se que todas são críticas 

construtivas e somente possíveis através da interação inquirido-pesquisador, a 

qual estimula o desejo de se reinventar, preencher as arestas que 

demonstram imperfeições e a adotar maior precaução quando da elaboração 

de futuros instrumentos de coleta de dados. 

                                                             
151 Etimologicamente a palavra crítica origina-se do grego κριτική, que significa "apreciação 
minuciosa". 
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“Há perguntas em que é obrigatório marcar uma questão, 
Mas e se a pessoa não usa nenhum? É obrigada a marcar 
um...” 

 
“Eventualmente recebo coisas na dropbox, mas apenas faço 
o download do item, sem compartilhar” 
 
“Não vi espaço específico para o fenômeno Facebook, que, 
cada vez mais, vem entrando na academia”. 
 
“Gostaria de ser informado sobre os resultados da 
pesquisa”.  
 
“Parabéns pelo instrumento de pesquisa”. 
 
“O Questionário está muito bem formulado. Parabéns e 
sucesso na pesquisa”. 
 
“Parabenizo pela pesquisa e tema escolhido”. 
 
“Parabéns pela pesquisa. A produção colaborativa e o 
compartilhamento de conteúdos com o uso dos sistemas 
wiki se apresentam como importantes elementos para 
dinâmica da produção e comunicação científica”. 
 
“Estou em final de carreira e apenas uso as ferramentas de 
diário on-line da UFMG e Moodle (comunicação com 
alunos); todos os trabalhos feitos são entregues”. 
 
“Pouco claro nas perguntas e siglas”. 
 
“Agradeço a oportunidade. Comecei ontem a responder, 
mas por um mau comando, ele saiu incompleto. Desejo boa 
sorte no seu trabalho e se quiser esclarecimento pro 
alguma incoerência nas respostas, pode se comunicar”.  
 
“Acredito que na pergunta referente a língua em que 
costuma apresentar os trabalhos, deveria haver uma 
possibilidade de comentários. Se considerar minha 
produção quase toda está em português. Mas há artigos 
escritos em espanhol e inglês, bem como há trabalhos de 
eventos em espanhol e francês, e artigos em português e 
inglês. Sem falar que nossas revistas pedem abstracts em 
inglês. 
 
“Senti falta de mais opções de resposta em algumas 
perguntas, o que engessa o modelo, obrigando o 
respondente a fazer a opção nem sempre mais desejada ou 
que corresponde melhor à realidade deste”. 
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“Em muitos casos a gradação dos conceitos está 
inadequada, caso da parte sobre colaboração, pois no meu 
caso tenho poucos artigos em autoria única e a maioria em 
autoria múltipla mas não existe esta situação no 
formulário”. 

8.5 Revelações do scriptLattes 

Seguindo a metodologia proposta por Silva et al., (2012) efetuou-se o 

mapeamento de produção bibliográfica dos docentes vinculados aos 

Programas brasileiros de Pós-Graduação em CI, cuja delimitação se restringiu 

ao período 2008 a 2012. 

Inicialmente, a estratégia era não considerar determinados Programas 

Acadêmicos, como os da UFRJ/IBICT e UFF, pelas razões apontadas por Silva 

et al., (2012) e também como os Programas de Mestrado Profissional, 

nomeadamente, UNIRIO A, UNIRIO B e UEL. Contudo, após os testes da 

extração automática, percebeu-se que os mesmos poderiam ser incluídos aos 

demais Programas , quando comparada sua produção científica. 

Apesar do Mestrado Profissional da UEL manter uma página do curso em 

separado do Mestrado Acadêmico, verificou-se que se tratava dos mesmos 

docentes, dessa forma, considerou-se apenas um Programa. 

Considerou-se para o mapeamento a produção científica quantitativa 

comunicada através da seguinte tipologia documental: Artigos completos 

publicados em periódicos; Comunicações completas publicadas em anais de 

eventos; Capítulos de livros publicados; Livros publicados, organizados ou 

editados e Resumos expandidos.  Complementou-se a pesquisa qualificando os 

títulos dos periódicos, onde os artigos foram publicados, de acordo com o 

Estrato Qualis/CAPES. 

Para a construção das redes utilizou-se, inicialmente, o scriptLattes, 

contudo a ferramenta gerou grafos que não satisfizeram os requisitos da 

pesquisa. Dessa forma, optou-se pela ferramenta open source Gephi, o qual 

comprovou ser a ferramenta indicada para a construção da rede inter 

Programas e, assim, atender a um dos objetivos da pesquisa. 
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Gerou-se a matriz de adjacência no ScriptLattes a qual originou as 

listagens de produção científica segundo os parâmetros preestabelecidos. 

Posteriormente exportou-se essa matriz para o Gephi a fim de construir a 

rede de colaboração inter Programas, bem como para o cálculo das métricas 

topográficas.  

8.5.1 Perfil de produção e comunicação da ciência dos PPG 

Consideradas como indicadoras da evolução, tendências e perspectivas 

das diversas áreas do conhecimento, as pesquisas sobre produção científica se 

encontram vastamente relatadas na literatura. Estudos dessa natureza “são 

relevantes porque fornecem um mapeamento das contribuições, necessidades 

e déficits nas diversas áreas do conhecimento como também possibilitam 

políticas de pós-graduação”. (Domingos, 1999, p. 47). Ademais, afirma Ziman  

(1979, p. 116) “a literatura sobre um determinado assunto é tão importante 

quanto o trabalho de pesquisa a que ele dá origem”. Ao complementarem 

essa assertiva Mueller, Campello e Dias (1996, p. 337) referem que a produção 

científica de uma área é “o requisito mais importante para o desenvolvimento 

da ciência”, e este desenvolvimento “perpassa pela produção científica, que 

parece ser consolidada a partir de estudos e análises dos suportes 

documentais que veiculam as pesquisas em cada área” (Duarte, 2003, p. 25). 

Dessa forma, “la ciência puede verse como una empresa com insumos y 

resultados. La medición de esas dos categorías – insumos y resultados – son la 

base de los indicadores científicos” (Spinak, 1998a), cujo uso tem sido 

estimulado por instituições de fomento à pesquisa como a Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e a Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), as quais 

desenvolveram metodologias  para a construção desses indicadores que 

servem de base para o planejamento de políticas científicas e tecnológicas, 

tomada de decisão pelos gestores, avaliação do ensino superior, desempenho 

dos sistemas nacionais de Ciência e Tecnologia (C&T) etc.  (González-Albo, 

Moreno, Morillo, & Bordons, 2012; Silva et al., 2012; Maricato & Noronha, 

2012; Santana, Sobral, Ferreira, & Silva, 2011; Santos & Kobashi, 2009; 
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Mugnaini, Januzzi, & Quoniam, 2004; Vanti, 2002; Santos, 2003; Spinak, 1998; 

Macias-Chapula, 1998). 

8.5.1.1 A Extração automática 

A extração automática da produção científica dos docentes dos PPG via  

Currículo Lattes pela ferramenta scriptLattes, no período considerado para 

esta investigação e de acordo com a tipologia documental pré-determinada 

resultou em 4855 documentos. Contudo, cercados dos cuidados que uma 

investigação desse porte requer constatou-se, a partir de um cotejo manual, 

algumas duplicações, apesar da ferramenta possuir o módulo de tratamento 

de redundância. Essas duplicações ocorreram dada as inconsistências no nome 

dos autores, nos títulos dos documentos, no equívoco quando da inclusão da 

tipologia correta etc. Verificou-se, ainda, que a ferramenta incluiu livros sem 

data de publicação, mas que constavam no Currículo. Dessa forma, excluiu-se 

toda a produção de livros que não constava data, vez que havia um período 

delimitado, o que poderia ocasionar distorções. 

Verificaram-se diferenças em todos os suportes, computando-se para a 

pesquisa manual o total de 4626 documentos, ou seja, uma diferença de 229 

documentos, o que representa 4,7% da extração automática. Dessa forma, 

considera-se que o percentual inferior a 5% legitima a utilização da 

ferramenta. 

Os resultados da extração automática e do cotejo manual se encontram 
na Tabela 72. 

 

Tabela 72 - Extração automática X Cotejo manual 
 

Fonte: dados da pesquisa 

Tipologia Documental scriptLattes Cotejo manual 

Comunicações em eventos 1696 1699 

Capítulo de livros 943 948 
Livros organizados, publicados ou ditados 444 196 

Resumos expandidos 196 197 

Artigos de periódicos 1576 1586 

Total 4855 4626 

Diferença  229 
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A Tabela 73 demonstra as diferenças percebidas entre a extração 

automática e a coleta manual. Descreve-se, de acordo com cada Programa de 

Pós-Graduação, a tipologia documental, discriminando para cada tipo o 

número de publicações identificado. Constam ainda da tabela as observações 

e seus respectivos quantitativos, consoante sua tipologia e, também, o ano da 

produção científica. 

Tabela 73 – Diferenças na extração de dados scriptLattes X cotejo manual 
 

PPG – 
UEL 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 73  Periódicos 72 1 art. Repetido 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

25  Livros 
publicados, org. 

editados 

23 2 tít. rep. em 
2010 

  Comunic. 
eventos 

105  Comunic. 
Eventos 

104 1 rep. em 2010 

Total   294   290 - 4 repetições 

PPG – 
UFBA 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

44  Livros 
publicados, org. 

editados 

42 2 rep. sem data 

  Comunic. 
eventos 

124  Comunic. 
Eventos 

123 1 rep. em 2010 

Total   301   298 - 3 repetições 

PPG 
UFF 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Comunic. 
eventos 

 95 Comunic. 
Eventos 

94 1 rep. em 2011 

Total   214   213 - 1 repetição 

PPG –
UFMG 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 245  Periódicos 239 1 rep. 2008, 2 
em 2009, 2 em 

2010, 1 em 2012 

  Comunic. 
eventos 

263  Comunic. 
Eventos 

258 1 rep. 2008, 2 
em 

2009, 2 em 2010 

Total   649   638 - 11 repetições 

PPG - 
UFPB 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 225  Periódicos 221 1 rep. 2010, 1 
em 2011, 1 em. 
2012, 1 cap. de 
livro Incluído, 

2008 

  Comunic. 
eventos 

235  Comunic. 
Eventos 

226 5 rep. 2010, 
3,em 2011, 1 em 

2012 

  Capítulo de 
livros 

91   90 1 rep. 2008 
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PPG - 
UFPB 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

34  Livros 
publicados, org. 

editados 

33 1 sem data 

Total   601   586 - 15 repetições 

PPG - 
UFPE 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 110  Periódicos 109 1 rep. 2010 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

36  Livros 
publicados, org. 

editados 

35 1 rep. 2010 

Total   360   358 - 2 repetições 

PPG - 
UFRJ / 
IBICT 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 110  Periódicos 109 1 rep. 2010 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

36  Livros 
publicados, org. 

editados 

35 1 rep. 2010 

Total   360   358 - 2 repetições 

PPG - 
UFSC 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 110  Periódicos 109 1 rep. 2010 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

36  Livros 
publicados, org. 

editados 

35 1 rep. 2010 

Total   360   358 - 2 repetições 

PPG - 
UNB 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 148  Periódicos 145 1 rep. 2008, 2 
em 2010 

  Comunic. 
eventos 

135  Comunic. 
eventos 

132 1 rep. 2011, 2 
em 2012 

  Capítulos de 
livros 

68  Capítulos de 
livros 

67 1 rep.2011 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

58  Livros 
publicados, org. 

editados 

56 1 rep. 2010, 
1sem data 

Total   418   409 - 9 repetições 

PPG - 
UNESP 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 204  Periódicos 200 1 rep. 2010, 2 
em 2011, 1 em 

2012 

  Capítulos de 
livros 

190  Capítulos de 
livros 

177 5 rep. 2008, 5 
em 2009, 2 em 

2010 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

58  Livros 
publicados, org. 

editados 

57 1 rep. 2012, 1 
sem data 

Total   742   724 - 18 repetições 

PPG - 
UNIRIO 

A 

scriptLatte
s 

Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 51  Periódicos 47 4 rep. 2009 
        
Total   158   154 - 4 repetições 
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PPG - 
UNIRIO 

B 

scriptLattes Tipologia 
documental 

 
Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 42  Periódicos 41 1 trab de 
eventos incluído 

  Comunic. 
eventos 

69  Comunic. 
eventos 

67 2 rep. 2010 

Total   146   143 

PPG - 
USP 

scriptLattes Tipologia 
documental 

 Coleta 
manual 

Tipologia 
documental 

 Observações 

  Periódicos 149  Periódicos 147 2 rep. 2009 

  Comunic. 
eventos 

128  Comunic. 
eventos 

127 1 rep. 2011 

  Livros 
publicados, org. 

editados 

104  Livros 
publicados, org. 

editados 

103 1 rep. 2008 
 

  Livros org. pub. 
Editados 

36  Livros org. pub. 
Editados 

35 1 rep. sem data 

Total   431   426 - 5 repetições 

 

Fonte: dados da pesquisa 

A produção acadêmica dos PPG no período 2008 a 2012 atingiu 4626 

publicações, dados esses relativos aos cinco suportes adotados para análise, 

ou seja: artigos completos publicados em periódicos, comunicações publicadas 

em anais de eventos, capítulo de livros, livros 

publicados/organizados/editados e resumos expandidos. 

Os dados da Tabela 74 e do Gráfico 25 revelam a produção total para o 

período de cinco anos e demonstram que os docentes comunicaram a ciência, 

preferencialmente, através de comunicações publicadas em anais de eventos, 

perfazendo 1699 produções (36,8%); seguindo-se 1586 artigos completos 

publicados em periódicos (34,3%); 948 capítulos de livros, (20,5%); 196 livros 

publicados/organizados/editados (4,2%) e 197 resumos expandidos (4,2%). 

Os Programas com maior percentual de produção são o PPG-UNESP com 

686 publicações e média de 14,8% publicações/docente/ano; PPG-UFMG com 

um total de 618 (13,3%); PPG-UFPB com 572 (12,3%) e PPG-UNB totalizando 

410 (8,8%). Isso significa dizer que esses quatro Programas produziram 

aproximadamente 50% da literatura gerada em CI no período investigado. 

Outro aspecto a ressaltar é que os Programas privilegiaram o trabalho 

em coautoria em detrimento ao individual, exceção feita pelo Programa da 
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UNIRIO A que em toda a tipologia documental privilegiou o trabalho 

individual. 

Na Tabela 74 encontram-se os dados de produção de cada Programa, o 

quantitativo de autoria individual e de coautoria e a média de produção por 

docente. 

 

Tabela 74 - Produção científica  por tipologia documental 2008-2012 
IES Docentes Número 

de 
produç

ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente 

UEL 14 

Tipologia documental 

Artigos completos em 
periódicos 72 11 61 5,14 

Comunicações em eventos 104 14 90 7,42 
Capítulos de livro 71 18 53 5,07 

Livros 
publicados/organizados/editad

os 14 4 10 1 
Resumos expandidos 20 0 20 1,42 

Total geral 281 47 234 20,07 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente UFBA 14 

Tipologia documental 

Artigos completos em 
periódicos 67 22 45 4,78 

Comunicações em eventos 123 18 105 8,78 
Capítulo de livro 60 24 36 4,28 
Livros publicados 14 2 14 1 

Resumos expandidos 6 0 6 0,42 
Total geral 270 66 206 19,28 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente 

UFF 12 

Tipologia documental 

Artigos completos 56 25 31 4,75 
Trabalhos completos 94 34 60 7,83 

Capítulo de livro 44 29 15 3,66 
Livros publicados 3 0 3 0,25 

Resumos expandidos 5 0 5 0,41 
Total geral 202 88 114 16,83 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente 

UFMG 28 

Tipologia documental 

Artigos completos 238 52 186 8,53 
Trabalhos completos 258 41 217 9,21 

Capítulo de livro 72 32 40 2,57 
Livros publicados 17 8 9 0,6 

Resumos expandidos 32 1 31 1,14 
Total geral 617 134 483 22,03 
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IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente 

UFPB 19 

Tipologia documental 

Artigos completos 221 47 174 11,63 
Trabalhos completos 226 26 200 11,89 

Capítulo de livro 90 31 59 4,73 

IES 
Docent

es 
Número de 
produções 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Livros publicados 19 5 14 1 
Resumos expandidos 16 4 12 0,84 

Total geral 572 113 459 30,1 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente UFPE 15 

Tipologia documental 

Artigos completos 109 24 85 7,26 
Trabalhos completos 113 12 101 7,3 

Capítulo de livro 87 27 60 5,8 
Livros publicados 15 4 11 1 

Resumos expandidos 14 1 13 0,93 
Total geral 338 68 270 22,53 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente UFRJ 16 

Tipologia documental 
Artigos completos 84 33 51 5,25 

Trabalhos completos 94 18 76 5,87 
Capítulo de livro 76 44 32 4,75 
Livros publicados 19 5 14 1,18 

Resumos expandidos 12 4 8 0,75 
Total geral 285 104 181 17,81 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente UFSC 13 

Tipologia documental 

Artigos completos 159 23 136 12,23 
Trabalhos completos 101 9 91 7,76 

Capítulo de livro 30 11 19 2,3 
Livros publicados 9 6 3 0,69 

Resumos expandidos 3 3 0 0,23 
Total geral 302 52 249 23,23 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente UNB 18 

Tipologia documental 

Artigos completos 145 48 97 8,05 
Trabalhos completos 132 35 97 7,33 

Capítulo de livro 67 26 41 3,72 
Livros publicados 28 11 17 1,55 

Resumos expandidos 9 2 7 0,5 
Total geral 381 122 259 21,16 
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IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente 

UNESP 19 

Tipologia documental 

Artigos completos 200 34 166 10,52 

Trabalhos completos 231 24 207 12,15 

Capítulo de livro 177 37 140 9,31 

Livros publicados 19 7 12 1 

Resumos expandidos 59 6 53 3,1 
Total geral 686 108 578 36,1 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente 

UNIRIO 
A 12 

Tipologia documental 

Artigos completos 47 39 8 3,91 
Trabalhos completos 29 22 7 2,41 

Capítulo de livro 49 8 41 4,08 
Livros publicados 14 7 7 1,16 

Resumos expandidos 1 1 0 0,08 
Total geral 140 77 63 11,66 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente 

UNIRIO 
B 10 

Tipologia documental 

Artigos completos 41 20 21 4,1 
Trabalhos completos 67 26 41 6,7 

Capítulo de livro 22 12 10 2,2 
Livros publicados 7 2 5 0,7 

Resumos expandidos 5 1 4 0,5 
Total geral 142 61 81 14,2 

IES Docentes Número 
de 

produç
ões 

Autoria 
individual 

Autoria 
colaborativa 

Média por 
docente USP 27 

Tipologia documental 

Artigos completos 147 37 110 5,44 
Trabalhos completos 127 49 78 4,7 

Capítulo de livro 103 48 55 3,81 
Livros publicados 19 2 17 0,7 

Resumos expandidos 14 2 12 0,51 
Total geral 410 138 272 15,18 

Fonte: dados da pesquisa 

O Gráfico 25 representa os dados da Tabela 74, onde os eixos 

representam os PPG e cada linha está associada a uma tipologia documental. 

Dessa forma, pode-se comparar o tipo de publicação que mais produz cada 

PPG. Note-se que a produção de comunicações apresentadas em eventos 

detém a maior incidência da tipologia, produzidas por ordem de frequência, 

pelos PPG UNESP, UFMG e UFPB. Os artigos de periódicos constituem o 

segundo suporte com maior ocorrência, repetindo-se o maior número de 
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artigos nos PPG citados anteriormente. Para a tipologia capítulo de livros, 

destacam-se os PPG UNESP e USP, enquanto que os livros sobressaem-se no 

PPG UNB. Por outro lado, os resumos expandidos foram produzidos em maior 

número pelos PPG UNESP, UFMG e UEL. 

Constata-se, assim, que, dos cinco suportes que compõem a tipologia 

documental, o PPG UNESP apresenta maior produção em quatro, constituindo-

se o mais produtivo de todos os PPG.
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Gráfico 25 – Produção científica  por PPG 
Fonte: dados da pesquisa 
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Contrariamente ao gráfico anterior, neste apresenta-se a tipologia 

documental referente a cada Programa de Pós-Graduação, com a finalidade 

de se proceder à comparação individual de cada componente da produção 

científica. 

Observe-se que no Gráfico 26 cada linha está associada a uma tipologia 

e cada barra colorida representa um Programa.  

Note-se que de um total de 196 resumos expandidos os PPG UNESP e 

UFMG publicaram, respectivamente, 30,10% e 16,32%. Enquanto a produção 

de comunicações apresentadas em eventos alcançou 1699 produções, os PPG 

UFMG, UFPB e UNESP publicaram 15,18%, 13,3% e 13,59%,cada, dessa 

tipologia. . 

A tipologia capítulo de livros atingiu 948 publicações obtendo os 

seguintes percentuais: PPG UNESP, 18,67% e PPG USP, 10,86%. 

Com um total de 197 livros produzidos, destaca-se o PPG UNB com 

14,21% da produção. 

Quanto aos artigos de periódicos, observou a ocorrência 1586. Destes os 

PPG UFMG, UFPB e UNESP produziram, respectivamente, 15%, 13,93% e 12, 

61% da produção total.  

Como resultado da análise do perfil de produção dos PPG pode-se 

afirmar que estes se caracterizam por publicar, no período observado, 

preferencialmente: comunicações apresentadas em eventos, 1699 (36,72%) e 

artigos de periódicos, 1586 (34,28%). 
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Gráfico 26 – Produção científica individual por PPG 
Fonte: dados da pesqisa 
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A demonstração da produção científica total dos cinco anos analisados 

oferece uma visão do quantitativo geral, contudo não permite avaliar a 

evolução temporal da produção. Dessa forma, decidiu-se avaliar o 

comportamento da produção por ano e por tipologia documental. 

Para analisar o comportamento da produção no período utilizou-se a 

metodologia proposta por Silva et al., (2012), isto é, calculou-se a média 

(QtProd/Per.) = quantidade de produção dividido pela quantidade de anos 

considerados, e para as medidas de dispersão calculou-se o desvio padrão 

para verificar a regularidade152. A Tabela 75 demonstra a produção anual, a 

média e o desvio padrão dos PPG englobando toda a tipologia documental. 

Tabela 75 – Comportamento da produção científica 
 

PPG 2008 2009 2010 2011 2012 Total Média 
Desvio 
Padrão 

UEL 59 44 69 65 44 281 56,2 11,69 

UFBA 45 60 55 62 48 270 54 7,38 

UFF 23 32 43 48 57 203 40,6 13,35 

UFMG 97 114 122 136 149 618 123,6 20,01 

UFPB 74 86 136 131 145 572 114,4 32,08 

UFPE 57 50 67 95 69 338 67,6 17,14 

UFRJ 
IBICT 53 68 50 47 67 285 57 9,82 

UFSC 54 60 77 65 46 302 60,4 11,67 

UNB 82 77 70 89 63 381 76,2 10,13 

UNESP 126 114 147 163 136 686 137,2 18,89 

UNIRIO A 28 29 19 29 35 140 28 5,74 

UNIRIO B 24 30 29 25 34 142 28,4 4,04 

USP 75 80 84 101 70 410 82 11,85 

Fonte: dados da pesquisa 

Com relação aos dados dessa Tabela, constata-se que os Programas 

mais produtivos são UFMG, UFPB e UNESP, com média e desvio padrão de 

123,6 (20,01), 114 (32,08) e 137,2 (18,89) respectivamente. 

                                                             
152 “Quanto maior o Desvio Padrão, menor é a regularidade, e quanto menor o Desvio Padrão, 

maior é a homogeneidade da amostra” (Silva et al., 2012) O desvio-padrão funciona da 
seguinte forma: quanto maior ele for, maior é a variabilidade dos dados em relação a média, 
isto é, quanto maior o desvio-padrão mais diferente é o número de publicação entre os PPG 
(há PPG com publicações próximas da média e outros com um número de publicações mais 
distante). Quanto menor o desvio-padrão, mais parecido é o número de publicação entre os 
PPG (todos estão próximos da média). 
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Percebe-se, de acordo com o Gráfico 27 que os três Programas 

mantiveram crescimento linear na produção científica durante o período do 

estudo, contudo o PPG da UNESP apresentou declínio no ano de 2012. 

Possivelmente isto tenha como causa a falta de atualização do currículo, a 

periodicidade dos periódicos onde os artigos foram submetidos ou ainda o não 

cumprimento da periodicidade pelas revistas. 

 
 

 
 
Gráfico 27 – Programas com maiores médias de publicações no período 2008-2012 
Fonte: dados da pesquisa 

Com a finalidade de analisar os Programas que apresentavam número 

de produções aproximadas e perceber a linearidade ou oscilação ao longo dos 

anos, reuniram-se os PPG UFPE, UNB e USP., dos quais UFPE e USP 

mantiveram crescimento até 2011 e oscilações a UNB. Destaque-se que, sem 

exceção, todos apresentaram declínio em 2012. (Gráfico 28). 
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Gráfico 28 – Programas com média de publicação entre 300 e 400 no período 2008-2012 
Fonte: dados da pesquisa 

Apresentando comportamento de produção variado destacam-se neste 

grupo quatro Programas: UEL, UFBA, UFRJ e UFSC. Note-se que o PPG 

UFRJ/IBICT apresentou crescimento no biênio 2008-2010, declinou 2010-2011, 

mantendo estabilidade nesse biênio, possivelmente pelos motivos expostos 

anteriormente, contudo apresenta as considerável em 2012. (Gráfico 29).  

 

 
 

Gráfico 29 – Programas com média de publicação entre 200 e 300 no período 2008-2012 
Fonte: dados da pesquisa 

Demonstrando crescimento contínuo desde 2008, o PPG-UFF destaca-se 

neste grupo, do qual também fazem parte UNIRIO A e UNIRIO B. Apesar de 
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todos os Programas apresentarem uma produção científica que oscila entre 

100 e 200, verifica-se que UNIRIO A mantém linearidade desde o ano de 2010 

e UNIRIO B, a partir de 2011. (Gráfico 30).  

 

 
 

Gráfico 30 - Programas commédia de publicação ente 140 e 200 no período 2008-2012 
Fonte: dados da pesquisa 

8.5.1.2 Comunicações em eventos 

Até recentemente, a literatura relata que as comunicações 

apresentadas em eventos são mais comuns na área das engenharias (Meadows, 

1999) onde os trabalhos apresentados em eventos e avaliados pelos pares, se 

equivalem aos artigos de periódicos e dificilmente são publicados em outros 

canais. Em pesquisa realizada sobre os canais preferenciais para publicação 

Mueller (2005, p.7) corrobora com essa afirmativa e conclui que “para as 

Engenharias, os anais de congressos são canais prestigiosos e frequentes na 

comunicação da área” e que “os pesquisadores da área das Engenharias 

confirmam a literatura, dando clara preferência aos congressos nacionais e 

estrangeiros”. Alvarenga (2000) analisando a comunicação e o uso de fontes 

de informação por pesquisadores na área de educação no Brasil, verificou que  

os anais de eventos são o canal preferencial para publicação. Na área de 

medicina veterinária a tendência é a publicação dos trabalhos em anais no 

formato de resumos, porém mais de 50% dos trabalhos são, posteriormente, 

publicados em periódicos (Mello, 1996). Em contraposição, na área de 

biblioteconomia e ciência da informação, os trabalhos apresentados em 
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eventos são publicados na íntegra e sua publicação posterior é nula o que 

“indica que na primeira área os anais representam um tipo de documento 

preliminar, provisório, e na segunda ele deve ser visto como um documento 

permanente” (Mello, 1996). 

Em pesquisa sobre a produção de docentes doutores em Ciência da 

Informação no Brasil, Población (2001) afirma que as comunicações em 

eventos concentram-se, principalmente, no Encontro Nacional de Pesquisa em 

Ciência da Informação (EnANCIB), Congresso Brasileiro de Biblioteconomia e 

Documentação (CBBD) e Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias 

(SNBU), os quais congregam 46,3% do total das comunicações. Concluindo diz 

que, embora exista o interesse dos autores em divulgar seus trabalhos nesses 

eventos, há uma profusão de reuniões, congressos e simpósios em áreas 

correlatas ou de outras especialidades sugerindo que a apresentação de 

trabalhos em eventos paralelos leva a duas suposições: uma dispersão da 

literatura e a interdisciplinaridade da área. 

Nesta investigação constatou-se que os PPG apresentaram um total de 

1699 comunicações em eventos, o que representa 36,72% da produção 

científica do período investigado. O PPG-UFMG apresentou a maior produção 

perfazendo 258 comunicações e uma média de 51,6 produções/ano. Manteve 

regularidade durante os anos 2008-2011 e acentuado crescimento em 2012. O 

mesmo comportamento verificou-se no PPG-UNESP que totalizou 231 

publicações e a média de 46,2 por ano, contudo em 2012 ocorreu significativo 

declínio. Por sua vez, o PPG-UFPB apresentou crescimento vertiginoso no 

biênio 2008-2010, iniciando com 23 e atingindo 60 comunicações em 2010, 

com a média de 45,2 comunicações/ano, porém com redução entre 2011-

2012. Por outro lado, o PPG-UFF produziu 94 publicações e média de 18,8 

produções, verificando-se oscilações entre os anos 2008-2010 e crescimento 

em 2011 e 2012. O PPG-USP apresentou regularidade na produção durante os 

anos 2008 a 2010, crescimento em 2011 e redução próxima aos 50% em 2012. 

A média de produção nos cinco anos atingiu 25,4 com 127 comunicações. 

Declínio considerável no número de produções apresentou o PPG-UNB, com 

uma média 26,4 produções/ano perfazendo 132 comunicações. Este PPG 

apresentou 42 comunicações em 2008 declinando nos anos seguintes e 
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finalizando 2012 com 11 apresentações. Os PPG-UFBA, UEL, UFPE, UFSC e USP 

mantiveram a regularidade no crescimento e atingiram o pico de produção em 

2011 e, semelhantemente, reduziram a produção em 2012. O PPG-UFRJ/IBICT 

produziu 94 comunicações, perfazendo a média de 18,8 produções/ano, com 

visível crescimento no biênio 2008-2009, redução em 2010 e regularidade em 

2011-2012. Com relação aos cursos de mestrado profissional, UNIRIO A e 

UNIRIO B produziram, respectivamente, 29 (média 5,8) e 67 (média 13,4) 

comunicações em eventos. Ambos apresentaram oscilações na regularidade da 

produção, com o Programa da UNIRIO A apresentando o maior número (10) 

publicações em 2008 e UNIRIO B, (17) em 2010 (Tabela 76). 

Tabela 76 - Comunicações completas publicadas em anais de eventos 

PPG 2008 2009 2010 2011 2012 Total Média 
Desvio 
Padrão 

UEL 16 18 24 32 14 104 20,8 7,29 

UFBA 18 23 26 32 24 123 24,6 5,07 

UFF 7 18 14 23 32 94 18,8 9,42 

UFMG 43 50 51 51 63 258 51,6 7,19 

UFPB 23 41 60 55 47 226 45,2 14,39 

UFPE 19 19 25 34 16 113 22,6 7,16 

UFRJ 
IBICT 

21 27 14 16 16 94 18,8 5,26 

UFSC 23 17 29 17 15 101 20,2 5,76 

UNB 42 32 26 21 11 132 26,4 11,6 

UNESP 41 48 52 51 39 231 46,2 5,89 

UNIRIO A 10 6 3 6 4 29 5,8 2,68 

UNIRIO B 11 12 17 12 15 67 13,4 2,5 

USP 22 28 26 31 20 127 25,4 4,45 

Fonte: dados da pesquisa 
*DP= Desvio padrão 

8.5.1.3 Capítulos de livros 

A produção de capítulo de livros se revela como um importante canal 

de comunicação científica na área da CI. A análise dessa tipologia documental 

demonstra que os PPG produziram 948 capítulos, equivalente a 20,5% dos 

documentos produzidos no quinquênio. Destaca-se que os dados demonstram 

irregularidade na produção dessa tipologia. Nesse contexto, destaca-se o PPG-

UNESP, com 177 produções, média 35,4 capítulos/ano e desvio padrão 11,54, 
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diferenciando-se assim dos demais Programas em número de capítulos 

produzidos. Com a produção de 103 capítulos, o PPG-USP tem a média de 20,6 

e desvio padrão de 3,97. Constata-se, ainda, que apesar da irregularidade na 

produção, os PPG UFMG, UFPE, UFRJ, UEL e UFF apresentaram crescimento 

em 2012 e os PPG UFPB e UNIRIO A mantiveram regularidade na produção. 

Observa-se, ainda, que os PPG UFPB, UFSC e UNB, apresentaram declínio na 

produção em 2012 (Tabela 77). 

Tabela 77 - Capítulos de livros publicados 

PPG 2008 2009 2010 2011 2012 Total Média 
Desvio 
Padrão 

UEL 23 5 23 5 15 71 14,2 9,01 

UFBA 6 17 15 15 7 60 12 5,09 

UFF 4 5 13 6 16 44 8,8 5,36 

UFMG 12 11 8 18 23 72 14,4 6,02 

UFPB 11 14 21 23 21 90 18 5,19 

UFPE 16 16 14 20 21 87 17,4 2,96 

UFRJ 
IBICT 

15 10 19 11 21 76 15,2 4,81 

UFSC 4 6 9 9 2 30 6 3,08 

UNB 10 6 14 24 13 67 13,4 6,69 

UNESP 43 26 45 20 43 177 35,4 11,54 

UNIRIO A 7 7 6 10 19 49 9,8 5,35 

UNIRIO B 3 6 4 4 5 22 4,4 1,14 

USP 22 20 26 20 15 103 20,6 3,97 

Fonte: dados da pesquisa 

8.5.1.4 Resumos expandidos 

Os resumos expandidos não se revelaram nessa pesquisa como um 

importante canal de comunicação da ciência. Essa afirmação se baseia na 

quantidade de resumos produzidos, com um total de 196, ou 4,23% da 

produção total. 

Com relação à produção de resumos expandidos destacam-se os seguintes 

PPG com mais de dez resumos: UNESP com 59, média de 11,8 resumos/ano e 

desvio padrão de 11,05; UFMG, com 32, média de 6,4 e desvio padrão de 2,19; 

UEL, com 20, média 4 e desvio padrão de 3,39; UFPB, com 16, média de 3,2 e 

desvio padrão de 3,2; UFPE e USP, ambos com 14 produções, média de 2,8 e 
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desvio padrão de 1,30 e 2,58, respectivamente; UFRJ/IBICT com 12, média 

2,4 e desvio padrão de 1,51. 

Os resultados inexpressivos para os resumos expandidos surpreendem, pois 

estes se configuram como um veículo de disseminação rápida para 

investigações em andamento ou recém-concluídas servindo também para 

registrar previamente a autoria da publicação (Tabela 78). 

Tabela 78 - Resumos expandidos 

PPG 2008 2009 2010 2011 2012 Total Média 
Desvio 
Padrão 

UEL 1 6 5 8 -- 20 4 3,39 

UFBA 2 1 2 -- 1 6 1,2 0,83 

UFF 1 -- 1 2 1 5 1 0,71 

UFMG 6 3 7 7 9 32 6,4 2,19 

UFPB 2 1 8 -- 5 16 3,2 3,27 

UFPE 1 2 3 4 4 14 2,8 1,3 

UFRJ 
IBICT 

3 2 -- 3 4 12 2,4 1,51 

UFSC -- -- -- 1 2 3 0,6 0,89 

UNB 3 1 1 1 3 9 1,8 1,1 

UNESP 12 2 11 30 4 59 11,8 11,05 

UNIRIO A -- -- -- 1 -- 1 0,2 0,44 

UNIRIO B 2 -- -- 1 2 5 1 1 

USP 1 2 -- 6 5 14 2,8 2,59 

Fonte: dados da pesquisa 

8.5.1.5 Autoria, edição ou organização de livros 

Tradicionalmente, o livro se configura como o veículo de comunicação 

predominante na área das Ciências Humanas e Sociais, conforme refere 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (2010).  Nessa mesma 

vertente Targino & Garcia (2000) afirmam que o livro é o canal formal mais 

usual nas Ciências Humanas e Sociais. Contudo, Danuello & Oliveira (2012) 

apontam que, embora o livro se caracterize pelo aprofundamento das ideias, 

abordagens e conceitos, diversos fatores têm contribuído para o declínio da 

comunicação nesse tipo de veículo. Dentre esses fatores destaca a implicação 

dos artigos de periódico serem considerados como indicador da qualidade da 

produção científica pelos órgãos de avaliação e de fomento. 
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Os dados identificados nesta pesquisa permitem afirmar que a edição, 

organização e publicação de livros é pouco expressiva quando comparada às 

demais tipologias documentais, verificando-se, portanto, uma mudança no 

comportamento dos docentes em relação à escolha do canal preferencial para 

comunicação da ciência. 

Note-se que o maior volume de publicação recai no PPG-UNB, que 

atingiu o patamar de 28 livros, média de 5,6 e desvio padrão de 2,30. Esta 

parece ser uma característica da UNB, pois em pesquisa sobre tipos de 

produção dos departamentos de CI das Universidades do Estado de São Paulo, 

Andretta, Silva, & Ramos (2012) identificaram resultado semelhante. Os PPG-

UFPB, UFRJ/IBICT, UNESP e USP produziram igualmente 19 livros cada; UFPE 

com 15; UEL, UFBA e UNIRIO A com 14; UFF, UFSC e UNIRIO B, com três, nove 

e sete, respectivamente (Tabela 79). 

Tabela 79 - Livros publicados/organizados/editados 

PPG 2008 2009 2010 2011 2012 Total Média 
Desvio 
Padrão 

UEL 7 -- 4 -- 3 14 2,8 2,95 

UFBA 2 6 2 2 2 14 2,8 1,78 

UFF -- -- 2 -- 1 3 0,6 0,89 

 UFMG -- 3 3 6 5 17 3,4 2,3 

UFPB 4 3 4 3 5 19 3,8 0,83 

UFPE 2 1 4 7 1 15 3 2,55 

UFRJ 
IBICT 

2 3 5 2 7 19 3,8 2,16 

UFSC -- 2 6 -- 1 9 1,8 2,49 

UNB 5 3 8 8 4 28 5,6 2,3 

UNESP 3 7 2 2 5 19 3,8 2,16 

UNIRIO A 2 4 2 2 4 14 2,8 1,09 

UNIRIO B 2 2 -- 1 2 7 1,4 0,89 

USP 5 2 3 3 6 19 3,8 1,64 

Fonte: dados da pesquisa 

8.5.1.6 Artigos de periódicos 

Legitimado pela comunidade científica como o veículo preferencial 

para a comunicação da ciência, excetuando-se as áreas das Engenharias 

(Meadows, 1999; Mueller, 2005), Educação (Alvarenga, 1998) Ciências da 

Computação (Mena-Chalco, Digiampietri, & Oliveira, 2012) “os artigos de 
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periódicos cumprem a função de comunicar resultados de pesquisas de forma 

rápida e sucinta” (Danuello & Oliveira, 2012). 

Nesta investigação, identificou-se que a produção de artigos no 

quinquênio atingiu o patamar de 1586 o que equivale à media de 317,2 

artigos/ano. 

Apresentam-se para essa tipologia os PPG com maior produção, bem 

como a média e desvio padrão: UFMG, UFPB e UNESP publicaram 238, 221 e 

200 artigos respectivamente. As médias e desvio padrão equivalem a 47,8 

(7,19), 44,2 (15,45) e 40 (13,07), para cada. Desses, o PPG UFPB manteve 

linearidade ao longo dos cinco anos observando-se um continuum no 

crescimento , contudo verifica-se que em relação a 2011, teve um acréscimo 

na produção de 2012 de 7,67%. Os PPG-UEL, UFF, UFMG, UFPE, UFSC, UNB, 

UNESP, UNIRIO A e USP apresentam declínio na produção em 2012, ao 

contrário do que se observa nos PPG-UFBA, UFRJ-IBICT e UNIRIO B que 

registram sensível crescimento.  

A análise individual constatou que o PPG-UEL manteve crescimento no 

quadriênio 2008-2011 com 72 artigos, média de 14,4 e desvio padrão de 3,36. 

O PPG-UFBA manteve linearidade no triênio 2009-2011, publicou 67 artigos 

perfazendo a média de 13,4 e desvio padrão de 2,5. A produção do PPG-UFF 

no quinquênio alcançou um total de 56 artigos, média e desvio padrão de 11,4 

(3,84). Considerável redução no número de artigos ocorreu nos anos 2009 e 

2012. O mais produtivo dos PPG nessa tipologia, a UFMG produziu 238 artigos, 

perfazendo a média de 47,8 e desvio padrão de 7,19. A produção mantem-se 

linear no quadriênio 2008-2011, mas sofre declínio em 2012. Com 221 artigos 

publicados, o segundo mais produtivo, o PPG-UFPB perfaz a média de 44,2 

artigos/ano e desvio padrão de 15,45. Cresce continuamente, excetuando-se o 

ano de 2009. Apresentando oscilações no quinquênio, o PPG-UFPE produziu 

109 artigos, atingindo a média de 21,8 e desvio padrão de 7,04. Mantendo 

linearidade no triênio 2010-2012 o PPG-UFRJ-IBICT se destaca por não haver 

reduzido a produção em 2012. No quinquênio publicou 84 artigos obtendo a 

média de 16,8 e desvio padrão de 5,89. Com uma produção quinquenal de 159 

artigos, média de 31,8 e desvio padrão de 5,16, o PPG-UFSC apresenta 

variações significativas no período. Com linearidade no biênio 2008-2009 e 



296 

 

oscilações consideráveis no triênio 2010-2012, o PPG-UNB produziu 145 artigos 

o que perfaz a média de 29 e desvio padrão de 47,8. Aparecendo no ranking 

como o terceiro mais produtivo na tipologia artigos, o PPG-UNESP veio num 

crescendo ininterrupto desde 2008, atingindo o ápice de 60 produções em 

2011. Contudo, declinou significativamente em 2012. No quinquênio atingiu 

200 artigos, média de 40 e desvio padrão de 13,07. UNIRIO A e UNIRIO B 

apresentam comportamento semelhante, demonstrando oscilações 

constantes. Ambos os Programas atingem produção muito próxima, UNIRIO A 

publicou 47 artigos e UNIRIO B, 41, equivalendo a médias e desvio padrão de 

9,4 (1,67) e 8,2 (1,78). Durante o quinquênio observa-se variação semelhante 

no PPG-USP, com substancial declínio em 2012. Este Programa publicou 147 

artigos, obteve média de 29,4 e desvio padrão de 6,8 (Tabela 80). 

 

Tabela 80 - Artigos completos publicados em periódicos 

PPG 2008 2009 2010 2011 2012 Total Média  
Desvio 
Padrão 

UEL 12 15 13 20 12 72 14,4 3,36 

UFBA 17 13 10 13 14 67 13,4 2,5 

UFF 11 9 13 16 7 56 11,4 3,84 

UFMG 36 47 53 53 49 238 47,8 7,19 

UFPB 34 27 43 50 67 221 44,2 15,45 

UFPE 19 12 21 30 27 109 21,8 7,04 

UFRJ 
IBICT 

12 26 12 15 19 84 16,8 5,89 

UFSC 27 35 33 38 26 159 31,8 5,16 

UNB 32 35 21 35 22 145 29 47,8 

UNESP 27 31 37 60 45 200 40 13,07 

UNIRIO A 9 12 8 10 8 47 9,4 1,67 

UNIRIO B 6 10 8 7 10 41 8,2 1,78 

USP 25 28 29 41 24 147 29,4 6,8 

Fonte: dados da pesquisa 

Necessário se faz aprofundar o estudo para investigar as razões do 

declínio na produção de artigos constatada na grande maioria do PPG. 

Outra constatação é que contradizendo o que se observa na literatura, 

as publicações em anais de eventos suplantaram os artigos de periódicos à 
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medida que se identificaram 1699 comunicações completas em anais de e 

eventos contra 1586 artigos de periódicos. 

Demonstrou-se, até o momento, apenas os dados brutos de produção 

científica, contudo afirmam Andretta; Silva; Ramos (2012) que “Outra forma 

de ver a performance de uma instituição é por meio da produtividade”, ou 

seja, a média resultante entre a quantidade de docentes e a quantidade de 

publicações. 

Supunha-se, inicialmente, que a dimensão dos programas condicionava 

a produção científica dos mesmos. Contudo, de acordo com a Tabela 8, 

verifica-se que essa hipótese não se confirma, à medida que o PPG USP com o 

quadro de 27 docentes, quando comparado ao PPG UFMG com 28, demonstra 

produtividade inferior. Comparando-se também os PPG que- possuem entre 18 

e 19 docentes, caso da UNESP, UFPB e UNB, constata-se que a produtividade 

do primeiro foi 36,1, do segundo 30,1 e do terceiro 21,6. Outra comparação 

pode ser feita entre os PPG UNIRIO A, UFF e UFSC, enquanto o primeiro, com 

12 docentes tem a média de produtividade 11,6, o segundo com o mesmo 

número de professores tem a média16,83 e o terceiro, com 13 docentes, 

apresenta a média de 23,23 (Tabela 81). 

Tabela 81 – Produtividade docente/ano 

PPG 
Nº de 

docentes 
Nº de 

produções 
Média de produtividade 
por docente/ano 

UEL 14 281 20,07 

UFBA 14 270 19,28 

UFF 12 201 16,83 

UFMG 28 617 22,03 

UFPB 19 572 30,1 

UFPE 15 338 22,53 

UFRJ/IBICT 16 285 17,81 

UFSC 13 302 23,23 

UNB 18 381 21,16 

UNESP 19 686 36,1 

UNIRIO A 12 140 11,6 

UNIRIO B 10 142 14,2 

USP 27 410 15,18 

 Fonte: dados da pesquisa 

8.6 Publicação em periódicos com estrato Qualis 
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O Qualis tem como objetivo avaliar qualitativamente a produção 

acadêmica dos Programa de Pós-Graduação. Dessa forma, o “Qualis afere a 

qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da 

qualidade dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos”153. Os 

estratos, indicadores de qualidade, são escalonados de A1, a maior 

classificação, a A2, B1, B2, B3, B4, B5 e C. 

8.6.1 Critérios CAPES para a estratificação do Qualis 

Segundo o Documento de Área (Brasil. CAPES, 2010) existem critérios 

mínimos para que um periódico seja considerado científico. Dentre esses, 

considera-se essencial que possuam: 

a) Editor responsável; 

b) Conselho editorial para opinar nas tomadas de decisão; 

c) Conselho consultivo constituído de investigadores de diferentes 

instituições; 

d) Registro de ISSN; 

e) Linha editorial definida (foco, missão, periodicidade, formas de 

avaliação/revisão); 

f) Normas de submissão claras; 

g) Periodicidade regular definida; 

h) Avaliação dos originais realizada por membros do Conselho 

consultivo ou pareceristas ad hoc; 

i) Publicar contribuições na forma de artigos assinados; 

j) Indicar a titulação e afiliação institucional dos autores; 

k) Indicar a titulação e afiliação do Conselho consultivo ou dos 

pareceristas ad hoc; 

l) Tratando-se de periódico nacional, apresentar o título, resumo e 

palavras chave em no mínimo dois idiomas, sendo um deles o 

português; 

m) Data de recebimento e aceitação de cada artigo. 

A partir desses critérios mínimos, os títulos da área de Ciências Sociais 

Aplicadas I são classificados e adaptados de acordo com as especificidades das 

áreas Comunicação, Ciência da Informação e Museologia. 

Para o estrato A1 é exigido que o periódico possua qualidade 

destacada, devidamente justificada em relatório pelos avaliadores e 

ultrapasse as exigências demandadas dos demais estratos e Fator de Impacto, 

                                                             
153 Disponível em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis 
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segundo o Journal Citation Report (JCR) 154 , do Institute for Scientific 

Information (ISI). 

Para o estrato A2, segundo ainda o Documento de Área (Brasil. CAPES, 

2010), é necessário ser editado por Instituição que possua pós-graduação 

strictu senso, ou nas seguintes situações: sociedade científica com âmbito 

nacional ou internacional, com reconhecimento da Coordenação da área, 

Instituição Profissional nacional, Instituição de Pesquisa, ou ser publicada com 

apoio da CAPES ou CNPq, ou ainda ter financiamento estatal. Necessário 

também, manter regularidade na periodicidade e constar em quatro bases de 

dados ou indexadores, como LISA (Library and Information Science Abstracts), 

LATINDEX (Sistema Regional de Información em Linea para Revistas Científicas 

de America Latina, el Caribe, España y Portugal, DOAJ (Directory of Open 

Access Journals) , Scopus, ISI etc. Exige-se, ainda, que em pelo menos 70% dos 

artigos, os autores sejam oriundos de quatro instituições diferentes da que 

edita o periódico; que 20% dos artigos, por volume, tenham autores ou 

coautores vinculados a instituições estrangeiras e que pelo menos 80% dos 

autores sejam doutores. 

Os estratos B1 e B2 obedecem aos mesmos critérios, verificando-se, 

apenas, diferença nos percentuais, que diminuem de acordo com a 

estratificação. 

Para os estratos B3 e B4 não se exige presença em bases de dados ou 

indexadores, contudo os demais critérios permanecem os mesmos, 

observando-se a diferenciação via percentuais. 

A recomendação para o estrato B5 é que atenda aos critérios mínimos 

estabelecidos, descritos anteriormente, sem as exigências dos demais 

estratos. 

O estrato C se refere a “periódicos impróprios, considerados não 

científicos” (Brasil. CAPES, 2010, p. 5) 

                                                             
154 “Recurso que permite avaliar e comparar publicações científicas utilizando dados de 

citações extraídos de revistas acadêmicas e técnicas e o impacto destas na comunidade 
científica. O JCR permite verificar os periódicos mais citados em uma determinada área e a 
relevância da publicação para a comunidade científica por meio do Fator de Impacto. Avalia 
revistas de 3.300 editores, cerca de 200 disciplinas, e 60 países”. Disponível em: 
http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcollection&mn=70&smn=79&cid=94 
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Uma vez que a pesquisa está direcionada para identificar em quais 

periódicos a produção científica dos Programas brasileiros de Pós-Graduação 

em CI está sendo veiculada, adotou-se o padrão Qualis/CAPES como indicador 

científico qualitativo dos periódicos onde os artigos são publicados. 

Efetuou-se a identificação dos periódicos com estrato Qualis, na área 

de Ciências Sociais Aplicadas, a partir da base de dados WebQualis155 onde se 

efetua a busca por título, ISSN ou por área do conhecimento. 

A produção científica dos PPG, por periódico e por estrato, são 

descritos a seguir com seus respectivos valores. 

8.6.1.1 Estrato A1 

Conforme anteriormente mencionado, os PPG produziram 1586 artigos 

no quinquênio 2008-2012. Desses, 309 foram publicados em 14 títulos de 

periódicos com estrato Qualis A1, o que corresponde a 20% do total da 

produção. Dentre os 14 títulos destacam-se seis com o maior número de 

artigos publicados: Informação & Sociedade, Perspectivas em Ciência da 

Informação, Transinformação, Knowledge Organization, Scientometrics e 

Información Bibliotecológica, com 124 (40,12%), 106 (30,3%), 46 (14,88%), 10 

(3,23%) , sete (2,26%) e cinco (1,61%) artigos, respectivamente. Os demais 

títulos publicaram menos que cinco artigos (Gráfico 31). 

Ainda com referência aos periódicos com estrato A1, os PPG com maior 

número de produção nessa tipologia foram: UFMG (74), UFPB (51), UFSC (39), 

UNESP (33), USP (30), UNB (20), UFPE (18) e UFF (12). Os demais produziram 

menos de 10 artigos. 

A Tabela 82 relaciona os títulos do Estrato A1 por ordem decrescente 

de número de artigos. Observe-se que o maior número de artigos foi publicado 

em periódicos nacionais, nomeadamente Informação & Sociedade: Estudos 

(124), Perspectivas em Ciência da Informação (106) e Transinformação (46) 

sugerindo que que 89% dos artigos foram publicados no idioma português156. 

Dentre os 14 títulos, 11 são internacionais, dos quais nove em língua inglesa, 

                                                             
155 Disponível em: http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal.seam 
156 Isto é uma suposição, à medida que , por exemplo, Informação & Sociedade aceita artigos 
em outros idiomas. 
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cujo percentual de publicação nesse idioma atinge 8,5%; e dois em espanhol, 

perfazendo 2,5% de artigos publicados. 

 

 

Tabela 82 – Qualis A1 

Títulos com Estrato Qualis A 1 Nº de Artigos 

Informação & Sociedade 124 
Perspectivas em Ciência da Informação 106 
Transinformação 46 
Knowledge Organization 10 
Scientometrics 7 
Investigación Bibliotecológica 5 
El Profesional de la Información 2 
Information Research 2 
JASIST 2 
Applied Ontology 1 
Electronic Library 1 
Expert Systems with Applications 1 
Information Development 1 
Management Communication Quarterly 1 
Total 309 

Fonte: dados da pesquisa 

8.6.1.2 Estrato A2 

De acordo com os dados, os docentes elegeram 17 periódicos com 

estrato A2 para publicar seus artigos. Desses, cinco são no idioma inglês, dois 

em espanhol e 10 em português. Nesses periódicos foram publicados 38 

artigos, o que corresponde a 2,39% da produção total. Os docentes que mais 

publicaram nesse estrato foram os dos PPG-UFRJ/IBICT e UFPB, com oito e 

Note-se que existe um número considerável de títulos que não pertencem à 

área de Ciência da Informação, mas que receberam estrato na área de 

Ciências Sociais Aplicadas. Dos 17 títulos, apenas seis são específicos da CI. 

Dada a interdisciplinaridade do campo, supõe-se que a escolha para 

publicação em periódicos com esse estrato foi, em termos de volume, 

insignificante (Tabela 83). 

Tabela 83 – Qualis A2 
 

Títulos com Estrato Qualis A 2 
 

Nº de 
Artigos 

História, Ciência, Saúde-Manguinhos  6 
Revista Interamericana de Bibliotecologia  6 
Information Services & Use 5  
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8.6.1.3 Estrato B1 

O maior número de artigos publicados se concentra no estrato B1. 

Supõe-se que isto seja decorrência do maior volume de periódicos específicos 

da área da Ciência da Informação. A produção nesse estrato foi  de 740 

artigos, em contraposição ao estrato A1 com 309. Em alguns PPG, a produção 

de artigos em estrato B1 atingiu mais de 50% da produção dos demais 

estratos, como é o caso dos PPG da UEL, UFBA, UNB e UNESP. O menor 

número de artigos, 15, foi atribuído a UNIRIO A e UNIRIO B e os maiores 109, 

107 e 101, aos PPG-UFPB, UNESP e UFMG, respectivamente. 

Constatou-se, também, que os títulos com maior número de artigos 

publicados são Encontros Bibli, Datagramazero, Informação & Informação, 

Ciência da Informação, Ponto de Acesso, Biblionline, Em Questão, Tendências 

da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Liinc em Revista, com até 

30 artigos. Os demais tiveram uma produção considerável, computando-se o 

mínimo de cinco artigos. 

Todos os PPG publicaram artigos nos periódicos Encontros Bibli e Ponto 

de Acesso, o mesmo ocorrendo com Datagramazero, Informação & Informação 

e Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação, excetuando–se 

nesses três últimos a UNIRIO A. 

Intercom  4 
Multitudes  2 
RAE - Revista de Administração de Empresas 2 2 
Revista General de Información y Documentación 2 2 
Revista FAMECOS 2  
Anais do Museu Paulista  1 
Archival Science 1 
   

Títulos com Estrato Qualis A 2  
Nº de 

Artigos 

Bol. do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências 
Humanas 1 1 
Ciência e Saúde Coletiva  1 
International Journal of Metadata, Semiotics and 
Ontologies 1 1 
Journal of Scientific Communication 1  
Journal of the Medical Library Association 1 
Matrizes  1 
Psicologia Escolar e Educativa 1  
Total 38 
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Dos 57 títulos estratificados como B1, 10 são em língua espanhola 

destacando-se dois provenientes de Saragoza, Espanha. Os periódicos Scire, 

com 28 artigos, dos quais 24 publicados pelos docentes do PPG-UNESP e 

Ibersid - Revista de Sistemas de Información y Documentación, com 13, cujos 

artigos são oriundos do mesmo Programa. Destacam-se, ainda, os seguintes 

títulos em língua espanhola: Anales de Documentación, Biblios (Lima), 

Ciências de la Información (Havana) e Documentación de las Ciencias de la 

Información (Madrid) e BID - Textos Universitáris de Biblioteconomia I 

Documentació (Barcelona), o que indica a penetração da CI brasileira na 

comunidade científica Latinoamericana e Europeia. Verifica-se, ainda, que os 

demais títuloa se enquadram em áreas correlatas Vale ressaltar que nesse 

estrato, identificou-se apenas um título em língua inglesa. 

Observou-se, ainda, que os periódicos nacionais na área de CI, em sua 

grande maioria, são publicados por universidades que possuem cursos de 

graduação e/ou Programas de Pós-Graduação na área, como é o caso de 

Biblionline (UFPB), Brazilian Journal of Information Science (UNESP), 

Informação & Informação (UEL), InCID (USP/São Carlos), Ponto de Acesso 

(UFBA), Encontros Bibli (UFSC), Em Questão (UFRGS), Revista Ibero-Americana 

de Ciência da Informação (UNB). Além desses, os periódicos Revista Brasileira 

de Biblioteconomia e Documentação, Tendências da Pesquisa Brasileira em 

Ciência da Informação, Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e 

Biblioteconomia e Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação 

são publicados por órgãos de classe, Grupos de Pesquisa ou Sistemas de 

Informação, como a Federação Brasileira de Associação de Bibliotecas 

(FEBAB), Associação Nacional de Ensino e Pesquisa em Ciência da Informação 

(ANCIB), Grupo de Pesquisa em Informação e Inclusão Social e Sistema de 

Bibliotecas da UNICAMP, respectivamente. Vale ressaltar que todas essas 

publicações seguem a filosofia open source considerando-se, assim, que os 

gestores dessas revistas reconhecem e contribuem para o acesso ilimitado à 

produção científica da CI brasileira (Tabela 84). 

Tabela 84 – Qualis B1 

Títulos com Estrato Qualis B 1 
Nº de 

Artigos 
Encontros Bibli 88 
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Datagramazero 87 
Informação e Informação 71 
Ponto de Acesso 43 
Biblionline 42 
Ciência da Informação 40 
Em Questão 34 
Tendência da Pesquisa Brasileira em CI 33 
Liinc em Revista 30 
Perspectivas em Gestão do Conhecimento 28 

Títulos com Estrato Qualis B 1 
Nº de 

Artigos 
Scire -Representación y Organización del Conocimiento 28 
Revista Digital de Biblioteconomia e CI 25 
InCID - Revista de Ciência da Informação e Documentação 21 
Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação 21 
Biblios (Lima) 18 
Ibersid - Rev. de Sist. de Información y Documentación 13 
Arquivo e Administração 11 
Brazilian Journal of Information Science 10 
Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação 10 
RECIIS - Rev. Eletrônica de Comum. Inf. & Inovação em 
Saúde 9 
Ciencias da la Información 8 
Revista Interamericana de Bibliotecologia 6 
Anales de Documentación 5 
Eptic 5 
Pesquisa Brasileira em CI e Biblioteconomia 4 
Alexandria 3 
Comunicação e Sociedade 3 
Tempo Brasileiro 3 
Comunicação & Inovação 2 
Conexão (UCS) 2 
Discursos Fotográficos 2 
ECCOM - Educação, Cultura e Comunicação 2 
FISEC Estratégias 2 
História UNISINOS 2 
In Texto (UFRGS) 2 
Infodiversidad 2 
Líbero 2 
Revista Eco-Pós 2 
Revista Latinoamericana de Ciências da Comunicação 2 
Varia História 2 
América Latina Hoy 1 
BAR - Brazilian Administrarion Review 1 
BID. Textos Universitáris de Bibliotec. I Documentación 1 
Contracampo 1 
Culturas Midiáticas 1 
Diálogos (Maringá) 1 
Diálogos de la Comunicación 1 
Documentación de las Ciencias de la Información 1 
Estudos Historicos (Rio de Janeiro) 1 
História (São Paulo) 1 
International Social Science Journal 1 
Revista Cosmopolítica 1 
Revista de Comunicação e Linguagens 1 
Revista de Comunicação Midiática 1 
Revista Fronteiras 1 
Revista Organicom 1 
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Rumores 1 
Total 740 

Fonte: dados da pesquisa 
 
 
 

8.6.1.4 Estrato B2 

Os dados apontam que foram publicados nos 21 periódicos com estrato 

B2, 56 artigos, totalizando 3,53% da produção. Dos títulos específicos da área 

de CI, identificaram-se apenas três, Museologia & Patrimônio, Revista do 

Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro e Revista ACB: Biblioteconomia em 

Santa Catarina, esta última com 21 artigos publicados. Ressalta-se que esses 

três títulos publicaram 48,21% do estrato B2 e os demais 51,79%, se 

encontram pulverizados nos 18 títulos das áreas afins. 

O PPG-UFSC apresentou a mais alta produção em periódicos desse 

estrato (14 artigos), seguindo-se a USP com sete e UNIRIO A e UFRJ/IBICT com 

cinco (Tabela 85). 

 
Tabela 85 – Qualis B2 
 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Títulos com Estrato Qualis B 2 
Nº de 

Artigos 
Revista ACB 21 
Espacios 4 
Museologia e Patrimônio 4 
Revista do Instituto Histórico e Geographico Brazileiro 4 
Revista Gestão da Tecnologia e Sistemas de Informação 4 
Comunicação & Educação 2 
Tempo e Argumento 2 
Verso Reverso 2 
Aletheia 1 
Artcultura 1 
Comunicação & Informação (UFG) 1 
Comunicação & Política 1 
Estudos em Comunicação 1 
Estudos em Design 1 
Extraprensa 1 
Gestão & Produção 1 
Musica Hodie 1 
Nomadas 1 
Psicologia (USP) 1 
Revista do Arquivo Geral da Cidade do RJ 1 
TripleC 1 
Total 56 
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8.6.1.5 Estrato B3 

Identificaram-se 49 artigos publicados em 28 periódicos classificados 

como B3. Desses, seis (21,42%) são específicos da CI, nomeadamente Acervo, 

Biblioteca Escolar em Revista, Biblos (RG), Patrimônio & Memória, Revista do 

Arquivo Publico Mineiro, RevIU - Revista Informação & Universidade e School 

Libraries Worldwide, os quais publicaram 11 artigos, o que perfaz 22,44% da 

produção nesse estrato e 0,69% da produção total dos PPG (Tabela 86). 

Tabela 86 – Qualis B3 
 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

Os Programas com maior número de publicação foram os PPG-UFMG 

(11), UFSC (oito) e USP com sete artigos. Verifica-se, ainda, que o PPG-UEL 

teve produção zero. 

8.6.1.6 Estrato B4 

Títulos com Estrato Qualis B 3 
Nº de 

Artigos 
Biblos (RG) 7 
Revista Brasileira de Pós-Graduação 5 
Acervo 4 
Revista da Associação de Pesquisadores Negro 3 
Políticas Culturais em Revista 2 
Revista Brasileira de Educação Física e Esporte 2 
Revista do Arquivo Publico Mineiro 2 
Revista do Centro de Estudos Portugueses 2 
RevIU. Revista Informação & Universidade 2 
Sciences de la Société (Toulouse) 2 
Acta Semiótica 1 
Biblioteca Escolar em Revista 1 
Cadernos de Pesq. Interdisc. Ciên. Hum. 1 
Cadernos EBACE – BR 1 
Ciências & Cognição (UFRJ) 1 
Esboços 1 
Estudos de Sociologia (SP) 1 
Eutomia 1 
Íconos (Quito) 1 
Journal of Technology Management & Innovation 1 
Nuovi Annali Scuola Speciale per Archiv. e Bibliotecari 1 
Patrimônio e Memória 1 
Plos One 1 
Revista Educação em Questão 1 
Revista Estudos da Linguagem 1 
Revista Iberoamericana de Educação 1 
School Libraries Worldwide 1 
Service Business 1 
Total 49 
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Constam do estrato B4, 45 títulos dos quais 10 são específicos da área 

de CI. O total de artigos publicados nesse estrato atingiu o patamar de 118, 

correspondendo a 7,44% da produção de todos os estratos. Nos 10 títulos da CI 

foram publicados 58 artigos (49,15%), sendo que a produção mais significativa 

é da Revista EDICIC, periódico editado sob a responsabilidade da Asociación 

de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y 

El Caribe, a qual publicou 31 artigos,  sendo 22, cinco e quatro, publicados 

pelos PPG-UNESP, UFF e UFFB, respectivamente, perfazendo o total de 53,44% 

dos periódicos da CI e 26,27% do total do estrato (Tabela 87). 

Tabela 87 – Qualis B4 

Títulos com Estrato Qualis B 4 
Nº de 

Artigos 
Inclusão Social 8 
Páginas A&B 7 
Revista Estudos Universitários 7 
ETD 6 
Bibliotecas Universitárias, Pesquisas, Experiências, 
Perspectivas 

4 

Revista Educação e Tecnologia 3 
Baleia na Rede 2 
Cenário Arquivístico 2 
Comma. International Journal of Archives 2 
International Journal of Comic Art 2 
Lugar Comum 2 
Revista EDICIC 2 
Sisifo 2 
Textos de la Cibersociedad 2 
Achegas.net 1 
Arquivística.net 1 
Aurora 1 
Boletim Correo de Bibliotecas Publicas Iberoamericanas 1 
Boletim Museu Histórico de Londrina 1 
Ciência em Movimento 1 
Desenvolvimento em Questão 1 
Domínios da Lingu@gem 1 
Egitania Sciencia 1 
Estudos de Jornalismo 1 
FACESI em Revista 1 
Fronteiraz 1 
FUMDHAMentos 1 
Gestao e Planejamento 1 
Healthmed 1 
International Journal of Services Operational Management 1 
Journal of Information and Data Management 1 
Journal of Information and and Knowledge Management 1 
Lecturas Educación y Deportes 1 
Olhar 1 
Problemata 1 
Rev. Bras. de Arqueometria, Restauração e Conservação 1 
Revista Brasileira de Cartografia 1 
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Fonte: dados da pesquisa 
 

8.6.1.7 Estrato B5 

No estrato B5 identificaram-se 110 artigos publicados em 69 títulos. Isto 

equivale a 6,9% do total de artigos produzidos pelos PPG. 

Dentre os 69 títulos, 12 são considerados da área de CI, perfazendo o 

percentual de 17,39% nesse estrato. Nesses periódicos foram publicados 25 

artigos, o que corresponde a 22,72%. 

Por ordem alfabética nomeiam-se os títulos identificados: AtoZ: Novas 

Práticas em Informação e Conhecimento, American Society for Information 

Science and Technology - Bulletin, Butlletí de L'Associació D'Arxivers 

Valencians, Educación y Bibliotecas, Informação Arquivística, International 

Journal of Library and Information Science, Múltiplos Olhares em CI, Revista 

Arhivelor, Revista CRB-8, Revista de Documentación, Revista Museu e Revista 

Museologia & Interdisciplinaridade. 

O maior número de artigos foi publicado na Revista CRB-8 (seis), nas 

demais o número máximo foi três. 

Verificou-se um número considerável de revistas voltadas para a área 

arquivística e duas para a museologia. 

Os PPG que mais publicaram nesse estrato foram UFMG (22), UNESP 

(15) e UNB (13) artigos respectivamente. 

Os demais periódicos pertencem às mais variadas áreas, como 

Administração, Contabilidade, Pedagogia etc., constatando-se mais uma vez a 

dispersão da literatura (Tabela 88). 

 
 

Revista de Nutrição 1 
Revista do GELNE 1 
Revista do Instituto de Estudos Brasileiros 1 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do RJ 1 
Revista FSA 1 
Revista Produção Onlline 1 
Revista Turismo em Análise 1 

Títulos com Estrato Qualis B 4 
Nº de 

Artigos 

Tecnologia Educacional 1 

Total 82 
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Tabela 88 – Qualis B5 
 
 
 
 
 Títulos com Estrato Qualis B 5 

Nº de 
Artigos 

Revista CRB-8 6 
Morpheus 4 
AtoZ: novas práticas em informação e conhecimento 3 
DOM 3 
Fonte 3 
Informação Arquivística 3 
Revista Ciência em Extensão 3 
Revista de Iniciação Científica da F.F.C. 3 
UNOPAR Científica. Ciências Jurídica 3 
Caderno de Ideias 2 
Educación y Bibliotecas 2 
Informação&Profissões 2 
Interciências 2 
Navus. Revista de Gestão e Tecnologia 2 
Prisma.com 2 
Revista Arhivelor 2 
Revista Biodiversidade 2 
Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios 2 
Revista Multiplicidade 2 
Revista Museologia & Interdisciplinaridade 2 
Revista Museu 2 
Revista Turismo & Desenvolvimento 2 
Sonora 2 
American Society for Information Science and Technology. 
Bulletin 1 
Butlletí de L'Associació D'Arxivers Valencians 1 
Caderno.com 1 
Cibertextualidade 1 
Comportamento Organizaconal e Gestão 1 
Documento em Revista 1 
Domínios da Imagem 1 
EAD em Foco 1 
Electronic Journal of Knowledge Management 1 
Extensio 1 
GEPROS - Gestão da Produção, Operação e Sistemas 1 
Hélice 1 
História, Imagens, Narrativas 1 
Homeopathics Links 1 
Index de Enfermería Digital 1 
Instrumento 1 
Inter-Legere 1 
International Journal of Library and Information Science 1 
Légua & Meia 1 
Maquinações 1 
Múltiplos Olhares em CI 1 
Parcerias Estratégicas 1 
Parlatorium 1 
Plurais 1 
Presença Pedagogica 1 
Qualit@as 1 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

8.6.1.8 Estrato C 

Desse estrato constam 37 títulos onde foram publicados 52 artigos, 

correspondendo a 3,27% da produção de todos os PPG. 

A revista BOCC - Biblioteca Online de Ciências da Comunicação foi a 

que apresentou maior volume de publicação (seis), seguindo-se a Revista USP 

e Salto para o Futuro, ambos com três artigos. 

Na área de CI encontram-se apenas dois títulos. Nomeadamente 

Archivo... Que? e Revista AIBDA, com um artigo cada. 

Os PPG que mais publicaram nesse estrato foram os da USP, com nove, 

UFSC, com seis e UFBA, UFMG, UFPB e UFRJ/IBICT com cinco artigos cada. 

A relação nominal dos títulos que compõem esse estrato e o respectivo 

quantitativo se encontram no Tabela 89. 

Tabela 89 - Qualis C 

Títulos com Estrato Qualis C 
Nº de 

Artigos 
BOCC - Biblioteca Online de Ciências da 
Comunic. 6 
Journal of Community Informatics 3 
Revista USP 3 
Salto para o futuro 3 
Memex 2 
Revista de História Regional 2 

Títulos com Estrato Qualis B 5 
Nº de 

Artigos 

REA - Revista Eletrônica de Administração 1 
Religare 1 
Revista África e Africanidades 1 
Revista Anistia Política e Justiça de Transição 1 
Revista Brasileira de Política de Comunicação 1 
Revista Brasileira de Farmacognosia 1 
Revista Contemporânea 1 
Revista de Contabilidade e Controladoria 1 
Revista de Documentación 1 
Revista de Informação Contábil 1 
Revista Diálogo Educacional 1 
Revista Educaonline 1 
Revista Gestão & Tecnologia 1 
Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa 1 
Revista Organizações em Contexto 1 
UNOPAR Científica. Ciências Humanas e Educação 1 
Veredas 1 
Work (Reading, MA) 1 
Total 110 
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Títulos com Estrato Qualis C 
Nº de 

Artigos 
  
Revista do Instituto Genealógico da BA 2 
TouchPoint 2 
Anuário Unesco/Metodista de Comunicação 
Regional 1 
Archivo... Que? 1 
Bahia Analise & Dados 1 
Cadernos IHU 1 
CEUR Workshop 1 
Comunicação 360 graus 1 
FACEP Pesquisa 1 
Governet. Boletim Recursos Humanos 1 
IEEE Geoinformatics 1 
Informe C3 1 
Iniciação Científica (CESUMAR) 1 
Latinidade 1 
Manuscrítica 1 
MídiaCom Democracia 1 
O Tripeiro 1 
Os Urbanitas (São Paulo) 1 
Polêm!ca 1 
Primeiros Escritos 1 
Projectics 1 
Revista AIBDA 1 
Revista CESUMAR 1 
Revista Coletiva 1 
Revista O QI 1 
Revista Observatório Itaú Cultural 1 
Revista Observatório do Milênio BH 1 
Revista PJ:br 1 
Ricerche di S/Confine 1 
Sapiência 1 
Verbo 1 
Total 52 

Fonte: dados da pesquisa 

8.6.1.9 Periódicos sem estrato 

Os periódicos identificados sem estrato Qualis na área de Ciências 

Sociais Aplicadas equivalem a 105, em cujos títulos foram publicados 114 

artigos, correspondendo a 7,18% da produção total. O número máximo de 

artigos publicados por título equivale a apenas dois, tornando-se inviável 

apresentar graficamente, por esta razão optou-se por apresenta-los em 

formato de tabela.  

Os PPG com maior número de publicações nesse estrato são UFPB com 

18, UFPE, 16, UNB, 12, UFRJ/IBICT,10, UFSC, UNIRIO A e USP com nove, cada, 

UFMG e UNIRIO B, com oito artigos. 
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Os títulos pertencem a várias áreas do conhecimento como 

Administração, Contabilidade, Direito, Economia, Letras, Pedagogia, 

Tecnologia, Economia, Enfermagem etc. 

Na área de CI identificaram-se os seguintes títulos: Agricultural 

Information Worldwide, CRB-6 Informa, Documento & Memória, Fuentes - 

Revista Bibliotecologia y Archivo Histórico Asamblea Legislativa Plurianual 

Nacional, Revista Musear, Scholarlay Research Communication, e mais alguns 

de interesse para a CI como International Journal of Strategique 

Communication, Journal of Scientometric Research, Performance, 

Measurement and Metrics e Sociedad de la Información Revista Digital, além 

dos títulos das áreas correlatas (Tabela 90). 

Tabela 90 – Publicação em periódicos sem Estrato 

Títulos sem Estrato 
Nº de 

Artigos 
Clio. Série Arqueologia 2 
Coletâneas do Nosso Tempo 2 
Comunicación y Medios 2 
EMBO Reports 2 
Interface (Maynooth) 2 
OBS. Publicação Trimestral do Observatório das Actividades 
Culturais 2 
Observatório da Imprensa 2 
REGES: Revista Eletrônica de Gestão 2 
RGO. Revista Gestão Organizacional 2 
Saeculum 2 
Acta Scientiarum. Human and Social Sciences 1 
Afro-Hispanic Review 1 
Agenda Cultural Alma Máter 1 
Agricultural Information Worldwide 1 
Ambiente & Sociedade 1 
Anos 90 (Online) (Porto Alegre 1 
Applied Clinical Informatics 1 
Aula de Innovación Educativa 1 
Boletim Interfaces da Psicologia da UFRuralRJ 1 
Boletim USP 1 
Brazilian Cultural Studies 1 
Brazilian Journal of Medical and Biolog. Res. 1 
Cadernos de Letras da UFF 1 
Cadernos de Pesquisa do CDHIS 1 
Cadernos de Pesquisa em Educação PPGE-UFES 1 
Cadernos do Desenvolvimento 1 
Caravelle 1 
Ciencias Sociales y Religión 1 
CLE e-Prints 1 
Brazilian Cultural Studies 1 
Comunicação. Veredas 1 
Configurações 1 
Consultoria. Informe 1 
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Títulos sem Estrato 
Nº de 

Artigos 
Contabilidade Vista e Revista 1 
CRB-6 Informa 1 
Cuadernos de la ALFAL 1 
Diálogos (UNOESTE, Xanxerê) 1 
Desenvolvimento e Meio ambiente 1 
Documentação e Memória 1 
ECCOS. Revista Cultural 1 
Educação e Pesquisa 1 
Educação em Revista 1 
Em Tese 1 
Enfoque 1 
Ethnos Br 1 
Horizonte (BH) 1 
Interface (Natal) 1 
International Journal of Historical Learning, Teaching and 
Research 1 
International Journal Strategique Communication 1 
Janus - Revista de Pesquisa Científica 1 
Journal of Scientometric Research 1 
La Revue Internationale des Livres des Idées 1 
Languages: Linguistics Variation and Sociocognitive Dimension 1 
Logic and Logical Philosophy 1 
Maringá Management 1 
Memorandum (Belo Horizonte) 1 
Musika Jornal 1 
Ñanduty 1 
Navigator (Rio de Janeiro) 1 
Neurocomputing 1 
Nous Voulons Lire 1 
Ponto.Urbe 1 
Performance, Measurement and Metrics 1 
Principia 1 
Política e Trabalho 1 
Principia (Florianópolis) 1 
Questions de Communication (Nancy) 1 
Registro 1 
Revista ABEU 1 
Revista Brasileira de Contabilidade 1 
Revista Ciências Administrativas (UNIFOR) 1 
Revista Científica IMAPES 1 
Revista Científica Tecnólogos 1 
Revista Contabilidade & Finanças 1 
Revista da ABRALIN 1 
Revista da Escola de Enfermagem da USP 1 
Revista de Direito das Novas Tecnologias 1 
Revista de Extensão da Universidade de Taubaté 1 
Revista Direitos Humanos 1 
Revista Economia & Gestão 1 
Revista Eduf@tima 1 
Revista Innovare 1 
Revista Mineira de Contabilidade 1 
Revista Musear 1 
Revista Palavra 1 
Revista Pós Ciências Sociais 1 
Revue d'Etudes Benthamiennes 1 
Scholarly Research Communication 1 



314 

 

Títulos sem Estrato 
Nº de 

Artigos 
Scientia Uma 1 
Segurança Pública & Cidadania 1 
Senatus 1 
Sociedad de la Información Revista Digital 1 
System Dynamics Review 1 
Tehnicni in Vseb. Prob. Klasičnega in Elektron. Arhiv. 1 
Teoria & Sociedade 1 
Universidade Católica Portuguesa 1 
Universum (Talca) 1 
V!rus 1 
Verbo de Minas: Letras 1 
19&20 (Rio de Janeiro) 1 
Total 114 

Fonte: dados da pesquisa 

Vista a estratificação da produção total dos PPG, apresenta-se na 

Tabela 91 o detalhamento do percentual de publicação por estrato de cada 

Programa. 

Apesar dos Programas direcionarem uma parcela considerável de sua 

produção para os periódicos com estrato C e para os sem estrato, constata-se 

que mais de 70% dos artigos foram publicados em revistas qualificadas, 

chegando, inclusive alguns PPG, como UEL, UFF, UFMG, UFSC, UNB e UNESP 

atingirem mais de 90%.  

Tabela 91- Produção em periódicos com e sem estrato Qualis 

PPG 
Produção 
total 

Produção 
com 
Qualis % 

Produção em 
estrato C e 
sem estrato 

UEL 72 68 94,44 4 

UFBA 67 59 88,05 8 

UFF 56 52 92,85 4 

UFMG 238 225 94,53 13 

UFPB 221 198 89,59 23 

UFPE 109 89 81,65 20 

UFRJ/IBICT 84 69 82,14 15 

UFSC 159 144 90,56 15 

UNB 145 131 90,34 14 

UNESP 200 189 94,5 11 

UNIRIO A 47 37 78,72 10 

UNIRIO B 41 30 73,17 11 

USP 147 128 87,75 18 
Fonte: dados da pesquisa 
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A produção de artigos do PPG-UEL no quinquênio atingiu 72 artigos, dos 

quais oito publicados em títulos com estrato A1, dois em A2, 45 em B1, dois 

em B2, nenhum em B3, dois em B4 e nove em B5. Os demais artigo foram 

publicados em estrato C e em sem estrato, com dois artigos cada. Observa-se, 

assim, que 11,1% foi publicado em periódicos com estrato Qualis A1, 62,5% em 

B1 e 12,5% em B5, perfazendo um total de 86,1% da produção do Programa. 

Os restantes, 13,9% foram diluídos nos demais estratos, ressaltando-se que no 

estrato B3 não ocorreu nenhum artigo. 

Quanto ao PPG-UFBA, verificam-se nove artigos publicados em estrato 

A1, 37 em B1 e cinco em C, correspondendo a 13,4%, 55,2% e 5,76%, 

respectivamente. Note-se, portanto, que 74,36% da produção desse Programa 

se direciona para esses estratos, e os demais 25,64% se diluem nas demais 

classificações. 

Dos 56 artigos publicados pelo PPG-UFF, 12 foram em estrato A1, 23 em 

B1, nove em B4 e quatro em B5, verificando-se os percentuais de 21,4%, 

41,1%, 16,1% e 7,14%, respectivamente. Nesse contexto, 85,74% da produção 

de artigos do PPG-UFF foram publicados nesses estratos. 

O PPG-UFMG, o mais produtivo de todos os Programas, obteve um total 

de 238 artigos, sendo 74 publicados em periódicos estratificados como A1, 101 

em B1, nove em B2, 11 em B3, 22 em B5 e oito em títulos sem estrato na área 

de Ciências Sociais Aplicadas (CSA), alcançando os percentuais de 31,1%, 

42,4%, 3,78%, 9,24% e 3,36%, respectivamente. Dessa forma, 86,52% foram 

publicados em periódicos com estrato e 3,36% em sem estrato. 

Com 221 artigos produzidos no período, o PPG-UFPB direcionou 51 

artigos para o estrato A1, seis para A2, 101 para B1, 16 para B4 e nove para 

B5. Publicou ainda 18 artigos em periódicos sem estrato. Verifica-se, assim, 

que 86,41% da produção acadêmica foi publicada em periódicos com estrato e 

8,14% sem estrato. 

O PPG-UFPE produziu no período 2008-1012 um total de 109 artigos, 

sendo 18 em periódico estratificado como A1, 43 em B1, 16 em B4, e oito em 

B5, perfazendo 77,93% da produção nesses estratos. Identificou-se ainda que, 

em periódicos sem estrato, foram publicados 17 artigos, correspondendo a 
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15,6% , aproximando-se, em volume, ao que foi publicado no estrato A1 

(16,5%). 

Com relação ao PPG-UFRJ/IBICT observa-se que dos 84 artigos 

produzidos, 11 dizem respeito ao estrato A1, sete ao A2, 32 ao B1, cinco ao 

B2, três ao B3 e B5, oito ao B4, cinco ao C e 10 sem estrato. Verifica-se, 

ainda, que a quantidade/percentual do A1 em relação ao sem estrato em 

muito se aproxima, registrando-se 13,1% e 11,9%, respectivamente. 

Os dados revelam que dos 159 artigos produzidos pelo PPG-UFSC, 39 

foram publicados em títulos A1, três em A2, 67 em B1, 14 em B2, para os 

demais B3, B4, B5 e C são computados oito, cinco, oito e seis, e sem extrato 

nove, verificando-se a produção mais expressiva em A1, B1 e B2, equivalendo 

a 24,5%, 42,1% e 8,8%, respectivamente, o que perfaz a produção de 75,4% 

nesses estratos 

Quanto ao PPG-UNB observa-se uma produção de 145 publicações, com 

20 produções em A1, 81 em B1, 10 em B4 e 13 em B5, o que corresponde a 

85,59% dos artigos. Para os demais estratos, verificaram os seguintes valores: 

A2 (três artigos, 2,06%), B2 , B3 e C (dois artigos cada, 1,37%). Em periódicos 

sem estrato foram publicados 12 trabalhos, equivalendo a 8,27%. 

Os 200 artigos publicados pelo PPG-UNESP tiveram suas maiores 

produções nos estratos A1, com 33 (16,5%), B1, com 107 (53,5%), B4, com 24 ( 

12%) e B5, com 15 (7,5%), equivalendo a 89,5%. Os demais 7% se referem aos 

estratos A2, B2, B3 e C. A produção em periódicos sem estrato equivale a sete 

(3,5%). 

O Mestrado Profissional em Documentos e Arquivos, Programa da 

UNIRIO A, teve como produção acadêmica de artigos de periódicos, 47 artigos 

distribuídos segundo os estratos, A1, um artigo (2,12%), A2, dois (4,25%), B1, 

15 (31,9%), B2, sete (14,9%), B3 e B4, quatro (8,51%) cada, C, 1 (2,12%). Em 

periódicos sem estrato produziu nove artigos (19,1). Constata-se, assim, que a 

qualidade da produção científica desse Programa se concentra em estrato B1 

e em periódicos sem estrato. 

O Mestrado Profissional em Biblioteconomia, da UNIRIO B, produziu 41 

artigos, distribuídos de acordo com a seguinte estratificação: A1 e A2, três 

artigos (7,31%), B1, 15 (37%), B2 e B4, um (2,45%), B3, dois (4,87%), B5,  cinco 
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(12,2%), C, três (7,31%). Os periódicos sem estrato atingiram o volume de oito 

artigos, correspondendo a 19,5%. Dessa forma, constata-se o mesmo 

fenômeno do PPG UNIRIO A, onde a publicação em periódicos sem estrato 

suplantou todos os demais, excetuando-se o B1. 

Observa-se que dos 147 artigos produzidos pelo PPG-USP, 30 (20,4%) 

foram em estrato A1, três (2,04%) em A2, 65 (44,2%) em B1, cinco (3,4%) em 

B2, sete (3,76%) em B3, 13 (8,84%) em B4, seis (4,08%) em B5 e nove (6,12%) 

em C. Os demais artigos, em número de nove (6,12%) foram publicados em 

periódicos sem estrato. 

Desta forma, os resultados da qualidade da produção acadêmica dos 

PPG revelam que 19,48% dos artigos foram publicados em estrato A1, 

destacando-se com 20 ou mais artigos UFMG (74), UFPB (51), UFSC (39) UNESP 

(33), USP (30 e UNB (20), denotando, assim, um padrão de excelência, de 

acordo com os critérios de qualidade estabelecidos pela CAPES. Todavia, 

mister se faz o empenho dos demais PPG na busca desse padrão de qualidade, 

principalmente em relação aos cursos de Mestrado Profissional que, embora se 

reconheça que são cursos novos, necessitam empreender maior esforço no 

sentido de aprimorar a qualidade da sua produção acadêmica. 

Embora com exigências semelhantes ao estrato A1, os resultados do 

estrato A2 se mostram insignificantes, não ultrapassando sete artigos, 

identificando-se, inclusive, alguns PPG com produção zero nesse estrato. 

Quanto ao estrato B1, sem exceção, foi o que teve maior número de 

artigos, atingindo a magnitude de 740, ou seja 50,18% de toda a produção. 

Observou-se que tal fenômeno se repetiu na produção individual, conforme 

revelam os números referentes aos PPG-UEL (62,5%), UFBA (55,2%), UNB (56%) 

e UNESP (53,5%) ultrapassando 50% da produção total individual. Supõe-se que 

isso seja decorrência do número de periódicos nacionais, específicos da área 

de CI, classificados nesse estrato. 

Representando 3,53% dos artigos publicados, o estrato B2 teve 

produção zero no PPG-UFF e o máximo de 14 produções no PPG-UFSC, todos 

os demais publicaram menos do que 10 artigos em periódicos desse estrato. 
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Tal como o B2, os resultados para o estrato B3 foram  também, pouco 

representativos, observando-se um percentual de 3,08%, com produção zero 

no PPG-UEL e máximo de oito na UFSC. 

Comparando-se a produção do estrato B4 com A1, B2 e B3, verifica-se 

que este representa 7,44% da produção total, ultrapassando assim percentuais 

dos estratos supracitados. Em termos individuais, verificam-se os maiores 

percentuais nos PPG- UFF e UFPE (16,1% e 14,7%) e as maiores produções na 

UNESP, com 24, UFPB e UFPE, ambos com 16, USP, com 13 e UNB, com 10. 

No estrato B5 a produção dos PPG-UEL, UNIRIO B, UFMG, UNB e UNESP 

representa, individualmente, 12,5%, 12,2%, 9,24%, 8,9% e 7,5%. 

Segundo os critérios estabelecidos pela CAPES, o estrato C não recebe 

pontuação, pois os periódicos não preenchem os requisitos para serem 

considerados científicos, todavia, observou-se que alguns PPG elegeram esse 

estrato para veicular parte de sua produção, a exemplo dos percentuais 

individuais da UFBA (7,46%), UNIRIO B (7,31%), USP (6,12%) e UFRJ/IBICT 

(5,95%) . 

Com relação aos periódicos sem estrato na área de Ciências Sociais 

Aplicadas I, constatou-se que foram publicados nesses títulos um total de 

7,18% da comunicação científica, na tipologia artigos, produzida pelos PPG. 

De acordo com a listagem nominal dos periódicos (Anexo) pode-se verificar 

que estes pertencem às mais diversas áreas do conhecimento, emergindo, 

assim, a questão da interdisciplinaridade da CI. Estariam os docentes 

buscando esses títulos para disseminar sua produção vez que esta não se 

enquadra nos títulos específicos da CI? Questiona-se, ainda, se os periódicos 

com estrato C e sem estrato na área de Ciências Sociais Aplicadas I, não são 

valorados nas avaliações da CAPES, não estaria o docente prejudicando o 

desempenho do Programa a que pertence, vez que a produção acadêmica é 

um dos indicadores de excelência? Se essa produção não recebe pontuação, 

não estaria o docente prejudicando a si mesmo quando da sua avaliação para 

fins de progressão funcional? Esse comportamento não se coaduna com a 

política do publish or perish, pois é uma produção não reconhecida para fins 

de avaliação. 
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Isso posto, evidencia-se que percentuais significativos foram 

identificados e direcionados para publicação nesses periódicos, a exemplo da 

UNIRIO A e UNIRIO B, que atingiram a magnitude de 19%, ultrapassando os 

demais estratos, com exceção do B1. Caso semelhante ocorre com o PPG-

UFPE, cuja produção não estratificada atinge os 15,6%, configurando-se como 

o terceiro maior percentual de sua produção. Não se exclui desse rol a UFPB, 

UNB, UFSC, UFRJ/IBICT e USP que, sem exceção tiveram mais que 5% 

publicados em periódicos sem estrato (Tabela 92). 

Faz-se mister, portanto, maior empenho dos docentes para convergirem 

sua produção acadêmica para periódicos classificados com estrato a fim de 

que possam melhorar tanto a qualidade da produção quanto das avaliações 

trienais do Programa, vez que o artigo de periódico é considerado como um 

indicador científico pela CAPES, cabendo, também, às Coordenações dos 

Programas de Pós-Graduação maior atenção à produção acadêmica dos 

docentes, concebendo-o como um instrumento de gestão. 
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Tabela 92 - Produção dos PPG segundo o estrato Qualis da área Ciências Sociais Aplicadas I 
 

Estrato Qualis 
UEL UFBA UFF UFMG UFPB UFPE UFRJ UFSC UNB UNESP UNIRIO A UNIRIO B USP 

Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % Art. % 

A1 8 11,1 9 13,4 12 21,4 74 31,1 51 23,1 18 16,5 11 13,1 39 24,5 20 13,8 33 16,5 1 2,12 3 7,31 30 20,4 

A2 2 2,77 2 2,98 2 3,57 2 0,84 6 2,71 0 0 7 8,33 3 1,88 3 2,06 3 1,5 2 4,25 3 7,31 3 2,04 

B1 45 62,5 37 55,2 23 41,1 101 42,4 109 49,3 43 39,4 32 38,1 67 42,1 81 56 107 53,5 15 31,9 15 37 65 44,2 

B2 2 2,77 2 2,98 0 0 9 3,78 4 1,8 2 1,83 5 5,95 14 8,8 2 1,37 3 1,5 7 14,9 1 2,43 5 3,4 

B3 0 0 1 1,49 2 3,57 11 4,62 3 1,35 2 1,83 3 3,57 8 5,03 2 1,37 4 2 4 8,51 2 4,87 7 4,76 

B4 2 2,77 4 5,97 9 16,1 6 2,52 16 7,23 16 14,7 8 9,52 5 3,14 10 6,89 24 12 4 8,51 1 2,43 13 8,84 

B5 9 12,5 4 5,97 4 7,14 22 9,24 9 4,07 8 7,33 3 3,57 8 5,03 13 8,9 15 7,5 4 8,51 5 12,2 6 4,08 

C 2 2,77 5 7,46 2 3,57 5 2,1 5 2,26 3 2,75 5 5,95 6 3,77 2 1,37 4 2 1 2,12 3 7,31 9 6,12 

Sem estrato 2 2,77 3 4,47 2 3,57 8 3,36 18 8,14 17 15,6 10 11,9 9 5,66 12 8,27 7 3,5 9 19,1 8 19,5 9 6,12 

Total 72 100 67 100 56 100 238 100 221 100 109 100 84 100 159 100 145 100 200 100 47 100 41 100 147 100 

Fonte: dados da pesquisa 
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8.7 Caracterização da rede de coautoria  

Tomando-se como base a metodologia de análise de redes sociais 

demonstra-se nessa seção a rede de coautoria inter Programas de Pós 

Graduação. 

Com o objetivo de caracterizar e identificar os padrões de colaboração 

e estabelecer os laços de ligação externos, utilizaram-se grafos como 

representação da rede (Liu et al., 2005; Mena-Chalco & Cesar Junior, 2009; 

Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2011b; Mena-Chalco, Digiampietri, & Cesar-Jr, 

2012). Para esses autores a análise de redes sociais se baseia no pressuposto 

de que as relações de colaboração, na forma de coautoria científica, podem 

ser representadas através de grafos, os quais possibilitam a análise de 

desempenho, padrões de comportamento e os laços que conectam os atores 

da rede. 

Esclarece-se, por oportuno, que a análise aqui empreendida limita-se, 

exclusivamente, à coautoria oriunda da produção acadêmica dos docentes, 

efetivos e colaboradores, vinculados aos PPG no período 2008-2012. 

Deixa-se, também, patente que, não se pretende apenas demonstrar o 

quantitativo da produção científica individual e múltipla, mas analisar os 

padrões de colaboração inter Programas, à medida que “as coautorias 

acadêmicas fornecem uma visão sobre a estrutura e dinâmica inerentes das 

colaborações entre os pesquisadores” (Mena-Chalco, Digiampietri, & Cesar-Jr, 

2012). 

As investigações sobre redes sociais têm sido aprofundadas, permitido 

novas abordagens sobre as interações entre os atores e suas conexões 

(Balancieri et al., 2005; Recuero, 2009; Silva et al., 2012) possibilitando 

extrair conhecimento implícito (Digiampietri, Mena-Chalco, Silva, et al., 2012) 

e trazendo à tona uma visão abrangente das interações entre as partes, 

diferentemente das análises que enfocam características individuais. Na 

perspectiva das interações procurou-se analisar os padrões de colaboração à 

medida que 

O trabalho conjunto dentro dos programas de pós-graduação e, tão 
ou mais importante que isso, entre programas de pós-graduação é 
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um fator importante para se garantir uma pesquisa de qualidade, 
com nível internacional e, além disso, otimizando recursos 
(Digiampietri et al., 2012). 
 

Partindo da premissa preconizada pela metodologia de análise de redes 

sociais, que tem como foco as relações entre atores sociais, os quais podem 

ser uma unidade individual (pessoas) ou unidades coletivas (organizações, 

eventos, departamentos etc.),(Wasserman & Faust, 1999) procurou-se 

investigar no contexto dos PPG o trabalho conjunto na forma de coautoria 

inter programas.  

Um dos resultados apontados nesta pesquisa se refere a autoria 

múltipla que foi, à exceção do Programa da UNIRIO A, predominante em todos 

os Programas de Pós-Graduação. Dessa forma, a produção científica referente 

à tipologia documental pré-determinada, analisada no quinquênio 2008-2012, 

atingiu a magnitude de 4580 documentos, dos quais 1131 apresentaram 

autoria individual (24,7%) e 3449, autoria múltipla (75,3%). Essa produção 

teve como fonte de dados os Currículos Lattes dos docentes, dos quais 

extraíram-se automaticamente a tipologia documental de interesse utilizando 

a ferramenta scriptLattes.  

8.7.1 Métricas topológicas 

Para traçar os padrões de colaboração, utilizaram-se métricas de 

centralidade, nomeadamente, grau, grau ponderado, grau de proximidade e 

grau de intermediação e, ainda, coeficiente de agrupamento. A utilização 

dessas métricas pode revelar padrões invisíveis, desvendar a estrutura da 

comunidade e a dinâmica de colaboração acadêmica. 

O grau de centralidade ou conexão (degree centrality) representa o 

número de conexões de um determinado nó, isto é, o número de arestas que 

ele possui, ou seja, é simplesmente o grau nodal. Dessa forma, quanto maior 

o número de conexões, mais central é o nó para a rede. Segundo Izquierdo & 

Hanneman n.d. e Hanneman & Riddle (2005) atores com mais relações podem 

ser beneficiados por posições, pois sua dependência de outros atores é menor, 

o que pode significar poder e prestígio em relação aos demais atores. 
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A centralidade de intermediação ou grau de intermediação 

(betweenness centrality), “mede o quão "entre" grupos no grafo um 

determinado nó está, ou o número de vezes em que o nó é "ponte" entre 

vários grupos de nós” (Recuero, 2009), ou ainda, o quão um nó se encontra no 

caminho geodésico entre outros nós (Wasserman & Faust, 1999 p. 190). 

A centralidade de proximidade (closenness centrality) é uma medida 

que determina quão um determinado nó está próximo dos demais da rede, 

isto é, qual a distância média deste nó dos demais. A medida é calculada pelo 

soma da distância geodésica do nó em relação aos demais nós, inclusive 

aqueles que não são relevantes, pois estes se constituem pontes que reduzem 

as distâncias. Em geral, os nós com maior índice de centralidade são aqueles 

que apresentam menor distância média dos demais nós do grafo. Dessa forma, 

quanto mais arestas, maior será o grau de proximidade (Marteleto & Tomaél, 

2005; Tomaél & Marteleto, 2006; Maia & Caregnato, 2008; Recuero, 2009; 

Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2009; Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2011b; 

Digiampietri, Mena-Chalco, Silva, et al., 2012). 

Grau ponderado (weighted degree) é semelhante ao grau de 

centralidade, contudo tem como base o número de arestas para um nó, mas 

ponderado pelo peso de cada aresta, ou seja, é a soma do peso das arestas. 

Algumas arestas são maiores à medida que  seu peso representa sua distância 

para o nó. Portanto, o grau ponderado se equivale ao número total da 

distância da aresta para outro nó (Totet, 2013). 

Coeficiente de agrupamento (clustering coefficient) “de um de  um 

nodo  i, cc (i), é a razão entre o número de arestas existentes entre os 

vizinhos de i e o número máximo de arestas possíveis entre estes vizinhos” 

(Benevenuto, Almeida, & Silva, 2011). A Figura 43 demonstra o coeficiente de 

agrupamento do nó, em cor azul,  em três diferentes cenários157. Conforme 

referem os autores, no primeiro cenário os três vizinhos do nó, em destaque 

azul, estão conectados entre si e, naturalmente, o seu coeficiente de 

agrupamento é 1; no segundo cenário, observa-se apenas uma aresta entre os 

vizinhos do nó azul, consequentemente o coeficiente de agrupamento será 

                                                             
157 As arestas tracejadas apenas ilustram as possíveis conexões entre os vizinhos 
do nó azul. 
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1/3; no terceiro cenário, não existe nenhuma aresta entre os vizinhos do nó 

azul, conferindo-se ao nó o coeficiente de agrupamento 0 (zero). 

 

Figura 39 - Cálculo do coeficiente de um nó em três diferentes cenários 
Fonte: (Benevenuto et al., 2011) 
 

8.7.2 Visualização da rede de coautoria interprogramas 

Objetivando a visualização das redes, geraram-se os grafos a seguir, 

com a finalidade de representar as relações de colaboração na forma de 

coautoria. Esclarece-se que todos os grafos são não-direcionados, à medida 

que as relações de coautoria não demandam arestas dirigidas porque, se o 

ator A produz em colaboração com B, logicamente B também produz 

colaborativamente com A, não havendo relação de entrada e saída entre os 

nós que as arestas conectam (Mena-Chalco & Cesar-Junior, 2009), ou seja um 

grafo não direcionado, não possui InDegree ou OutDegre158 apenas um grau, 

que representa o número de conexões “Nos dados sem direção, os atores 

diferem entre si apenas na quantidade de conexões que eles possuem” 

(Hanneman & Riddle, 2005; Izquierdo & Hanneman, n.d.). 

8.7.2.1 Grau de centralidade 

O grau de centralidade mede o número de conexões de um 

determinado nó (no caso desta pesquisa, cada nó representa um PPG) 

determinando o seu nível de envolvimento na rede. Para Tomaél & Marteleto 

(2006) “É o recurso que identifica o número de contatos diretos que um ator 

mantém em uma rede, vale dizer, é o que mede o nível de comunicação de 

um ator”, isto é, quanto maior o grau de centralidade (número de conexões), 

mais popular e central é o PPG. 

                                                             
158 InDegree: número de arestas direcionadas ao nó; Outdegree:  número de arestas que o nó 

direciona para outros. 
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No Grafo 1, cada nó representa um Programa e as arestas, suas 

conexões. Os nós com as maiores circunferências se referem aos PPG que 

apresentam maior grau de conexão, ou seja, são mais centrais, possuem 

muitos nós vizinhos, identificando-se estes como sendo os PPG-UNESP, UFPB e 

USP, cujo grau de centralidade atingiu o índice sete. 

A UNESP mantém conexão com UNB, UNIRIO B, UEL, UFPE, UFPB, UFC e 

USP; as conexões da UFPB, por sua vez, são com a UFMG, UFF, UNB, 

USP,UNESP, UFPE E UFRJ/IBICT, enquanto a USP mantém conexão com a 

UFRJ, UFMG, UFBA, UNIRIO B, UFPE, UFPB E UNESP, constituindo-se esses três 

programas como os mais centrais e, portanto, com alta densidade de inter-

relacionamentos. Wasserman & Faust (1999) referem que “indivíduos com 

maior centralidade correspondem aos indivíduos mais visíveis na rede. Eles 

estão ligados a vários nós na rede social e, portanto, são os mais 

proeminentes” assim ocorrendo com os PPG acima referidos. 

Com grau de centralidade equivalente a seis, encontram-se os PPG-

UFPE e UNIRIO B. No caso do PPG-UFPE, suas conexões são com UFRJ/IBICT, 

UNESP, UFF, UNB, UFSC e UFPB, e a UNIRIO B, com UFBA, UNESP, USP, UFRJ, 

UFF e UNB. Único com cinco graus de conexão, encontra-se o PPG-UNB, cujas 

relações se dão com a UFSC, UFPB, UFPE, UNESP e UNIRIO B. A UEL, com grau 

2, mantem conexão com a UNESP e UFMG. O Programa UNIRIO A se encontra 

isolado, não mantendo relação com nenhum dos Programas existentes. 

Constata-se, assim, que os PPG-UNESP, UFPB e USP são os que mantém 

o maior número de inter-relações, constituindo-se os nós centrais da rede, por 

se encontrarem em posição estratégica, ou seja, são Programas admitidos “na 

rede como importantes e sendo, por isso, mais intenso o compartilhamento de 

informação”(Tomaél & Marteleto, 2006, p. 80). 

Pode-se considerar periféricos, isto é, com baixo grau de conexão, por 

possuírem poucos nós vizinhos, os PPG UFRJ/IBICT, UEL, UFBA, além do já 

mencionado PPG UNIRIO A. Wasserman & Faust, (1999) denominaram isolado 

um nó com grau zero, sendo este o caso UNIRIO A. O comportamento deste 

Programa vai ao encontro  da premissa de que as arestas se constituem 

fronteiras entre dois nós e que, quanto  mais baixo o grau de centralidade, 

menor é o número de nós vizinhos, ocorrendo o oposto com os que 
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apresentam alto grau de centralidade. Para  Wasserman & Faust (1999) a 

variabilidade dos graus significa que os atores, no caso os Programas, diferem 

de acordo com os laços que mantêm com os demais Programas (Tabela 93 e 

Grafo 2). 

Tabela 93 – Grau de centralidade 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa

PPG Valor 

UNESP 7 

USP 7 

UFPB 7 

UNIRIOB 6 

UFPE 6 

UNB 5 

UFMG 4 

UFSC 4 

UFF 4 

UFBA 3 

UFRJ 3 

UEL 2 

UNIRIOA 0 



327 

 

 

Grafo 2 - Grau de centralidade (Degree) 

Fonte: dados da pesquisa 

8.7.2.2 Grau de intermediação 

Centralidade de Intermediação determina a “importância de um nó na 

rede, quantificando o número de vezes que esse nó funciona como uma ponte 

ao longo do caminho mais curto entre dois outros nós” (Calisto & Nóbrega, 

2013), ou seja, nós com elevado grau de intermediação ocupam posição de 

destaque na rede, à medida que são utilizados como intermediários para 

alcançar outros nós. Para verificar a influência de um nó nos caminhos entre 

cada par de nós (Freeman, 1979) ou o número de vezes em que o nó é "ponte" 
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entre vários grupos de nós” (Recuero, 2009), ou ainda como reportam 

Wasserman & Faust, (1999) o quão um nó se encontra no caminho geodésico 

entre outros nós, empregou-se a métrica grau de intermediação. Os 

resultados apontam para uma capacidade diferenciada de controle de fluxo do 

PPG UNESP, com grau de intermediação de 8,96, seguido pela USP, com 8,26 

e UFPB, com 6,92. Em seguida identificou-se a UNIRIO B com a capacidade de 

intermediação de 5,83. 

Refere Marteleto (2001, p.79) que um ator pode possuir poucas arestas, 

se caracterizar por arestas fracas, mas desempenhar um papel importante na 

intermediação. “O papel do mediador traz em si a marca do poder de 

controlar as informações que circulam na rede e o trajeto que elas podem 

percorrer”. 

Sob essa ótica, observa-se grande variabilidade na intermediação dos 

Programas, os quais assumem valores entre 0 a 8,96 graus. Um único 

Programa não possui nenhuma possibilidade de intermediação, à medida que 

obteve grau zero, como demonstram a Tabela 94 e o Grafo 3. 

Tabela 94 – Centralidade de intermediação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: dados da pesquisa 

PPG Valor 

UNESP 8,96 

USP 8,26 

UFPB 6,92 

UNIRIOB 5,83 

UFPE 3,55 

UFMG 3,45 

UFF 1,61 

UNB 1,58 

UFSC 1,08 

UEL 0,25 

UFBA 0,25 

UFRJ/IBICT 0,2 

UNIRIOA 0 
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Grafo 3 – Centralidade de intermediação 

 Fonte: dados da pesquisa 

8.7.2.3 Grau de proximidade 

Nas redes sociais a centralidade de proximidade é baseada na distância 

geodésica de um ator em relação aos demais e tem como base a “soma das 

distâncias de um vértice em relação aos demais vértices do grafo”159. Segundo 

Hanneman & Riddle (2005), a distância geodésica é “o número de relações 

existentes no menor caminho possível entre os atores”. Essa métrica, 

                                                             
159 Mena Chalco Disponível em: http://professor.ufabc.edu.br/~jesus.mena/talks/redes-

complexas-introducao.pdf 
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portanto, é  utilizada para identificar a distância de um nó a partir do centro 

da rede social (Otte & Rousseau, 2002) ou como explica Recuero, (2013) 

O grau de proximidade é uma medida do quanto um determinado nó 
está próximo dos demais na rede, ou ainda, qual é a distância média 
deste nó dos demais. A medida dá-se pelo número de pontes, ou 
ainda, de nós que conectam vários grupos que não são 
interconectados. Estes nós acabam reduzindo as distâncias entre 
todos os nós do grafo. Os nós com maior grau proximidade, portanto, 
tendem a ser aqueles com menor distância média de todos os demais 
nós no grafo. 

Dessa forma, quanto mais alta a centralidade de proximidade, mais 

conectado e central se encontra o ator em relação aos demais (Tomaél & 

Marteleto, 2006; Recuero, 2009; Mena-Chalco, Digiampietri, & Cesar-Jr, 2012; 

Mena-Chalco, Digiampietri, Lopes, & Cesar-Junior, 2013b; Calisto & Nóbrega, 

2013). Compreende-se, assim, que a  alternativa mais viável para alcançar o 

ator pretendido é escolher o caminho mais curto, ou menor distância 

geodésica. 

A análise do grau de proximidade revelou que os PPG UNESP, USP e 

UFPB se destacam e apresentam grau semelhante (1,36), ou seja, são 

Programas que se encontram mais próximos dos demais, de acordo com a 

distância geodésica. Seguindo esse ranking se encontram UFPE e UNIRIO B, 

ambos com centralidade 1,45. Esse resultado vem ao encontro do que 

preconizam Freeman (1979); Izquierdo & Hanneman (2001); Marteleto, (2001); 

Hanneman & Riddle (2005); Marteleto & Tomaél (2005); Recuero (2009); 

Opsahl, Agneessens, & Skvoretz (2010); Costa Ferreira (2011); Calisto & 

Nóbrega (2013); Recuero (2014) ao afirmarem que quanto menor o grau de 

proximidade, mais próximo o ator se encontra dos demais, isto é, são mínimos 

os caminhos necessários para atingí-los. 

Opostamente, situam-se na periferia os PPG-UFMG, UFF, UFSC, 

UFRJ/IBICT e UFBA, com grau de proximidade de 1,63, 1,72 e 1,81, 1,90 

respectivamente, mais distante ainda se encontra o PPG-UEL, com 2,09 e 

isoladamente o PPG UNIRIO A. Neste caso, ocorre o inverso, quanto maior o 

grau de proximidade, maior a distância geodésica que separa o ator dos 

demais, o que ocorre com os Programas supracitados ( Tabela 95 e Grafo 4). 
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Tabela 95 - Grau de proximidade 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fonte: dados da pesquisa 
 
 

 
Grafo 4 – Grau de Proximidade 
Fonte: dados da pesquisa 

PPG Valor 

UEL 2,09 

UFRJ 1,90 

UFBA 1,90 

UFSC 1,81 

UFF 1,72 

UFMG 1,63 

UNB 1,54 

UFPE 1,45 

UNIRIOB 1,45 

UNESP 1,36 

UFPB 1,36 

USP 1,36 

UNIRIOA 0 
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8.7.2.4 Coeficiente de agrupamento ou transitividade  

De acordo com Recuero (2009) “Clusters são considerados grupos sociais 

coesos”, são atores com alto grau de conexão formando um agrupamento que 

se une a outros grupos permeando os laços individuais dos membros. Dessa 

forma, “cluster é uma área de alta densidade da rede” (Silva, 2012) e 

demonstra o quão os atores na rede estão próximos e interconectados.  

Para  a visualização dos clusters, agruparam-se todos os professores 

associados a um programa de pós-graduação em um único vértice. 

Sumarizaram-se as colaborações e o número associado nas arestas indica o 

número de coautorias existentes entre os diferentes grupos. O diâmetro do 

vértice está associado ao coeficiente de agrupamento dos vértices. Essa 

medida indica o quanto os colaboradores de cada vértice analisado 

colaboram. Quanto mais o valor de aproxima  de 1, maior número de 

coautorias existe entre os colaboradores diretos de cada vértice apresentando 

um maior  agrupamento. Contrariamente, quanto mais próximo o valor se 

encontra de 0, menor número de colaboração existe entre os PPG.  

Note-se que os programas com maior coeficiente de agrupamento são 

UFBA e UFRJ/IBICT. Os colaboradores desses programas (3 programas 

colaboradores para cada um) colaboraram também entre si. Por outro lado, os 

PPG com menor coeficiente de agrupamento são UNIRIO A e UEL. UNIRIO A 

não apresentou colaboradores diretos, enquanto o programa UEL apresentou 

colaborações com os PPG UFMG e UNESP, contudo esses programs não 

mantiveram colaboração entre si. (Tabela 96 e Grafo5).  

Tabela 96 - Coeficiente de agrupamento local 
 

PPG Valor 
UFBA 0,66 
UFRJ 0,66 
UNB 0,60 
UFPE 0,53 
UFSC 0,50 
UNESP 0,42 
USP 0,38 
UFPB 0,38 
UNIRIOB 0,33 
UFF 0,33 
UFMG 0,16 
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Fonte: dados da pesquisa 

 
 
 

 
 
 
Grafo 5- Coeficiente de agrupamento (Clustering coeficient) 
Fonte: dados da pesquisa 
 
 
 
 
 

 

PPG Valor 
UEL 0 
UNIRIOA 0 
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8.7.2.5 Peso ponderado 

O peso ponderada de um nó é como o grau, contudo ponderado pelo 

peso de cada aresta.  É uma métrica que se baseia na quantidade de arestas, 

ou seja, é a soma do peso das arestas. Segundo Ziviane (2005, p. 255), “um 

grafo ponderado possui pesos associados às suas arestas” 

Note-se que no Grafo 6 algumas arestas são mais espessas que outras, 

isto significa que, quanto mais espessa a aresta, maior a intensidade do 

número de coautorias inter programas. Dessa forma, o grau ponderado é 

equivalente ao número total de coautorias de cada programa.   

Note-se que o PPG UNESP detém o maior número de coautorias (39), 

sendo seu maior parceiro o PPGUFPE. Note-se, ainda, o papel central que 

ocupam, além do PPG-UNESP, os PPG UFPB e USP. Isso denota que exercem 

grande importância na rede, influenciando o fluxo de informação influência 

desses nós na rede. Dessa forma, esses PPG são mediadores, por possuírem 

alto grau de intermediação. Isso significa que, em caso de remoção desses 

nós, existe a probabilidade do grafo formar vários componentes 

desconectados. De acordo com os dados ado  Tabela 97 e Grafo 6, os PPG 

UFRJ/IBICT, UFBA,  UFF  e UNIRIO A não exercem poder de influência na rede. 

Tabela 97 - Peso Ponderado (Weighted degree) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 Fonte: dados da pesquisa 

PPG Valor 

UNESP 39 

UFPE 33 

USP 32 

UFPB 32 

UFMG 18 

UNB 13 

UFSC 13 

UNIRIO B 12 

UEL 11 

UFRJ/IBICT 8 

UFF 4 

UFBA 3 

UNIRIO A 0 
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Grafo 6 – Peso ponderado (Weighted degree) 

   Fonte: dados da pesquisa 
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Tabela 98 - Resultados da análise da rede de coautoria inter Programas 
 

Id Grupo 
Centralidade 
de Grau 

Peso 
ponderado 

Centralidade 
de 
proximidade 

Centralidade de 
intermediação 

Coeficiente local 
de agrupamento 

2 UNESP 7 39 1,36 8,96 0,42 

11 USP 7 32 1,36 8,26 0,38 

3 UFPB 7 32 1,36 6,92 0,38 

7 UFPE 6 33 1,45 3,55 0,53 

4 UNIRIOB 6 12 1,45 5,83 0,33 

9 UNB 5 13 1,54 1,58 0,6 

6 UFSC 4 13 1,81 1,08 0,5 

5 UFF 4 4 1,72 1,61 0,33 

8 UFMG 4 18 1,63 3,45 0,16 

12 UFBA 3 3 1,90 0,25 0,66 

1 UFRJ 3 8 1,90 0,2 0,66 

0 UEL 2 11 2,09 0,25 0 

10 UNIRIOA 0 0 0 0 0 

   Fonte: dados da pesquisa 
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8.7.2.6 Visão geral da rede 

A visualização global da rede tem como objetivo proporcionar uma 

representação completa da rede de coautoria. Nesta pesquisa, os resultados 

apontam que, em média, cada PPG interage com 4,46 Programas e o 

coeficiente de agrupamento médio é de 0,41. Em média, a maior distância 

encontrada entre cada par de vértices, isto é, o diâmetro da rede, equivale a 

3. Pode-se afirmar que a rede é relativamente densa pois não chega a 0.5 e 

apresenta um comprimento médio de caminho de 1,63. Com essas evidências 

acredita-se que a rede formada pelos professores dos PPG apresenta uma 

estrutura small world (mundo pequeno) pois o coeficiente de agrupamento é 

relativamente alto e o comprimento médio de caminho é relativamente 

pequeno.  

 

Tabela 99 – Visualização geral da rede 
 

Visão geral da rede   Visão geral dos nós   
Visão geral das 
arestas   

Grau médio 4,46 
Coeficiente de 
clustering médio 0,41 

Comprimento médio 
do caminho 1,63 

Grau ponderado 
médio 16,77 

 
  

 
  

Diâmetro da rede 3 
 

  
 

  

Densidade do grafo 0,37 
 

  
 

  
Componentes 
conectados 2         

Fonte: dados da pesquisa 
 

A rede de coautoria acadêmica é representada pelos PPG, os quais são 

considerados os atores e as colaborações (coautorias) são consideradas 

relações/ligações entre pesquisadores.  

No Grafo 7 apresenta-se a rede de coautoria entre os diferentes 

professores dos PPGs. Atribuiu-se uma cor para cada PPG e cada um dos 

vértices representa um docente, e as aresas apenas as coautorias. A espessura 

da aresta indica a quantidade (volume) de colaboração, dessa forma, quanto 

maior a colaboração, mais espessa  é a aresta. Observe-se que isso ocorre nos 

PPG que mais se sobressaem (UNESP e UFPB). Nestes se verifica a existência 

de vários subgrupos formando agrupamentos de nós bem próximos um ao 

outro,  constituindo os pesquisadores que formam clusters. Note-se a intensa 
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colaboração entre os PPG UNESP e UFPE, em contrapartida no PPG UFPB um 

dos pesquisadores mantém alto grau de colaboração com um dos seus pares 

denotado pela espessura da aresta. No mesmo PPG outro pesquisador forma 

um agrupamento considerável,  constituindo colaboração acadêmica intra 

programa, fenômeno que também ocorre nos PPG UNESP e UFMG.
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Grafo 7 – Rede de coautoria entre os diferentes professores dos PPGs  
Fonte: dados da pesquisa 



340 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qual é, em verdade, o destino, ou melhor, a significação, 

em sentido muito especial, de que está revestido todo 

trabalho científico, tal como, aliás, todos os outros 

elementos da civilização sujeitos à mesma lei? É o de que 

toda obra científica ‘acabada’ não tem outro sentido senão 

o de fazer surgirem novas ‘indagações’: ela pede, portanto 

que seja ‘ultrapassada’ e envelheça. Quem pretende servir à 

ciência deve resignar-se a tal destino. 

Investigar a conjuntura dos Programas Brasileiros de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação sempre exerceu curiosidade e interesse da 

pesquisadora. Aliado a esse quer-saber-fazer, configurou-se como exequível 

reunir temáticas que fatalmente estavam imbricadas no estudo sobre os PPG: 

comunicação da ciência e produção científica. O cenário atual de 

transformações com a emergências das TIC fez brotar inúmeros 

questionamentos acerca desse novo contexto, surgindo daí a ideia de que 

poder-se-ia incluir na pesquisa o estudo da rede de colaboração inter PPG. 

Dessa forma, ao reunir os questionamentos, o cenário contemporâneo, os 

Programas e a vivência da pesquisadora no ambiente acadêmico, decidiu-se 

enveredar por essas plagas. 

Durante o processo embrionário do projeto de investigação surgiram 

inúmeras questões para nortear o estudo, contudo a construção do modelo de 

análise demandava o acrisolamento da pergunta inicial. Naturalmente, as 

leituras realizadas ao longo do percurso permitiram construir sentidos, 

atribuir significados, estimular a reflexão, construir conceitos, opiniões e 

alargar o conhecimento sobre investigações que envolviam comunidades 

científicas em nível nacional e internacional, redes sociais e manter-se up to 

date com o contexto atual da comunicação da ciência que vivencia um 

cenário de profundas transformações face aos novos modos de produção e 

comunicação propiciados pelas TIC. Isto constituiu um coadjuvante para a 

construção da base teórica e consequente amadurecimento da pesquisa 

fazendo com que a pergunta inicial tivesse desdobramentos. 

Ao levar em consideração as perguntas da investigação, as hipóteses 

levantadas, os objetivos geral e específicos, os quais colocam-se a seguir, 
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para maior clareza, permite-se tecer as seguintes considerações finais de 

acordo com os resultados revelados na investigação. 

 

PERGUNTAS –Como se caracteriza o perfil da comunidade 
acadêmica dos Programas de Pós-Graduação em CI em termos 
de formação básica, titulação, gênero, faixa etária e 
categoria na carreira docente? Como se configuram esses 
Programas? 

 
HIPÓTESE –  O perfil da comunidade acadêmica dos Programas 
Brasileiros de Pós-Graduação é interdisciplinar, tal como é 
considerada a Ciência da Informação;  

OBJETIVO – Identificar a formação básica, o gênero, a faixa 
etária, a titulação, a categoria na carreira docente e a 
configuração dos Programas.  

Os resultados permitem afirmar que no recorte temporal considerado 

no estudo, a comunidade docente dos PPG é constituída de 217 docentes dos 

quais 65% pertence ao sexo feminino e 35% ao masculino. Este resultado em 

muito se aproxima das pesquisas realizados por Oliveira (2011), Daura & 

Galvão (2011) e Alves (2011). A faixa etária predominante (40%) encontra-se 

no intervalo de 46-55 anos, e 10% têm mais de 65 anos de idade, o que leva a 

supor que idade não constitui obstáculo para continuar a atividade 

acadêmica. 

À medida que o título de doutor é exigido para a docência no mestrado 

e doutorado, todos os 217 sujeitos são doutores e 36% pós-doutores. Na 

carreira docente 50% se enquadram como professores adjuntos, 37% 

associados, 11% titulares e 0,1% catedrático. Com relação à experiência, 28% 

possui mais de 25 anos de prática docente, o que sugere um corpus com 

experiência e maturidade. 

Dos 15 Programas identificados, oito oferecem os níveis de mestrado e 

doutorado, três oferecem apenas o mestrado acadêmico e quatro, o mestrado 

profissional. Com a concentração de 46% dos PPG na região Sudeste, constata-

se que essa assimetria não ocorre apenas na área da CI, pois esta região 

também concentra 50% dos demais Programas de Pós-Graduação do país. 

Supõe-se que isso é decorrência da região ser detentora do maior 
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desenvolvimento econômico do país, possuir maior número de habitantes, 

maior renda per capita e maior índice de escolaridade.  

Reportando especificamente à área de CI, essa assimetria interfere nas 

oportunidades oferecidas na pós-graduação stricto sensu, à medida que o 

número de vagas ofertadas é menor do que a demanda, tendo como 

consequência a busca de titulação  em outras áreas resultando como 

assinalam Galindo & Azevedo Netto (2008) em um “desvio da formação dos 

profissionais da informação”.  

O perfil de formação acadêmico se caracteriza como interdisciplinar 

nos três ciclos, à medida que envolve profissionais de várias áreas do 

conhecimento. Na formação básica as Ciências Sociais Aplicadas predominam 

(57,6%) observando-se considerável incidência nas áreas das Ciências Humanas 

(15,6%), e nas Ciências Exatas e da Terra (8%).  

Em nível de mestrado confirma-se a predominância das Ciências Sociais 

Aplicadas (65,43%), seguindo-se as Ciências Humanas (11,52%) e as Ciências 

Exatas e da Terra (7%). Há que se considerar, também, as Engenharias (6%). 

Quanto ao doutorado constatou-se maior diversidade nas áreas de 

titulação, contudo tal como nos outros ciclos prevalecem as Ciências Sociais 

Aplicadas (64,%), seguindo-se as Ciências Humanas (15,6%) Linguística, Letras 

e Artes (8,%)e as Ciências Exatas e da Terra, as quais decrescem para 3,22%. 

Em relação à formação específica possuem formação básica (46%) 

mestrado e (4%) doutorado em CI. Isso indica a estreita ligação entre 

Biblioteconomia e Ciência da Informação manifestada no perfil acadêmico, 

fortemente alicerçado pela formação bibliotecária. 

Embora preponderante a formação na área das Ciências Sociais 

Aplicadas, não se pode ignorar a influência que as áreas das Ciências Exatas e 

da Terra, das Ciências Humanas, Engenharias e da Linguística, Letras e Artes 

exercem nos aportes teóricos e metodológicos introduzidos na CI. Portanto, os 

múltiplos domínios identificados nos PPG sugerem que, sob a ótica do perfil 

de formação acadêmica, trata-se de uma comunidade interdisciplinar, o que 

vem corroborar a investigação de Población et al., (2004). Destaca-se, ainda, 

que as múltiplas áreas identificadas no perfil docente coincidem com aquelas 
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apontadas por Pinheiro & Loureiro (1995), Pinheiro (1997), Pinheiro (2006), 

Pinheiro (2009), Hawkins (2001), Hawkins, Larson, & Caton (2003). 

As múltiplas áreas identificadas nos três ciclos de formação permitem 

confirmar a hipótese sobre a interdisciplinaridade do perfil docente dos PPG. 

Com relação aos estudos pós-doutorais, estes têm sido realizados, 

preferencialmente em Universidades brasileiras e europeias. Na Europa 

destacam-se a Universidade Carlos III, da Espanha; Université de Toulouse, 

França e Universidade do Porto, Portugal. 

Á área evoluiu mais significativamente nos triênios 2007-2009 e 2010-

2012, ocasião em que criaram-se três Doutorados e três cursos de Mestrado 

Profissional. Contudo, quando comparado com a área de Comunicação, 

percebe-se que a evolução da CI é lenta e tímida e o número de Programas 

existentes não atende à demanda dos profissionais que buscam qualificação. 

Apesar dessa deficiência, verifica-se incremento tanto na titulação quanto no 

número do corpo docente, o que evidencia a consolidação da massa crítica 

dos PPG, comprovando os postulados de Población (1993) e Población et al., 

(2004). 

PERGUNTA - Como se comporta essa comunidade face a 
emergência das tecnologias digitais? 
 
HIPÓTESE - As tecnologias foram devidamente assimiladas 
pelos docentes, que as utilizam, participam, colaboram e 
partilham conhecimento. 

 
OBJETIVO - Analisar as alterações na práxis docente em 
decorrência das TIC. 

Embora os suportes analógicos ainda sejam utilizados, a cultura das TIC 

parece absorvida pelos inquiridos, à medida que 93,91% afirmaram que as 

tecnologias provocaram alteração no comportamento informacional. 

Consoante esse resultado, permite-se apontar as seguintes conclusões: 

Quanto ao open access 

89% afirmam ter incorporado essa cultura; 64% confirmam a existência de 

repositórios em suas instituições, onde 72% depositam sua produção; 89,57% 

utilizam e os periódicos internacionais OA arbitrados e 93,91% apresentaram 
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opinião semelhante para os periódicos nacionais arbitrados, julgando-os como 

indispensáveis;  o mesmo comportamento se observa para a utilização de 

comunicações em eventos internacionais e nacionais, os quais são apontados 

como indispensáveis por 80% e 87%, respectivamente; (89%) afirmam  publicar 

em revistas open access arbitradas. 

Compartilhamento da ciência via Web 

Embora 74% compartilhem a ciência via aplicativos da Web, 26% não o 

fazem por razões de barreiras, que impedem ou dificultam essa prática. No 

entanto, 77,45% afirmam que a partilha estimula novas formas de produção da 

ciência; 75,26% que possibilita novas formas de comunicação; 72,82% que 

induze a novas práticas pedagógicas; 58,82% que altera o comportamento 

informacional e 54,64% que intensifica o número de publicações em coautoria. 

Essa conduta encontra eco na afirmação de Baldaia (2011) ao referir que 

“colaborar implica uma participação activa e o desejo expresso da partilha” 

Quanto as redes sociais acadêmicas 

De acordo com os inquiridos a relevância das redes sociais acadêmicas 

se encontra na possibilidade de comunicação instantânea (83,51%), facilidade 

de partilhar, colaborar e participar (83,16%), promover a integração 

independente de tempo e espaço (82,11%), estimular a produção e o consumo 

de conteúdos (73,96%). Portanto, os docentes percebem as redes sociais 

acadêmicas como um mecanismo facilitador da integração, aproximação e 

expansão de contatos entre os pares, além de oportunizar a partilha de 

aportes teóricos metodológicos, o que vem ao encontro do que preconiza 

Merlo-Vega et al., (2010). A participação, colaboração e partilha no grau 

apontado pelos inquiridos sugere que estes absorveram o paradigma da 

socialização digital, conforme referem Cabezas-Clavijo et al., (2009). 

Quanto as ferramentas utilizadas na docência e pesquisa 

As redes sociais acadêmicas constituem a ferramenta mais utilizadas na 

docência e pesquisa (83%)). Quanto aos blogs, estes têm a preferência de 48%, 

resultado este que vem ao encontro do que preconizam Torres-Salinas & 

Cabezas-Clavijo (2008), Gavgani & Mohan (2008) e Caregnato & Sousa (2010). 
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As wikis aparecem como terceira opção, possivelmente essa prática esteja, 

como reporta , Schons (2008) associada à prática do trabalho em colaboração. 

Inesperado foi o resultado para a utilização de gestores de referência, 

para o qual apenas 29% confirmaram o uso, o que significa que 71% 

permanecem elaborando as referências manualmente. Considera-se que este 

comportamento se deve à falta de informação sobre a utilização dessa 

ferramenta e das facilidades que oferece para a para o trabalho acadêmico. 

Quanto aos canais preferenciais para comunicação da ciência 

Sobre estes canais, 87% apontam as revistas nacionais, as comunicações 

em eventos nacionais (84%) e internacionais (55%), e os periódicos 

internacionais arbitrados (52%). Além destes, apontaram também os 

repositórios digitais (46%), as redes sociais acadêmicas (34%) os blogs (20%) as 

páginas pessoais (17%) e as revistas nacionais não arbitradas (14%) e wikis 

(5%). 

Quanto aos aplicativos preferenciais 

Considerando a inclusão de redes sociais, verificou-se que foram 

apontadas como mais conhecidas Academia.edu (46%) e Research Gate (26%). 

Quanto aos gestores de referência, 24% apontaram o EndNote, que não 

é open source, porém se encontra acessível no Portal de Periódicos CAPES, 

disponível em todas as universidades federais. Possivelmente, esse 

conhecimento advém dos treinamentos ministrados pelos bibliotecários dessas 

instituições. Os demais gestores apontados como conhecidos foram: CiteUlike 

(13%), Mendeley (12%) e Zotero (3%). 

Quanto ao compartilhamento de arquivos 

Para o compartilhamento de arquivos a preferência recai, 

majoritariamente, nos aplicativos Googledrive e DropBox (50% e 47%) 

respectivamente, enquanto que para o compartilhamento de apresentações 

38% apontaram o SlideShare, e para fotos, o Scribd.(21%). O percentual de 

18% não costuma compartilhar nenhuma espécie de arquivo. 

Apesar da minoria não utilizar as facilidades da Web, grande maioria o 

fazem, o que vem confirmar a hipótese de que a comunidade acadêmica dos 
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PPG incorporou a cultura das tecnologias digitais utilizando as ferramentas 

seja para participação, colaboração, partilha.  

PERGUNTA - A produção e produtividade acadêmica está 
diretamente relacionada com o número de professores 
existentes no Programa? 

 
HIPÓTESE – O número de professores no Programa é 
fatalmente um fator condicionante para maior produção e 
produtividade. 

 
OBJETIVO – Identificar e demonstrar a produção e 
produtividade acadêmica dos Programas. 

Considerando o comportamento da produção em termos de evolução 

cronológica e quantitativa constatou-se que, no período 2008-2012, os 

programas produziram 4626 documentos englobando toda a tipologia 

documental. Os Programas identificados como os mais produtivos são: UNESP 

com 686 documentos, UFMG com 618 e UFPB com 572. 

Supunha-se que, fatalmente, o número de professores era um fator 

condicionante de produtividade. Contudo, observou-se que na prática isto não 

se materializa. Ao se comparar o número de professores similar apresentam 

produtividade diferente. Veja-se , por exemplo, os números referentes aos 

PPG USP (27 professores, produtividade 15,8) e UFMG (28 professores, 

produtividade 22,03). UNESP,(19 professores, produtividade 36,1), UFPB (19 

professores, produtividade 30,1) e UNB (18 professores, produtividade 21,16). 

Veja-se, ainda, o caso dos PPG UNIRIO A (12 professores, produtividade 11,6), 

UFF (12 professores, produtividade 16,83) e UFSC (professores 13, 

produtividade 23,23). Mediante esses resultados, não se confirma a hipótese 

levantada. 

PERGUNTA - Quais os suportes preferencias para a 
comunicação da ciência? 
HIPÓTESE - O periódico é o veículo preferencial para a 
comunicação da ciência; 
 
OBJETIVO - Determinar a tipologia documental utilizada para 
a comunicação da ciência; 

As comunicações em anais de eventos se constituíram a tipologia 

documental com maior índice de produtividade (1699), representando 36,72% 
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da produção total do período investigado, em contrapartida, o número de 

artigos atingiu o patamar de 1586, o que equivale a 34,3%. Na categoria 

comunicações em eventos constatou-se a maior produção no PPG-UFMG 

perfazendo 258 comunicações e uma média de 51,6 produções/ano. Na 

sequência, encontram-se os PPG da UNESP, com 231 e média de 46,2 e UFPB, 

com 226 e média de 45,2 produções/ano.  

Legitimado como o veículo preferencial para comunicação da ciência, 

com suas devidas exceções (Alvarenga, 1998; Meadows, 1999; Mueller, 2005; 

Mena-Chalco, Digiampietri, & Oliveira, 2012) a produção de artigos de 

periódicos não se revelou, como esperado, como a maior dentre as tipologias 

investigadas.. Identificaram-se como os PPG mais produtivos UFMG (47,6), 

UFPB (44,2)e UNESP (40) artigos/ano.  

Esse resultado permite afirmar que o perfil de produção dos PPG se 

caracteriza por publicar, no período observado, preferencialmente: 

comunicações apresentadas em eventos e artigos de periódicos 

À medida que nesta investigação a tipologia documental comunicações 

em anais de eventos suplantou os artigos de periódicos, refuta-se a hipótese 

de que o artigo de periódico foi o veículo preferencial para comunicar a 

ciência produzida na CI no período observado.  

PERGUNTA - O estrato Qualis é um critério observado para a 
escolha do periódico? 

 
HIPÓTESE - Os docentes priorizam os periódicos com estrato 
Qualis para comunicar a ciência. 
 
OBJETIVO - Verificar a observação do estrato Qualis quando 
da publicação de artigos em periódicos; 

Instados a apontar a relevância do estrato Qualis para submissão de um 

artigo, os respondentes afirmaram que consideram essa classificação muito 

relevante (80,87%). No entanto, o critério repercussão junto à comunidade 

científica foi considerado o mais relevante na opinião de 84,35% sujeitos. 

De acordo com a extração automática realizada pelo sctiptLattes, no 

estrato A1, a mais alta classificação, os PPG com maior produção foram: 

UFMG (31,1%), UFPB (23,1%) e UNESP (16,5%). No estrato A2, destacam-se o 

PPG UFRJ/IBICT (8,33%). O estrato B1, onde são classificados quase que a 
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totalidade dos periódicos nacionais na área da CI, foi o que obteve o maior 

percentual de artigos publicados (50,18%) quando comparado com os demais. 

Os PPG com maior incidência de artigos são:  UFMG (42,4%), UFPB (49,3%) e 

UNESP (53,5%). 

Nos demais estratos (B2 a B5) observa-se um número considerável de 

publicações, contudo não comparável ao estrato B1. 

Dessa forma, confirma-se a hipótese de observação do estrato Qualis 

quando da escolha do periódico para submissão de artigos. 

PERGUNTA - Existe rede de colaboração em forma de 
coautoria entre os Programas? 

 
HIPÓTESE -  A cultura da coautoria é uma prática corrente 
inter Programas. 

 
OBJETIVO - Detectar a existência ou não de rede de coautoria 
entre Programas. 

Conforme as respostas do questionário constatou-se que a prática da 

coautoria foi plenamente absorvida, à medida que 89% afirmam que sua 

produção é em colaboração. Esse resultado consolida a extração de dados do 

scriptLattes, o qual demonstrou a prevalência dos trabalhos em colaboração 

em todos os PPG, à exceção da UNIRIO A.  

De acordo com a produção científica extraída pelo scriptLattes, os PPG 

produziram, nos cinco anos considerados, 4626 documentos. Destes, 1131 

apresentam autoria individual (24,44%) e 3449 (77,92%), autoria múltipla.  

Com evidências baseadas na rede de colaboração gerada, identificou-se 

que os PPG UNESP, UFPB e USP são os mais centrais, os que possuem maior 

visibilidade e também o maior número de coautoria inter programas. 

De acordo com o peso ponderado o PPG UNESP detém o maior número 

(39) de coautoria inter programas , sendo sua parceria mais significativa com 

o PPG UFPE. Os PPG USP e UFPB possuem 32 coautorias cada. Os demais 

programas possuem coautoria em menor número. Dessa forma, confirma-se o 

pressuposto da existência de uma cultura de coautoria inter programas, 

acompanhando a tendência internacional dos trabalhos em colaboração. 
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A partir dessas considerações, julga-se ter atingido os objetivos 

propostos, respondido às questões da investigação e comprovado ou refutado 

as hipóteses formuladas. 

Espera-se que as contribuições aqui apresentadas possam servir de 

insumo para melhor caracterização do perfil de produção acadêmica e de 

produtividade de cada programa, identificar deficiências e apontar 

características importantes da atuação docente com a área de Ciência da 

Informação. 

A utilização da ferramenta sciptLattes se mostrou robusta e possibilitou, 

através da extração automática da produção científica dos docentes, apontar 

indicadores de produção e produtividade. 

Trabalhos futuros 

Tenciona-se dar continuidade à pesquisa, procurando conhecer os 

padrões de colaboração intra Programas. Dada à extensão e tempo que um 

trabalho dessa envergadura exige, não haveria hipótese de concluir a 

investigação em tempo hábil. Além de prosseguir com a temática planeja-se, 

também, identificar as parcerias dos docentes com investigadores extra 

Programas de Pós-Graduação em CI. 

Limitações da pesquisa 

O objetivo inicial desta pesquisa não pode ser concretizado, gerando 

um misto de decepção e desencanto para a pesquisadora. A intenção era 

comparar os PPG do Brasil e de Portugal, contudo inúmeros obstáculos 

surgiram, dentre os quais nomeiam-se: em primeiro lugar a falta de 

informação nos portais dos cursos portugueses; a dificuldade de conseguir as 

informações; a falta de resposta às mensagens enviadas aos diretores da 

maioria dos cursos; a ausência dos currículos na Plataforma DeGois etc., o que 

impossibilitaria a sua extração automática. Dessa forma, optou-se por 

direcionar a pesquisa exclusivamente para os Programas brasileiros. 

Sugestões e recomendações 
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Sugere-se que os Programas  tornem públicas, em seus portais, as 

informações relativas aos cursos, como corpo docente, incluindo o contato, 

áreas de concentração e linhas de pesquisa. Informações sobre início do curso 

etc. 

Recomenda-se que a Fundação Ciência e Tecnologia torne obrigatório, 

para concessão de bolsa de estudo e financiamento de projetos de pesquisa, a 

condição de registro do currículo, tanto dos bolsistas de pós-graduação, 

quanto dos investigadores na Plataforma DeGois. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO 1 – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - IBICT/UFRJ160 

 

Iniciado nos anos 70 do século 20, o Curso de Mestrado em Ciência da 

Informação do IBBD foi pioneiro na área de Ciência da Informação. Até 1981 

funcionou com mandato acadêmico da UFRJ e de 1982 (quando iniciou o 

Doutorado) a 2002, como parte da estrutura acadêmica da Escola de 

Comunicação da UFRJ. Manteve convênio com a Universidade Federal 

Fluminense de 2003 a 2008 quando retornou à UFRJ associado à Escola de 

Comunicação (ECO). 

Na atualidade este Programa tem como Área de Concentração: 

Informação e Mediações Sociais e Tecnológicas para o Conhecimento com a 

qual se vinculam duas linhas de pesquisa: 1) Comunicação, Organização e 

Gestão da Informação e do Conhecimento e 2) Configurações Socioculturais, 

Políticas e Econômicas da Informação. 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - USP161 

 

Este Programa tem suas raízes no Curso de Mestrado iniciado em 1972, 

não como Ciência da Informação, mas como uma área de concentração em 

Biblioteconomia, no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Escola de 

Comunicação e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo. A partir de 1997 

                                                             
160 Disponível em: http://www.ppgci.ufrj.br/ <Acesso em 14 de agosto 2012> 
161 Disponível em :http://www.pos.eca.usp.br/index.php?q=pt-

br/ciencia_da_informacao/programa <Acesso em 14 de agosto 2012> 

http://www.ppgci.ufrj.br/
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passou a se chamar Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação 

oferecendo diversas  áreas de concentração dentre elas, a de Ciência da 

Informação e Documentação. 

Em 2006 ganhou autonomia ao se desvincular das Ciências da 

Comunicação, intitulando-se, doravante, Programa de Pós-Graduação em 

Ciência da Informação, com área de concentração em Cultura e Informação 

alicerçada em três linhas de pesquisa: 1) Apropriação Social da Informação; 2) 

Gestão de Dispositivos de Informação; 3) Organização da Informação e do 

Conhecimento. 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - UFMG162 

 

O marco histórico deste Programa remonta a 1976 quando a então 

Escola de Biblioteconomia da UFMG (EB/UFMG) implantou o Curso de Mestrado 

em Administração de Bibliotecas (Barbosa et al., 2000). Reformulado em 

1991, reflete mudanças no paradigma objeto do Curso. Como refere Paim 

(2000, p. 105) a principal mudança “refere-se à ênfase atribuída à informação 

enquanto objeto de investigação e estudo, em substituição à ênfase 

anteriormente atribuída à instituição biblioteca”. Isto provocou alterações na 

denominação para Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, na 

nomenclatura dos Departamentos e na Revista da Escola de Biblioteconomia 

da UFMG, cujo título passou a se chamar Perspectivas em Ciência da 

Informação. 

Em 1998 completa seu ciclo com a criação do Curso de Doutorado e, 

seguindo a tendência utilizada por vários cursos nacionais e internacionais, a 

Escola de Biblioteconomia da UFMG (EB/UFMG) se transformou em Escola de 

Ciência da Informação da UFMG (ECI/UFMG) (Barbosa et al., 2000; Paim, 

2000). 

A área de concentração se configura como "Produção, Organização e 

Utilização da Informação", englobando três linhas de pesquisa: 1) Informação, 

                                                             
162 Disponível em: http://ppgci.eci.ufmg.br/ <Acesso em 14 de agosto 2012> 

http://ppgci.eci.ufmg.br/
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Cultura e Sociedade (ICS); 2) Gestão da Informação e do Conhecimento (GIC); 

3) Organização e Uso da Informação (OUI). 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - UFPB163 

 

Seguindo a expansão das universidades e a emergência do Plano 

Nacional de Pós-Graduação em vigor na década de 70, este curso de Pós-

Graduação tem início em 1977, com o Curso de Mestrado em Biblioteconomia 

(CMB) com ênfase na área de Sistemas de Bibliotecas Públicas. 

Posteriormente, mantendo a preocupação com o social, modificou sua área de 

concentração para Biblioteca e Sociedade. 

Após 20 anos sofreu reestruturação curricular e, como consequência, 

alterou sua denominação para Curso de Mestrado em Ciência da Informação 

(CMCI) e passa a centrar sua atuação no fenômeno “informação” e não mais 

biblioteca, ocasião em que também se viu na contingência de adotar uma 

nova área de concentração: Informação e Sociedade com as linhas de 

pesquisa: 1) Informação e Cidadania e 2) Informação para o Desenvolvimento 

Regional, assim permanecendo até 2001, quando foi descredenciado pela 

CAPES. 

Novo Programa foi autorizado em 2006 e criação do doutorado em 

2012, com a área de concentração configurada como Informação, 

Conhecimento e Sociedade, e duas linhas de pesquisa: 1) Memória, 

organização, acesso e uso da informação e  2) Ética, gestão e políticas de 

informação e a criação. 

O Programa publica a revista de acesso aberto, Informação & 

Sociedade: Estudos (I&S), desde 1991, em mídia impressa e eletrônica com 

periodicidade quadrimestral e classificação como A1 no sistema Qualis da 

CAPES. 

                                                             
163 Disponível em: http://dci.ccsa.ufpb.br/ppgci/ <Acesso em 15 de agosto de 2012> 

http://dci.ccsa.ufpb.br/ppgci/
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Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - UNB164 

 

O Programa de Pós–Graduação em Ciência da Informação da Faculdade 

de Ciência da Informação (FCI), da Universidade de Brasília (UnB) iniciou o 

Curso de Mestrado em 1975 e o Doutorado em 1992. Conforme destaca 

Oliveira (2011, p.94) o Programa tem como característica a “tradição no 

estudo dos problemas de gestão da informação em organizações públicas de 

todos os poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário) e esferas (federal, 

estadual, municipal e do Distrito Federal)”. A preocupação com a aplicação 

dos processos de gestão se manifesta em sua área de concentração: Gestão da 

Informação que se desdobra em duas linhas de pesquisa:1) Organização da 

Informação; 2) Comunicação e Mediação da Informação. 

O Programa publica a Revista Ibero-Americana de Ciência da 

Informação, classificada no Qualis CAPES como B1, na área de Ciências Sociais 

Aplicadas I. 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - UNESP165 

 

Este Programa se compõe de um Mestrado Acadêmico e um doutorado, 

iniciados em 1976 e 1997 respectivamente. Tem como objetivo “o 

desenvolvimento de referenciais teórico-metodológicos inovadores nas 

temáticas relativas à organização, produção, gestão, mediação, uso, e 

aspectos tecnológicos da informação, como subsídios à consolidação científica 

da área em nível nacional e internacional” 166 . Apresenta como Área de 

Concentração "Informação, Tecnologia e Conhecimento" que se estrutura em 

três linhas de pesquisa: 1) Informação e Tecnologia; 2) Produção e 

Organização da Informação; 3) Gestão, Mediação e Uso da Informação. 

                                                             
164 Disponível em: http://www.ppgcinf.fci.unb.br/ <Acesso em 14 de agosto de 2012> 
165 Disponível em: http://www.marilia.unesp.br/#!/posci <Acesso em 14 de agosto  de 2012> 
166 Portal PPGCI-UNESP 

http://www.ppgcinf.fci.unb.br/
http://www.marilia.unesp.br/#!/posci
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O PPG edita o periódico Brazilian Journal of Information Science, uma 

publicação bilíngue (inglês-português), de acesso aberto. 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação–UFBA167 

 

Este Programa se consolida como o primeiro a criar um curso de 

doutorado em CI na região nordeste. O curso de Mestrado teve início em 1996 

e o Doutorado em 2011, com área de concentração em Informação e 

Conhecimento na Sociedade Contemporânea, a ela se vinculam duas linhas de 

pesquisa: 1) Políticas, Tecnologias e Usos da Informação 2) Produção, 

Circulação e Mediação da Informação. 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - UFSC168 

 

Com o Mestrado reconhecido em 2003, e o Doutorado aprovado para 

2013, este Programa se estrutura nos seguintes objetivos: Estudar e analisar 

os processos envolvidos nos fluxos informacionais; Construir suportes teóricos 

que auxiliem na compreensão do funcionamento das unidades de informação; 

Construir metodologias que auxiliem na avaliação das condições de oferta de 

educação e de capacitação profissional na ciência da informação. 

Voltado para a área de gestão, tem como área de concentração Gestão 

da Informação, de onde decorrem duas linhas de pesquisa: Fluxos de 

Informação e Profissionais da Informação. 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - UFF169 

 
                                                             

167 Disponível em: http://www.posici.ufba.br/ <Acesso em 14 de agosto 2012> 
168 Disponível em: http://pgcin.paginas.ufsc.br/ <Acesso em 14 de agosto 2012> 
169 Disponível em: 
http://www.ci.uff.br/ppgci/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=104 
<Acesso em 14 de agosto 2012> 

http://www.posici.ufba.br/
http://pgcin.paginas.ufsc.br/
http://www.ci.uff.br/ppgci/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=104
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As atividades deste Programa tiveram inicio em 2009 com o curso de 

mestrado e tem como proposta básica a formação e o aprimoramento em alto 

nível de pesquisadores comprometidos com o avanço do conhecimento no 

campo da Ciência da Informação. 

A área de concentração converge para as Dimensões Contemporâneas 

da Informação e do Conhecimento, à qual se vinculam duas linhas de 

pesquisa: Informação, Cultura e Sociedade e Fluxos e Mediações Sociotécnicas 

da Informação. 

 Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - UFPE170 

 

Diretamente vinculado ao Departamento de Ciência da Informação do 

Centro de Artes e Comunicação da UFPE, o Mestrado acadêmico stricto sensu 

teve início em 2008, se constituindo como um dos três em CI existentes na 

região nordeste. 

Tem por finalidade desenvolver e aprofundar a formação adquirida nos 

cursos de graduação na área de Ciência da Informação e conduzir ao grau de 

Mestre, visando à formação de docentes, pesquisadores e recursos humanos 

especializados, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico. 

Concentra seus estudos em Informação, Memória e Tecnologia, da qual  

se derivam duas linhas de pesquisa: 1) Memória da Informação Científica e 

Tecnológica e 2) Comunicação e Visualização da Memória. 

Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação - UEL171 

 

Este Programa se caracteriza como um dos poucos em CI oferecidos por 

uma Universidade Estadual (tal qual a UDESC e a UNESP). 

                                                             
170 Disponível em: http://www.ufpe.br/ppgci/ <Acesso em 14 de agosto 2012> 
171 Disponível em: http://www.uel.br/pos/ppgci/ <Acesso em 14 de agosto 2012> 

http://www.ufpe.br/ppgci/
http://www.uel.br/pos/ppgci/
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Iniciado em 2012, o mestrado acadêmico tem como área de 

concentração Organização, Acesso e Apropriação da Informação e do 

Conhecimento, associada a duas linhas de pesquisa: 1) Organização e 

Representação da Informação e do Conhecimento; 2) Compartilhamento da 

Informação e do Conhecimento. 

O Programa publica o periódico eletrônico Informação & Informação, 

iniciado em 1996, disponível em acesso aberto, com periodicidade 

quadrimestral e dedica um de seus fascículos a um tema específico. Em 2012 

recebeu a classificação B2 no sistema Qualis da CAPES. 

Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação - UEL172 

 

Além do Mestrado Profissional em Gestão da Informação, este 

Programa, com foco na área de Gestão, também oferece dois cursos de 

especialização: Gestão de Arquivos Empresariais (GAE) e Gestão de Bibliotecas 

Universitárias (GBU). 

Reconhecido como inovador, por ter sido o primeiro Mestrado 

Profissional, iniciado em 2008, tem como objetivo a capacitação de 

profissionais para atuarem como gestores da informação e do conhecimento. 

Elegeu como área de concentração Gestão e Organização do 

Conhecimento que se assenta em duas linhas de pesquisa: 1) Organização e 

Representação da Informação e do Conhecimento e 2) Compartilhamento da 

Informação e do Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
172 Disponível em: http://www.uel.br/pos/mestradoinformacao <Acesso em 14 de agosto 
2012> 

http://www.uel.br/pos/mestradoinformacao
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Programa de Pós-Graduação em Biblioteconomia - UNIRIO173 

 

 

Este é o primeiro Mestrado Profissional na área de Biblioteconomia 

criado no Brasil. Sua concepção deve-se à longa tradição da UNIRIO no ensino 

de Biblioteconomia; à lacuna de um curso que promovesse o aprofundamento 

de estudos biblioteconômicos, em nível de mestrado, para fazer face às 

exigências do mercado nessa era da informação digital e, também, ao 

interesse manifestado por profissionais bibliotecários. 

Iniciado em 2012, tem como área de concentração Biblioteconomia e 

Sociedade e duas linhas de pesquisa: 1) Biblioteconomia, Cultura e Sociedade 

e 2) Organização, Cultura e Sociedade. 

 

Programa de Pós-Graduação em Gestão de Documentos e Arquivos 
UNIRIO174 

 
 
 
 
 

 
 
Pioneiro no Brasil na área de Arquivologia, este Mestrado é reconhecido 

e recomendado pela CAPES e conta com o apoio de várias instituições voltadas 

para a área175. Dada a sua importância e, por ser um curso de vanguarda, 

inovador, a Área de Ciências Sociais Aplicadas da CAPES emitiu o seguinte 

parecer176 quando da proposta de criação do curso: 

A proposta do mestrado profissional em Gestão de Documentos e 
Arquivos responde, igualmente, aos parâmetros da área. Deve-se 
acentuar que ela inaugura uma nova experiência na qualificação de 

                                                             
173 Disponível em: http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgb <Acesso em 14 de agosto 2012> 
174 Disponível em: http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppggda <Acesso em 14 de agosto 2012> 
175 Instituições tais como o Arquivo da Cidade do Rio de Janeiro, Arquivo Público do Estado do 
Rio de Janeiro, Casa de Oswaldo Cruz da Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Casa de Rui 
Barbosa e Museu de Astronomia. 
176 Disponível em: http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppggda <Acesso em 14 de agosto 2012> 

http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgb
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profissional para a gestão de instituições e serviços arquivísticos. A 
preparação de pessoal qualificado para essas funções é essencial 
para responder aos desafios colocados pela sociedade em relação às 
políticas públicas de gestão de arquivos. Deve-se destacar, também, 
que se trata do primeiro programa de pós-graduação proposto, no 
país, na área de Arquivologia. 

A Gestão de Arquivos na Arquivologia Contemporânea é sua área de 

concentração e dela decorrem duas linhas de pesquisa: Arquivos, arquivologia 

e sociedade e Gestão da informação arquivística. 

Programa de Pós-Graduação em Gestão da Informação - UDESC177 

 

O Programa da UDESC, a ser iniciado em 2013, apresenta como área de 

concentração Gestão da Informação, convergindo seus estudos para a 

aplicação dos princípios de planejamento, organização de unidades de 

informação, em todas as suas diversidades. À área de concentração se 

vinculam duas linhas de pesquisa: Gestão de Unidades de Informação e 

Informação, Memória e Sociedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
177 Disponível em: http://www.faed.udesc.br/?id=660 <Acesso em 14 de agosto 2012> 

http://www.faed.udesc.br/?id=660


384 

 

ANEXO 2 – DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS DAS ÁREAS CORRELATAS 

 

Programa de Pós Graduação em Comunicação e Informação – UFRGS178 

 

Institucionalmente este Programa se vincula à Faculdade de 

Biblioteconomia e Comunicação (FABICO) da UFRGS. Voltado para duas áreas 

do conhecimento, Informação e Comunicação, oferece o curso de Mestrado, 

criado em 1995, e o Doutorado, em 2001. À área de concentração Informação 

e Comunicação se vinculam quatro linhas de pesquisa: 1) Informação, redes 

sociais e tecnologias; 2) Jornalismo e processos editoriais; 3) Linguagem e 

culturas da imagem; 4) Mediações e representações culturais e políticas. 

O PPG publica a Revista Intexto, de acesso aberto, periodicidade 

semestral e classificação Qualis B1. 

Programa de Pós-Graduação em Informação e Comunicação em Saúde179 

 

Este Programa, ministrado pelo Instituto de Comunicação e Informação 

Científica e Tecnologia em Saúde (ICICT), vincula-se institucionalmente à 

Fundação Oswaldo Cruz e oferece os níveis de Mestrado e Doutorado, ambos 

iniciados em 2009. Sua principal responsabilidade é a formação de 

profissionais comprometidos com a informação e comunicação em saúde, seja 

nas atividades de pesquisa, ensino, organização e gestão da informação e da 

comunicação. 

A área de concentração se alicerça nas Configurações e Dinâmicas da 

Informação e Comunicação em Saúde, desdobrando-se em duas linhas de 

pesquisa: 1) Informação, Comunicação e Inovação em Saúde; 2) Informação, 

Comunicação e Mediação em Saúde. 

                                                             
178 Disponível em: http://www.ppgcom.ufrgs.br <Acesso em 16 de agosto 2012> 
179 O ICICT é a unidade técnico-científica da Fiocruz que desenvolve estratégias e executa 
ações de informação e comunicação no campo da ciência, tecnologia e informação em saúde 
e participa da avaliação, formulação e implantação de políticas públicas, objetivando atender 
às demandas sociais do Sistema Único de Saúde (SUS) e de outros órgãos governamentais 
nacionais e internacionais. 

http://www.ppgcom.ufrgs.br/
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Programa de Mestrado Interdisciplinar em Ciência, Gestão e Tecnologia da 
Informação- UFPR180 

 

A proposta deste curso apresenta forte vinculação com a Ciência da 

Informação a partir de sua área de concentração: Gestão da Informação e do 

Conhecimento e de suas linhas de pesquisa: 1) Informação, conhecimento e 

estratégia; 2) Informação, tecnologia e gestão. A área de concentração está 

diretamente relacionada à CI, pois envolve estratégias que conduzem à 

aplicação dos “princípios gerenciais ligados à coleta, tratamento, análise, 

disseminação e uso da informação e do conhecimento em diferentes 

organizações como fator estratégico determinante na concepção e 

aperfeiçoamento de processos, produtos e serviços”181. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
180 Disponível em: www.ppcgi.ufpr.br/ <Acesso em 16 de agosto 2012> 
181 Portal PPG/UFPR 

http://www.ppcgi.ufpr.br/
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ANEXO 3 - QUESTIONÁRIO 
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal da 
Bahia 

      

DOCENTES e-mail 
  

Dotorado Mestrado Especialização Graduação 

Aida Varela Varela varela@ufba.br  

 
Doutora 

Ciências da 
Informação 

Ciências da 
Informação  

Educação 
Continuada e à 
Distância Serviço Social 

http://lattes.cnpq.br/8203377212170649  

       Ana Paula de Oliveira Villalobos anap.villalobos@terra.com.br 
 

Doutora  Educação Física 
 

Física 

http://lattes.cnpq.br/1512406261228592  

       

Henriette Ferreira Gomes henriettefgomes@gmail.com 
 

Doutora Educação Educação 
 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/0013890432793373  

       

Jussara Borges de Lima jussarab@ufba.br  
 

Doutora 

Comunicação e 
Cultura 
Contemporâneas 

Ciência da 
Informação 

Gestão 
Estratégica 
Empresarial Biblioteconomia  

http://lattes.cnpq.br/0229801641242896  

       

Kátia de Carvalho kcarvalho560@gmail.com 
Pós-
Doutora Doutora Comunicação História Social 

Sistemas de 
Informação 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/0261657442726518  

       

Maria Yêda Falcão Soares de Filgueiras 
Gomes yedafgomes@hotmail.com 

 
Phd 

Ciências da 
Informação e da 
Comunicação 

Ciências da 
Informação e da 
Comunicação. 

Informação e 
Documentação 
Científicas Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/5868624012981211  

       

Maria Isabel de Jesus Sousa isasousa2010@hotmail.com 
 

Doutora  Educação 
Ciência da 
Informação 

 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/8047892088151487  

       

Lidia Brandão Toutain lbrandao@ufba.br 
 

Doutora  Filosofia 
Metodologia do 
Ensino Superior 

Documentación 
Aplicada a La 
Conservación de 
Bienes 
Culturales 

Biblioteconomia 
e Documentação 

mailto:varela@ufba.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8203377212170649&usd=2&usg=ALhdy28q86sokhPlrNoC_-l2oYYEVBWlvw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1512406261228592&usd=2&usg=ALhdy2-FCo0OEarrQosPREL2bUeYSm7ssg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0013890432793373&usd=2&usg=ALhdy2_aZQJgi4xMp3Dv1tnPYHte24u5XQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0229801641242896&usd=2&usg=ALhdy2_2Dm7FIWEB4hXVFFpy3gjJiGWXsg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0261657442726518&usd=2&usg=ALhdy296VfsZUphN8Q2GCwJbEwmVTjQdsQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5868624012981211&usd=2&usg=ALhdy2_XZDcu8hGezWSRGln8WUGDGsbHog
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8047892088151487&usd=2&usg=ALhdy2_3eYUHI9c3R1vhE6D9e_b6hNA24w
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http://lattes.cnpq.br/2594676200025013 
       

Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal da 
Bahia 

      

DOCENTES e-mail 
  

Dotorado Mestrado Especialização Graduação 

Maria Teresa Navarro de Britto Matos teresanb.matos@gmail.com 
 

Doutora  Educação 

Biblioteconomia 
e Ciência da 
Informação Arquivologia História 

http://lattes.cnpq.br/4621922798377797  

       

Nídia Lubisco nlubisco@ufba.br  

 
 Doutora  Documentación 

Ciência da 
Informação  

Modernização 
de Sistemas 
Administrativos 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/5753747789594398  

       

Othon Jambeiro othon@ufba.br  
Pós-
Doutor PhD Communication Ciências Sociais 

 
Jornalismo 

http://lattes.cnpq.br/3473786815330855  

       

Rubens Ribeiro Gonçalves da Silva rubensri@ufba.br  
 

Doutor   
Ciência da 
Informação Artes Visuais  

 
História 

http://lattes.cnpq.br/6376683794840711  

       

Suely Moraes Cerávolo sumoce@ufba.br  

Pós-
Doutora Doutora   

Ciências da 
Comunicação 

Ciência da 
Informação e 
Documentação 

O Público Em 
Ação Cultural História 

http://lattes.cnpq.br/3520955054532444  

       

Zeny Duarte zenyds@ufba.br 

Pós-
Doutora Doutora  Letras SEM INFORMAÇÃO 

Arquivística, 
documentação 
científica 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/3163746449445444  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade de Brasília 

      

DOCENTES e-mail 
  

Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Ana Lúcia de Abreu Gomes anaabreu@unb.br  Doutor História Cultural História  História 

http://lattes.cnpq.br/7191530003940077         

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4621922798377797&usd=2&usg=ALhdy28BCLtecfiiUDImdNTgKUUmrcq74g
mailto:nlubisco@ufba.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5753747789594398&usd=2&usg=ALhdy2_Gg0Dh0VN0ci2TwEzSJGJr-UsfEg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3473786815330855&usd=2&usg=ALhdy28cE5lnwszkWmwwhhJQO7n979TYjg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6376683794840711&usd=2&usg=ALhdy29upI4jQ120qVicCIxRK5MgYdHbTQ
mailto:sumoce@ufba.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3520955054532444&usd=2&usg=ALhdy2-LOajYbMd5-83ic8N2_XfKffdGtQ
mailto:zenyds@ufba.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3163746449445444&usd=2&usg=ALhdy2-ADF7FjTb-o8UB8RnM_0vHoAHcTw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7191530003940077&usd=2&usg=ALhdy2-0QFI0Jvkuh4HC5sBK-4Vi3ypxgQ
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade de Brasília 
      

DOCENTES e-mail   Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

André Porto Ancona Lopez apalopez@gmail.com  
 

Doutor  História Social História Social  Arquivos  História 

http://lattes.cnpq.br/2683882609392455  

       

Antonio Miranda  acmiranda@unb.br 
 

Doutor 
Ciências da 
Comunicação 

Ciência da 
Informação 

 
Biblioteconomia  

http://lattes.cnpq.br/4421435908492751  

       

Cynthia Roncaglio cynthiar@unb.br  
 

Doutor 
Meio Ambiente e 
Desenvolvimento História do Brasi 

Gestão 
Documental História 

http://lattes.cnpq.br/7471330631188406  

       

Claudio Gottschalg Duque klaussherzog@gmail.com  

 
Doutor 

Ciência da 
Informação 

Estudos 
Lingüísticos 

 
Letras 

http://lattes.cnpq.br/8531105272766089  

       

Dulce Maria Baptista  dmbp@unb.br OK 
 

Doutora  
Ciências da 
Informação Educação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/5063841212997160  

       

Elmira Luzia Melo Soares Simeão  elmira@unb.br 

 
Doutora 

Ciências da 
Informação Comunicação 

Design Gráfico e 
Diagramação 

Comunicação 
Social 

http://lattes.cnpq.br/7033301273963724  

       

Emir José Suaiden emir@unb.b  

Pós-
Doutor PhD 

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação  

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/5651552109380543  

       

Fernando César Lima Leite  fernandoc@unb.br 
 

Doutor  
Ciência da 
Informação 

Ciências da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/1923828283438124  

       

Georgete Medleg Rodrigues georgete@unb.br 

Pós-
Doutora Doutora  História História 

 
História 

http://lattes.cnpq.br/3170566653824541  

       

Ivette Kafure Munoz  ivettek@unb.br 

 
Doutora  

Ciências da 
Informação Informática 

Práticas 
Audiovisuais 

Engenharia de 
Sistemas 

http://lattes.cnpq.br/4609811632387529  

       Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade de Brasília 
      

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2683882609392455&usd=2&usg=ALhdy284TIarp2mt46OtqAH5OUumbWojjg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4421435908492751&usd=2&usg=ALhdy28LgXluhN7Hn0HBvqXJoz6HCr-vRQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7471330631188406&usd=2&usg=ALhdy28hKwPgd3_jJpRfbEznWoBOLwImbQ
mailto:klaussherzog@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8531105272766089&usd=2&usg=ALhdy2-ASWRN5FtXKRGZXcHz77wCVLn6nw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5063841212997160&usd=2&usg=ALhdy29b_m1JT9lPP4i11g0mFdeFIgkHxA
mailto:elmira@unb.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7033301273963724&usd=2&usg=ALhdy29dVX309YSAxTf1FOoxFc2nIYUrrQ
mailto:emir@unb.b
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5651552109380543&usd=2&usg=ALhdy2-wCzalbzwEpRX9h-rRYbkUk_88xw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1923828283438124&usd=2&usg=ALhdy2_GJe2gDSqFaU5LGnqHnb2OPc7npQ
mailto:georgete@unb.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3170566653824541&usd=2&usg=ALhdy2-MamuL6ybLOSahj76ZDiuOSTJq7w
mailto:ivettek@unb.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4609811632387529&usd=2&usg=ALhdy2-E0gecP8PC51q-oFwQmMpsjlYCsQ
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DOCENTES e-mail   Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Jayme Leiro Vilan Filho  jleiro@unb.br OK 
 

Doutor 
Ciência da 
Informação Biblioteconomia  

 

Processamento 
de Dados  

http://lattes.cnpq.br/3364096778603273  

       

Jorge Henrique Cabral Fernandes jhcf@unb.br 

 
Doutor  

Ciência da 
Computação 

Ciência da 
Computação 

Engenharia de 
Sistemas  

Ciências 
Biológicas 

http://lattes.cnpq.br/7151669913805328  

       

Kelley Cristine Gonçalves Dias Gasque kelley@unb.br 

 
Doutora  

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Literatura 
Brasileira 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/5059429476738704  

       

Kira Maria Antonia Tarapanoff kat309@unb.br 
Pós-
Doutora Phd 

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/7002572331091813  

       Lillian Maria A. R. Alvares (Sci. de l'Inf. 
Com.) .  lillianalvares@unb.br 

 
Phd 

Ciências da 
Informação  Biblioteconomia 

Inteligência 
Competitiva  

Engenharia 
Mecânica 

http://lattes.cnpq.br/5541636086123721  

       

Mamede Lima-Marques mamede@unb.br  
Pós-
Doutor PhD Informatique 

DEA en 
Informatique 

Ciência da 
Computação Filosofia 

http://lattes.cnpq.br/7550414412276509  

       

Marisa Bräscher Basílio Medeiros marisab@unb.br 
 

Doutora 
Ciências da 
Informação 

Ciências da 
Informação 

 
SEM INFORMAÇÃO 

http://lattes.cnpq.br/8951909489273046  

       

Miriam Paula Manini  mpmanini@uol.com.br  
 

Doutora 
Ciências da 
Comunicação Multimeios 

Organização de 
Arquivos Ciências Sociais 

http://lattes.cnpq.br/8356225456381660  

       

Murilo Bastos da Cunha  murilobc@unb.br 
Pós-
Doutor PhD   

Library and 
Information 
Science 

Ciências da 
Informação Biblioteconomia  Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/7080112300092250  

       

Renato Tarciso B. de Sousa renasou@unb.br 
 

Doutor História Social 
Biblioteconomia 
e Documentação 

Organização de 
Arquivos História 

http://lattes.cnpq.br/9941441906608746  

       Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade de Brasília 
      

DOCENTES e-mail   Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3364096778603273&usd=2&usg=ALhdy2_ijdRv6FUhRHMDRMMC2J5hnQftrQ
mailto:jhcf@unb.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7151669913805328&usd=2&usg=ALhdy2_2-HtOxtOGj3jiC4TWxSarYumeNw
mailto:kelley@unb.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5059429476738704&usd=2&usg=ALhdy28SgURog8tkRu1ZaeYMtm1M8IjGLg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7002572331091813&usd=2&usg=ALhdy2-KkRtKFGDdVfwvxJDbOrBpIIXJCg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5541636086123721&usd=2&usg=ALhdy2-I_0WXbs7mYXrGsH6-egTyGmPMFg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7550414412276509&usd=2&usg=ALhdy2-xIgVAfL7AwqKWnucv7GCnaR0hyA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8951909489273046&usd=2&usg=ALhdy2_33ImrrIA2dfY2NqLsthZ20EROBw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8356225456381660&usd=2&usg=ALhdy2-6SE2DiuyPJVIezIyOmtN9szuAlQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7080112300092250&usd=2&usg=ALhdy2_KPFofHt5uz2SmW5oFw13NvV2gkw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9941441906608746&usd=2&usg=ALhdy2-teijNa9uHG1pffvSb2lc6H2lzrw
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Roberto Campos da Rocha Miranda rcrmiranda@unb.br 
 

Doutor  
Ciências da 
Informação 

Ciências da 
Informação 

Administração 
de Recursos 
Humanos no 
Setor Público Administração 

http://lattes.cnpq.br/9607439193331811  

       

Rogério Henrique de Araújo Júnior araujojr@unb.br 
 

Doutor   
Ciências da 
Informação 

Ciências da 
Informação 

 

Biblioteconomia 
e 
Documentação.  

http://lattes.cnpq.br/4752236489901895  

       

Sely Maria de Souza Costa  selmar@unb.br  
 

PhD   
Ciência da 
Informação 

Biblioteconomia 
e 
Documentação.  

Análise de 
Sistemas Biblioteconomia.  

http://lattes.cnpq.br/3592328547712680  

       

Sofia Galvão Baptista  sofiag@unb.br 
 

Doutora  
Ciências da 
Informação SEM INFORMAÇÃO 

 
SEM INFORMAÇÃO 

http://lattes.cnpq.br/4313460890626558  

       

Sueli Angelica do Amaral  samaral@unb.br  
 

Doutora   
Ciências da 
Informação 

Ciências da 
Informação 

Planejamento e 
Marketing de 
Serviços de 
Informação,  Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/1986609559174583  

       

Suzana Pinheiro M. Mueller  mueller@unb.br 
Pós-
Doutora PhD  

Information 
Studies Library Science 

 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/4140890737112740  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

      

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Ana Maria Barcellos Malin  anamalin@terra.com.br  
Pós-
Doutora Doutora 

Ciência da 
Informação 

Engenharia de 
Produção 

 

Ciências 
Econômicas 

http://lattes.cnpq.br/0513059117476894  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro 

      

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9607439193331811&usd=2&usg=ALhdy2-5iAMpzXhi1vKzNzUnc66cALD7Kw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4752236489901895&usd=2&usg=ALhdy2_F1_e7HOkAGEtt8qFKIBL9wxs8ew
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3592328547712680&usd=2&usg=ALhdy28ZF92XFSd4xnHl2rWuBQYuUnjFmQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4313460890626558&usd=2&usg=ALhdy2-3rDN89R4mIsdymIJXOrK03fBQXg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1986609559174583&usd=2&usg=ALhdy2-bflBDjU0OQB2kWU9PYbMLTYh9Qw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4140890737112740&usd=2&usg=ALhdy2_8SocnsY18SL3diEsqzBBZBs_quw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0513059117476894&usd=2&usg=ALhdy2-PYqILLjJ2fVDeHNSTJR04DXAgbg
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Clóvis Ricardo Montenegro de Lima clovismlima@gmail.com  
Pós-
Doutor Doutor 

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Administração 
Hospitalar e de 
Serviços de 
Saúde Medicina 

http://lattes.cnpq.br/4727891485011869  

       

Gilda Olinto gilda@ibict.br  
 

Doutora  
Comunicação e 
Cultura Ciência Política 

 

Sociologia e 
Política 

http://lattes.cnpq.br/9123225715599547  

       

Giuseppe Mario Cocco beppo@terra.com.br 
 

PhD História Social 

Sciencie 
Technologie Et 
Société.  

 

Sciences 
Politiques 

http://lattes.cnpq.br/5331547205905799  

       

Jacqueline Leta jleta@bioqmed.ufrj.br  
Pós-
Doutora Doutora 

Gestão, Educação 
e Difusão Em 
Ciências 

Gestão, Educação 
e Difusão Em 
Ciências 

Química 
Biológica 

Ciências 
Biológicas 

http://lattes.cnpq.br/4133191475294218  

       

Jorge Calmon de Almeida Biolchini jorge.biolchini@gmail.com  

Livre-
docência 
e Pós-
Doutor Doutor 

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação  

Medicina 
Ortomolecula Medicina  

http://lattes.cnpq.br/1287998611558420  

       

Lena Vania Ribeiro Pinheiro lenavania@ibict.br  
 

Doutora 
Comunicação e 
Cultura 

Ciência da 
Informação.  

Rede de 
Bibliotecas Biblioteconomia. 

http://lattes.cnpq.br/9613980184982976  

       

Liz-Rejane Issberner lirismail@gmail.com 
 

Doutora  
Engenharia de 
Produção 

Engenharia de 
Produção 

 

Economia e 
Administração 

http://lattes.cnpq.br/5424368847166565  

       

Marcos do Couto Bezerra Cavalcanti marcos@crie.ufrj.br 
 

PhD Informática Informática 
Análise de 
Sistemas Matemática 

http://lattes.cnpq.br/3565629573688410  

       Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4727891485011869&usd=2&usg=ALhdy29x7PRCgDE5d_XYwbbAXuzGwVoSiA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9123225715599547&usd=2&usg=ALhdy28nb94d2hvSWFeYXkF5M7q6NMEZyQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5331547205905799&usd=2&usg=ALhdy29P5xZxBHJnDo04o56c8WeK99aYMw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4133191475294218&usd=2&usg=ALhdy2_b7p7FUrj4gcehx1Xm9gjfAQwH7g
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1287998611558420&usd=2&usg=ALhdy29nwhLUsYzzTvsY1S6J_sw-2U2Hbw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9613980184982976&usd=2&usg=ALhdy28PF9wvClYgbUcskcyWER0zV1q2OQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5424368847166565&usd=2&usg=ALhdy2_8xYyanQ8bXdN2zurWof35kk9j7g
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3565629573688410&usd=2&usg=ALhdy2_6AQsuiJOCJ71iF3HlEixW5dmN9w
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Maria Cecilia Magalhães Mollica ceciliamollica@terra.com.br 
Pós-
Doutora Doutora  Lingüística Letras 

 
Letras 

http://lattes.cnpq.br/3739175536240285  

       

Maria Lucia Álvares Maciel lucamaciel@gmail.com 
Pós-
Doutora PhD Sociologie Sociologia.  

 
Ciências Sociais 

http://lattes.cnpq.br/6246831022326425  

       

Maria Nelida Gonzalez de Gómez nelida@ibict.br 
 

Doutora Comunicação  
Ciência da 
Informação.  

 
Filosofia.  

http://lattes.cnpq.br/3087665610359216  

       

Rosali Fernandez de Souza rosali@ibict.br  
 

PhD 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação.  

Documentação 
Científica 

Biblioteconomia 
e 
Documentação.  

http://lattes.cnpq.br/1722582102636346  

       

Sarita Albagli sarita.albagli@gmail.com 
Pós-
Doutora Doutora  Geografia 

Engenharia de 
Produção. 

 
Ciências Sociais.  

http://lattes.cnpq.br/8946328562221916  

       

COLABORADORES 
       

Geraldo Moreira Prado geraldo@ibict.br 
 

Doutor 

Desenvolvimento, 
Agricultura e 
Sociedade 

Desenvolvimento, 
Agricultura e 
Sociedade  

 
SEM INFORMAÇÃO 

http://lattes.cnpq.br/4611487449721174  

       

Gilda Maria Braga gbraga.rlk@terra.com.br 
 

Phd 
Information 
Science  

Ciência da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/2245026790419537  

       

Regina Maria Marteleto regina.mar@terra.com.br 
 

Doutora  Comunicação 

Mestre em 
Sciences de l' 
Information et de 
la 
Communication IST 

Graduação em 
Biblioteconomia.  

http://lattes.cnpq.br/6352285207676599         

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3739175536240285&usd=2&usg=ALhdy2-BYqhDVMY5w_DyNUmhhryBxkLr-w
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6246831022326425&usd=2&usg=ALhdy2_4kZc0hedmGaY0-mlzxiAut_Cr8w
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3087665610359216&usd=2&usg=ALhdy2-5J5AoAa9yU2eHLem0FjEci409yg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1722582102636346&usd=2&usg=ALhdy2-Wmv7Aph9z6xv3kIqcOb-ieolvEQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8946328562221916&usd=2&usg=ALhdy2_uNumIDQ1CNLZu5crMEqBctvxfHg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4611487449721174&usd=2&usg=ALhdy2-j7tqZ812hVs64eHFrrzZ3hVRDBw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2245026790419537&usd=2&usg=ALhdy2_8Xsbmm0E-JzeGqWHNQnOMPjRAIg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6352285207676599&usd=2&usg=ALhdy2-IpvdaypHlSdL28nCU762xcsI2gw
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação Universidade de São Paulo 

      

DOCENTES 
e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Asa Fujino asfujino@usp.br 
 

Doutora   
Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

 

SEM 
INFORMAÇÃO 

http://lattes.cnpq.br/4693623482040856  

       Daisy Pires Noronha daisynor@usp.br  
 

Doutora  Saúde Pública Saúde Pública Saude Publica Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/9025959233466881  

       

Edmir Perrotti perrotti@usp.br 
 

Doutor   
Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

 
Letras 

http://lattes.cnpq.br/3159202958465443  

       

Giulia Crippa giuliac@ffclrp.usp.br  
 

Doutora  História Social 
SEM 
INFORMAÇÃO 

Archivistica 
Paleografia e 
Diplomatica. Lettere Moderne 

http://lattes.cnpq.br/2986616715435331  

       

Ivete Pieruccini ivetepie@usp.br 
 

Doutora 
Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicaçã 

 
Biblioteconomia  

http://lattes.cnpq.br/8007715109193414  

       

Johanna Wilhelmina Smit cbdjoke@usp.br  
 

Phd 
Anáslise do 
discurso Documentação 

 

Biblioteconomia 
e 
documentação  

http://lattes.cnpq.br/4543503393775701  johannawsmit@gmail.com 
      

José Fernando Modesto da Silva fmodesto@usp.br 
Pós-
doutor Doutor   

Ciências da 
Comunicação 

Ciência da 
Informação 

Gestão de 
Informática 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/1070631453914536  

       

Lucia Maciel Barbosa de Oliveira lumaneo@ajato.com.br  
 

Doutora 
Ciência da 
Informação 

Ciências da 
Comunicação 

 
História 

http://lattes.cnpq.br/5960356143788410  

        
        

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4693623482040856&usd=2&usg=ALhdy2_22uCgbzoHrWEyvll7Js_L-LcB-Q
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9025959233466881&usd=2&usg=ALhdy28n9gLoK7PmDiFGF1J5lt8GfEs7TQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3159202958465443&usd=2&usg=ALhdy2_JI9NIj4IG6KuRHbSsl8jdcOFWXg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2986616715435331&usd=2&usg=ALhdy29U595ktYNIui3EJH5_Z535d9GClA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8007715109193414&usd=2&usg=ALhdy28-Mmc3vHiOMGpQpeX5NkSm6hvWAA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4543503393775701&usd=2&usg=ALhdy28INx7daxpafUWBJc3pZpeJ_6CDww
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1070631453914536&usd=2&usg=ALhdy2_VaorSZAgN5ClbZGOJBHKNsVmAjQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5960356143788410&usd=2&usg=ALhdy2-Cg4N5ynVC433LrpuUZ0WxClnJXg
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação Universidade de São Paulo       

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Marcelo dos Santos mar.santos@usp.br;  
 

Doutor  
Engenharia 
Elétrica 

Física Aplicada 
à Medicina e 
Biologia 

 

Análise de 
Sistemas 

http://lattes.cnpq.br/5722744510274635  

       
Marco Antônio Almeida  marcoaa@ffclrp.usp.br 

 
Doutor  Ciências Sociais Sociologia 

 
Ciências Sociais 

http://lattes.cnpq.br/1950508075947990  L 
      

Marcos Luiz Mucheroni mmucheroni@usp.br 
 

Doutor  
Engenharia 
Elétrica 

Engenharia 
Mecânica 

 

Ciência da 
Computação 

http://lattes.cnpq.br/7224504768054079  

       Maria de Fatima Goncalves Moreira 
Talamo mfgmtala@usp.br  

 
Doutora   

Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

 
Letras 

http://lattes.cnpq.br/6110614407789789 
       

Marilda Lopes Ginez de Lara larama@usp.br 

Livre-
docente 
e Pós-
doutora Doutora  

Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/6050796477124925  

       

Nair Yumiko Kobashi nykobashi@usp.br  
Livre-
docente Doutora  

Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/7888755937461651  

       

Rogério Mugnaini mugnaini@usp.br 
 

Doutor  
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 
Estatística 

http://lattes.cnpq.br/6156509933307243  

       

Sueli Mara Soares Pinto Ferreira smferrei@usp.br 
Livre-
docente Doutora  

Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

Organização 
Disseminação 
Informação 

Biblioteconomia 
e 
Documentação.  

http://lattes.cnpq.br/7369575632657650  

       

Vânia Mara Alves Lima vamal@usp.br 
 

Doutora 
Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/4531433505351729  

       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5722744510274635&usd=2&usg=ALhdy2_EqI2pAIxsYS6pagkUNj7h4vjynA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1950508075947990&usd=2&usg=ALhdy28vsBrisCfUsDQrUkI1bZfP6deFyw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7224504768054079&usd=2&usg=ALhdy2-UaAvTjOi5-kIwJmqo36N0CcVamw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6050796477124925&usd=2&usg=ALhdy29HIXl4PjADgX5dDrZcmQIQgDr3wQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7888755937461651&usd=2&usg=ALhdy2-b11i3HMmlrORmJEClKaue1zZ1IA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6156509933307243&usd=2&usg=ALhdy2-znIcptDPNDFGSBJVrITF8Q6aLyw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7369575632657650&usd=2&usg=ALhdy2-XGtbPcZqHV6NgltIjSt6SsZUUiQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4531433505351729&usd=2&usg=ALhdy292ZrUORvHwvXkIgpWFgxUOV-QwYQ
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação Universidade de São Paulo       

DOCENTES 
e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Waldomiro de Castro Santos Vergueiro wdcsverg@usp.br  

Livre-
docente 
e Pós-
doutor Doutor  

Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/9487332055549431  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação Universidade Estadual Paulista 

      
DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Bárbara Fadel bafadel@terra.com.br  

 
Doutora História Social 

História da 
America Latina 
Colonial  

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/5026852253317250  

       

Carlos Cândido de Almeida carlosalmeida@marilia.unesp.br  

 
Doutor  

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/3901317157203491  

       

Edberto Ferneda ferneda@marilia.unesp.br 
Pós-
doutor Doutor 

Ciências da 
Comunicação 

Ciência da 
Computação 

 

Processamento 
de Dados 

http://lattes.cnpq.br/8596568228676820  

       Ely Francina Tannuri de Oliveira etannuri@marilia.unesp.br 
 

Doutora Educação Educação  Algebra Matemática 

http://lattes.cnpq.br/8938252042140828  

       

Helen de Castro Silva 
 

Livre-
docente Doutora  Letras 

Ensino na 
Educação 
Brasileira 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/0592809928580900  

       

João Batista Ernesto de Moraes jota@marilia.unesp.br  

Livre 
docente Doutor 

Estudos 
Literários Letras 

 
Letras 

http://lattes.cnpq.br/5819951651545585  

       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9487332055549431&usd=2&usg=ALhdy2-qGnG4S0cvL88dqj2ZtJuCZwp9BQ
mailto:bafadel@terra.com.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5026852253317250&usd=2&usg=ALhdy28XK2n8gaa6KXrXW-8i3yhBuUloeg
mailto:carlosalmeida@marilia.unesp.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3901317157203491&usd=2&usg=ALhdy2_FhTpNggnQyv4Y_FG1Zv_xI84VGQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8596568228676820&usd=2&usg=ALhdy28UehfgG7gmaB9lqeoG-4OkGhdjYw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8938252042140828&usd=2&usg=ALhdy2_DU0awf7vHHNM-AJXLFo5ds1-bHA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0592809928580900&usd=2&usg=ALhdy2-Uxtnpo5xDorjnhFmQEobAtv4mYw
mailto:jota@marilia.unesp.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5819951651545585&usd=2&usg=ALhdy2_Lu-zXLDHr5XBh5Xz-rLmFrMx4yg
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação Universidade Estadual Paulista       

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

José Augusto C. Guimarães guima@marilia.unesp.br 

Livre 
docente 
e Pós-
doutor Doutor 

Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/6380929054652063  

       

Maria Cláudia Cabrini Grácio cabrini@marilia.unesp.br 
 

Doutora Filosofia Estatística  
 

Graduação em 
Estatística 

http://lattes.cnpq.br/5170688300970006  

       

Maria José Vicentini Jorente mjjorente@marilia.unesp.br 
 

Doutora  
Ciência da 
Informação  

SEM 
INFORMAÇÃO Design Letras 

http://lattes.cnpq.br/5073860126319285  

       

Maria Leandra Bizello mleandra23@marilia.unesp.br 
 

Doutora  Multimeios Multimeios 
Organização de 
Arquivos História 

http://lattes.cnpq.br/5460972179410597  

       

Mariângela Spotti Lopes Fujita fujita@marilia.unesp.br  

Livre 
docente 
e pós 
doutora Doutora  

Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

Documentação 
Científica Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/6530346906709462  

       

Marta Lígia Pomim Valentim valentim@marilia.unesp.br 

Livre 
docente 
e Pós-
doutora Doutora  

Ciências da 
Comunicação 

Ciência da 
Informação  

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/1484808558396980 
       

Plácida Leopoldina V. A. C. Santos placida@marilia.unesp.br 
Livre-
docente Doutora  Lingüística 

Ciência da 
Informação 

Administração 
de Bibliotecas 
Públicas e 
Escolares Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/7408791408049766  

       Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação Universidade Estadual Paulista       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6380929054652063&usd=2&usg=ALhdy2840nKTlfHjK6UnKqbiST1v7QQmzQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5170688300970006&usd=2&usg=ALhdy2875rU-sSoD0Wukuhp4mWhwYuuqRw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5073860126319285&usd=2&usg=ALhdy2-kYsto68FDJmS189jpT4DKI0TkYQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5460972179410597&usd=2&usg=ALhdy29f6BTtQoOdMYuQGMmV5iRPG8-LHQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6530346906709462&usd=2&usg=ALhdy2-ZJSZC7XKjZDlMm36N3-s9aVCbNA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7408791408049766&usd=2&usg=ALhdy28tlkWpF1rEK3ltydnXRowp-2aDpA
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Silvana Aparecida Borsetti Gregorio 
Vidotti vidotti@marilia.unesp.br  

 
Doutora Educação 

Ciências da 
Computação e 
Matemática 
Computacional  

 
Matemática 

http://lattes.cnpq.br/7390573927636069  

       

Telma C. Carvalho Madio telmaccarvalho@marilia.unesp.br 
 

Doutora 
Ciências da 
Comunicação História 

Organização de 
Arquivos História 

http://lattes.cnpq.br/1139786651111231  

       

Walter Moreira walter.moreira@marilia.unesp.br  
 

Doutor  
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação Indexação Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/6780125312954825        

COLABORADORES 
       

Lídia Eugênia Cavalcante lidia@ufc.br 
Pós-
doutora Doutora  Educação História Social 

Teorias da 
Comunicação e 
da Imagem 

Graduação em 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/8811165871130066        

Regina Célia Baptista Belluzzo rbelluzzo@gmail.com  
Pós-
doutora Doutora 

Ciências da 
Comunicação 

Mestre em 
Ciências da 
Comunicação  

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/0812422122265124        

Ricardo César G. Santana ricardosantana@marilia.unesp.br  Doutor  
Ciência da 
Informação 

Ciencia da 
Informacao 

Analise de 
Sistemas Pedagogia 

http://lattes.cnpq.br/1022660730972320        

Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal da 
Paraíba 

      

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Bernardina Maria Juvenal Freire de 
Oliveira bernardinafreire@gmail.com 

 
Doutora  Letras 

Ciência da 
Informação 

Organização de 
Arquivos Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/0252677389291551  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal da 
Paraíba       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7390573927636069&usd=2&usg=ALhdy2-Xt-kwUH2sshXZq1XUwCJLV5jxBQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1139786651111231&usd=2&usg=ALhdy2_5Hw4e2ktRehe4aUlNnpUl2en0FQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6780125312954825&usd=2&usg=ALhdy297MMS9rPmeTEJKULZgeCN-lGGcjA
mailto:lidia@ufc.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8811165871130066&usd=2&usg=ALhdy285JF_Kv9F_3Xv1-F05QV1rSsltFw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0812422122265124&usd=2&usg=ALhdy2_QcjO5iGBtr7EUVfj7FW6YnmgO1Q
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1022660730972320&usd=2&usg=ALhdy28R4y6o-a2nBHmVSbBGFEWRXGkmwg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0252677389291551&usd=2&usg=ALhdy2-R7R4WQcMVU22EjZPawIdP93ti4g
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Carlos Xavier de Azevedo Netto  xaviernetto@gmail.com 
 

Doutor  
Ciência da 
Informação Artes Visuais 

 
Arqueologia 

http://lattes.cnpq.br/9847960499982828  

       

Dulce Amélia de Brito Neves damelia1@gmail.com 
Pós-
doutora Doutora  

Ciências da 
Informação Biblioteconomia Biblioteconomia Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/0081168884434894  

       
Edvaldo Carvalho Alves  edvaldocalves@hotmail.com 

 
Doutor Ciências Sociais Ciências Sociais 

 
Ciências Sociais 

http://lattes.cnpq.br/3942210361822168  

       

Emeide Nóbrega Duarte emeide@hotmail.com  
Pós-
doutora  Doutora  Administração Biblioteconomia 

Organização de 
Arquivos 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/2292727379014867  

       

Francisca Arruda Ramalho  arfrancisca@hotmail.com  
 

PhD 
Ciências da 
Informação 

Administração 
de Bibliotecas 

Sistemas de 
Bibliotecas 
Públicas 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/2921704301324831  

       

Guilherme de Ataíde Dias guilhermeataide@gmail.com 
Pós-
doutor Doutor 

Ciências da 
Comunicação 

Science In 
Organization & 
Management 

 

Ciência da 
Computação 

http://lattes.cnpq.br/9553707435669429  

       

Gustavo Henrique de Araújo Freire ghafreire@gmail.com 
 

Doutor 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Literatura 
Brasileira Letras 

http://lattes.cnpq.br/5458344734085444  

       

Isa Maria Freire  isafreire@globo.com 
 

Doutora 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 
Ciências Sociais 

http://lattes.cnpq.br/8430720903326399  

       

Joana Coeli Ribeiro Garcia nacoeli@gmail.com  
 

Doutora 
Ciência da 
Informação Biblioteconomia 

Documentação 
Científica Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/0920934902479266  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal da 
Paraíba       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9847960499982828&usd=2&usg=ALhdy29wXiu-QNQMYOy5lVuQL_KmdrPdoQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0081168884434894&usd=2&usg=ALhdy2-IKfXUF5BlAlz1kj9HNN6p9-5KXA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3942210361822168&usd=2&usg=ALhdy2_00INzlwzfzvtTgcRJnmInYu38dQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2292727379014867&usd=2&usg=ALhdy2_tkMFkeQdOfG4qIrhY8PVT91oNUg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2921704301324831&usd=2&usg=ALhdy29stN05m2Zq0me42I4qJd5MnnIlCg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9553707435669429&usd=2&usg=ALhdy2_P9Es3e4Yh7XI7wk_orstA7LYhAQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5458344734085444&usd=2&usg=ALhdy29vgc6mK8peI-UeL9vCwetOVqnyzA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8430720903326399&usd=2&usg=ALhdy2_UtuVNWlggY_LuinUPPdT5CqUpvA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0920934902479266&usd=2&usg=ALhdy29sSCVbbyo8p8tx41r3GFg56TaG6g
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Marckson Roberto Ferreira de Sousa marckson.dci.ufpb@gmail.com 
 

Doutor  
Engenharia 
Elétrica 

Engenharia 
Elétrica 

 

Engenharia 
Elétrica 

http://lattes.cnpq.br/0221265788966967  

       
Maria Elizabeth B. C.de Albuquerque  ebaltar2007@gmail.com  

 
Doutora  Letras Biblioteconomia 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/9310201739348129  

       

Mirian de Albuquerque Aquino miriabu@gmail.com  
 

Doutora  Educação Biblioteconomia 
Pesquisas 
Educacionais 

Letras 
Vernáculas 

http://lattes.cnpq.br/2023496822513593  

       

Julio Afonso Sá de Pinho Neto sadepinho@uol.com.br 
Pós-
doutor Doutor  Comunicação Comunicação 

Teoria e 
Metodologia da 
Comunicação 

Comunicação 
Social 

http://lattes.cnpq.br/9024978229643441  

       

Wagner Junqueira de Araújo wagnerjunqueira.araujo@gmail.com 
 

Doutor 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Sistemas de 
Informação  

Ciência da 
Computação 

http://lattes.cnpq.br/6762905361803183  

       
COLABORADORES 

       

Edivanio Duarte de Sousa edivanioduarte@cci.ufal.br  
 

Doutor 
Ciências da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/5646522403599369  

       

Maria das Graças Targino gracatargino@hotmail.com  
Pós-
doutora Doutora  

Ciências da 
Informação 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

Comunicación y 
Educación 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/2459023723937220  

       

Simone Bastos Paiva  sbpaiva@uol.com.br  
 

Doutora 
Estratégias 
Empresariais Administração Ensino Superior 

Ciências 
Contábeis 

http://lattes.cnpq.br/0784559041772247  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal da 
Paraíba       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0221265788966967&usd=2&usg=ALhdy2-dKviq_che3-JzucsCewMRNy0xcw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/C466&usd=2&usg=ALhdy2_WSxHAgf82eArr5-OMk0QiNeXKZw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2023496822513593&usd=2&usg=ALhdy2-9k1g3wcVgofQOZE85PuSEWuZkBg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9024978229643441&usd=2&usg=ALhdy28W9mZXnKqqZ5Bwu39VSp4yccp9XQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6762905361803183&usd=2&usg=ALhdy28U8yLqagXfttjYS2qInMk3Knc8OA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5646522403599369&usd=2&usg=ALhdy2_9GtaFTo5jnN2cTuMCuomD9A8JQg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2459023723937220&usd=2&usg=ALhdy2_ZkaOeyqUzffN48-c6Z_oShU3UgQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0784559041772247&usd=2&usg=ALhdy2_B-DJhlhzLKEsvydD9SZ7-tKobwg
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Virgínia Bentes Pinto  vbentes@ufc.br  
Pós-
doutora PhD 

Sciences de 
l'Information et 
de la 
Communication 

Ciências da 
Informação 

Informação 
Ciência e 
Tecnologia Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/8992341585329383  

 
      

Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação  

Universidade Federal de Santa 
Catarina 

      

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Adilson Luiz Pinto  adilson@cin.ufsc.br 
 

Phd Documentación 
Ciência da 
Informação  

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/4767432940301118  

       

Angel Freddy Godoy Viera  godoy@pgcin.ufsc.br 
 

Doutor  
Engenharia de 
Produção 

Ciências da 
Computação Pedagogia 

SEM 
INFORMAÇÃO 

http://lattes.cnpq.br/6923013263292185  

       

Clarice Fortkamp Caldin  clarice@cin.ufsc.br 
 

Doutora  Literatura Literatura 

Organização e 
Administração 
de Arquivos Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/4813538837465074  

       

Edna Lúcia da Silva  edna@cin.ufsc.br 
 

Doutora 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação  Biblioteconomia Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/9981110018971113  

       

Elizete Vieira Vitorino  elizete@cin.ufsc.br 
 

Doutora 
Engenharia de 
Produção 

Engenharia de 
Produção 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/7540571280471559  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação  

Universidade Federal de Santa 
Catarina       

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8992341585329383&usd=2&usg=ALhdy29ur6SR-8qTDnY5dnmDvhqdMsWSgw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4767432940301118&usd=2&usg=ALhdy2-YKPI_1K63_XXhucP8dNxmE8njZQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6923013263292185&usd=2&usg=ALhdy2_ogu7wKxdZ1OqxfnUwFzQCy0bk5Q
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4813538837465074&usd=2&usg=ALhdy29hQ9HbXEXBf-cM2q6KJXr1I0gBMQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9981110018971113&usd=2&usg=ALhdy2_Z9hD5E7Ot32RQ1zQaxYvhnjrnUw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7540571280471559&usd=2&usg=ALhdy2_B7eIoqP5J2nR_p1_OKvx6c61dSg
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Francisco das Chagas de Souza  chagas@cin.ufsc.br 
 

Doutor Educação 
Ciências da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/2666405965154647  

       

Gregório Jean Varvakis Rados  grego@deps.ufsc.br 
 

PhD 
 Manufacturing 
Engineering 

Engenharia de 
Produção  

 

Engenharia 
Mecânica 

http://lattes.cnpq.br/8153758173673961  

       

Lígia Maria Arruda Café  ligia@cin.ufsc.br 
 

PhD Lingüística 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/9103205400963118  

       

Magda Teixeira Chagas  magda@cin.ufsc.br 
 

Doutora  Lingüística 
Ciência da 
Informação Língua Inglesa 

Biblioteconomia 
e Documentação 

http://lattes.cnpq.br/6506569894734213  

       

Miriam Figueiredo Vieira da Cunha  mcunha@cin.ufsc.br 
Pós-
doutora PhD 

Information 
Scientifique Et 
Technique 

Information 
Scientifique 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/4269312045890881  

       

Rosângela Schwarz Rodrigues  rosangela@cin.ufsc.br 
Pós-
doutora Doutora  

Engenharia de 
Produção 

Engenharia de 
Produção 

 

Comunicação 
Social 

http://lattes.cnpq.br/6722222615474343  

       

Ursula Blattmann  ursula@ced.ufsc.br  
 

Doutora 
Engenharia de 
Produção 

Ciência da 
Informação  

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/2195602145841930  

       

Vinícius Medina Kern  kern@cin.ufsc.br 
 

Doutor 
Engenharia de 
Produção 

Engenharia de 
Produção 

 
Engenharia Civil 

http://lattes.cnpq.br/4588973096462209  

        

Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da InformaçãoI 

Universidade Federal 
Fluminense   

 

   

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2666405965154647&usd=2&usg=ALhdy29EmOV0_AwT-ehb-779wIKs4kF1wA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8153758173673961&usd=2&usg=ALhdy29mhW0r0QFgZQc07J7ogqQFsSOWzA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9103205400963118&usd=2&usg=ALhdy29sdGfU9DFgV_kJ-wRB_DCWBo0FJg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6506569894734213&usd=2&usg=ALhdy28RDW0fnroN4WKt63Cfo6HXjF0HNQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4269312045890881&usd=2&usg=ALhdy2-aBsgkZThNopu_YgePoruXlDzt4Q
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6722222615474343&usd=2&usg=ALhdy281c_bWBPj5_0YLhMhiIfuncwCdXQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2195602145841930&usd=2&usg=ALhdy29K2GWDXBCiHl0EGxvmpgej9zyHZw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4588973096462209&usd=2&usg=ALhdy2_vGbJhBICjz_Z0a3DHLHRKWGvcBw
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Ana Célia Rodrigues anyrodrigues@yahoo.com.br  Doutora  História Social História Social Archivística História 

http://lattes.cnpq.br/6919374280380925        

Carlos Henrique Marcondes marcon@vm.uff.br  Doutor  
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação  

Arquitetura e 
Urbanismo 

http://lattes.cnpq.br/6126712875843734        

Eduardo Ismael Murguía Marañon murguia@vm.uff.br  
Pós-
doutor Doutor  Educação Biblioteconomia 

Librarianship 
and Information 
Work Historia 

http://lattes.cnpq.br/8804558693582234  

       

Lídia Silva de Freitas lidiasilvadefreitas@gmail.com 
Pós-
doutora Doutora  

Ciências da 
Comunicação 

Ciência da 
Informação 

 
Ciências Sociais 

http://lattes.cnpq.br/1168388763137714  

       

Mara Eliane Fonseca Rodrigues maraeliane121@gmail.com 
 

Doutora 
Ciências da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/9839629065096253  

       Marcia Heloisa Tavares de Figueredo 
Lima marciahelolima@gmail.com  

 
Doutora  

Ciência da 
Informação 

Ciencia da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/6563330119993372  

       

Maria Luíza de Almeida Campos marialuizalmeida@gmail.com  
Pós-
doutora Doutora 

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação  

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/9545682339961651        

Nanci Gonçalves da Nóbrega n2g1@superig.com.br  

Pós-
doutora Doutora 

Ciência da 
Informação 

Ciencia da 
Informação 

Arteterapia na 
Educação e na 
Saúde 

SEM 
INFORMAÇÃO 

http://lattes.cnpq.br/5674042946886397  

       

Regina de Barros Cianconi rcianconi@globo.com  
 

Doutora 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/1435722441644016  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da InformaçãoI 

Universidade Federal 
Fluminense 

  
 

   

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6919374280380925&usd=2&usg=ALhdy2-PMgu0ZFzPDn-cwbu-H7jFZHC4tw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6126712875843734&usd=2&usg=ALhdy2-hHrfMhL3ucU9y1ZUzpWXFLwIARQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8804558693582234&usd=2&usg=ALhdy28Nd2XCaU3mH_xyS1ESKcVu9otw5A
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1168388763137714&usd=2&usg=ALhdy2-1mdHSTUiLwi-rZInVBBUWayEWEg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9839629065096253&usd=2&usg=ALhdy28LUOv5sKsPMD4rsP9_ROgdHfb-IA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6563330119993372&usd=2&usg=ALhdy2-M9S-qDv1xsb86Gn2qnGAGUgpcCg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9545682339961651&usd=2&usg=ALhdy29dxbblTLSwvtIyAqxE1yMY0hYKBA
mailto:n2g1@superig.com.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5674042946886397&usd=2&usg=ALhdy29vbchT7EI1yKVisb0EwdxUvWdJCQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1435722441644016&usd=2&usg=ALhdy2-66MU6mxkoBCQsOo7PoW9bMrJ3bg
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Rosa Inês de Novais Cordeiro igneznovais@uol.com.br  

Pós-
doutora Doutora  Comunicação Comunicação 

Planejamento 
Organização e 
Direção de 
Arquivos Arquivologia 

http://lattes.cnpq.br/7555772160147584  

       

Sandra Lúcia Rebel Gomes sandrarebelgomes@gmail.com 
 

Doutora 
Ciência da 
Informação 

Ciencia da 
Informação 

Governo e 
Administração 
Estadual Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/5924611732665762  

       

Vera Lúcia Alves Breglia vbreglia@domain.com.br 
Pós-
doutora Doutora Educação Comunicação 

Documentação 
Científica 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/3091578916390520        

Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal de 
Pernambuco 

      

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

André Felipe de Albuquerque Fell highland97@hotmail.com  

 
Doutor  Administração Administração 

Engenharia da 
Qualidade 

Administração 
de Empresas 

http://lattes.cnpq.br/1601616623669281        

Denis Antonio M. Bernardes  dsilveira@ufpe.br  
 

Doutor  História Social 
SEM 
INFORMAÇÃO  História 

http://lattes.cnpq.br/3158760740667365         

Fábio Assis Pinho  fabiopinho@ufpe.br  
 

Doutor 
Ciência da 
Informação 

Mestre em 
Ciência da 
Informação 

 

Biblioteconomia 
e Ciência da 
Informação 

http://lattes.cnpq.br/4220711855480007 
       

Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal de 
Pernambuco       

mailto:igneznovais@uol.com.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7555772160147584&usd=2&usg=ALhdy29vKo-1p3BoJbPB9hJfNpVA_EFpcw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5924611732665762&usd=2&usg=ALhdy2_mxs26hoIItf7P0nndpL6KZV0sKg
mailto:vbreglia@domain.com.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3091578916390520&usd=2&usg=ALhdy28GrBBtprh_blGfQpiuW5o1Jzc8QA
mailto:highland97@hotmail.com
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3158760740667365&usd=2&usg=ALhdy2-8ryUU39dk2CdJ4ChiORUbKb1BZw
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Fábio Mascarenhas e Silva fabio.mascarenhas@ufpe.br  

 
Doutor 

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Informação 
Tecnológica Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/9023999545198140  

       
Gilda Maria Whitaker Verr gmverri@yahoo.com.br  

 
Doutora História Sociologia Biblioteconomia Ciências Sociais 

http://lattes.cnpq.br/6075568539946443  

       

Leilah Santiago Bufrem santiagobufrem@gmail.com  

Pós-
Doutora Doutora 

Ciências da 
Comunicação Educação  Ação Cultural 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/1526528881898399  

       

Lourival Pereira Pinto joaolori@yahoo.com.br  
 

Doutor 
Ciência da 
Informação 

Ciências da 
Comunicação 

 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/2763163383357621  

       

Marcos Galindo Lima  galyndo@gmail.com  
 

PhD 

Línguas e 
Culturas da 
América Latina História 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/7413464711814360  

       

Maria Cristina Guimarães Oliveira  macol@ufpe.br 

 
Doutora Serviço Social 

Ciência da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/6876296567112554  

       

Nadi Helena Presser  nadihelena@uol.com.br 
 

Doutora 
Engenharia de 
Produção 

Engenharia de 
Produção 

 

Ciências 
Econômicas 

http://lattes.cnpq.br/7300520149420928  

       

Raimundo Nonato M. Santos  rnmacedo@uol.com.br 
 

PhD 

Information 
Stratégique Et 
Critique Veille 
Technol.  

Information 
Stratégique Et 
Critique Veille 
Techno 

 
Engenharia Civil 

http://lattes.cnpq.br/2595121603577953  

       
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação 

Universidade Federal de 
Pernambuco       

mailto:fabio.mascarenhas@ufpe.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9023999545198140&usd=2&usg=ALhdy2_81zcyBfo-8cu4li3rY6S6o5kulQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6075568539946443&usd=2&usg=ALhdy28vCtThwJk3Scc5WM059tJYkzFw8g
mailto:santiagobufrem@gmail.com
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1526528881898399&usd=2&usg=ALhdy2-b9ffVxaFE1qO-XwUTnlzy2KK8Jw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2763163383357621&usd=2&usg=ALhdy29cYymwSfBsc5n_CtsbiKyxw9_8tQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7413464711814360&usd=2&usg=ALhdy2_M019RuQhZiE_LUCGA1mx-Z76c8Q
mailto:macol@ufpe.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6876296567112554&usd=2&usg=ALhdy28hJZ8tQUgg3FDNac8MoisVjfW5-A
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7300520149420928&usd=2&usg=ALhdy286njcNDnQzVslW0adj5R5Z0uGOHw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2595121603577953&usd=2&usg=ALhdy2_NuAIfSPbGUZZKjgoYOfdHQsPpPg
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Renato Fernandes Correa fc_renato@yahoo.com.br 
 

Doutor 
Ciências da 
Computação 

Ciências da 
Computação 

 

Ciência da 
Computação 

http://lattes.cnpq.br/7536537827447217  

       

Sandra de Albuquerque Siebra profa.ssiebra@gmail.com 
 

Doutor  
Ciências da 
Computação 

Ciência da 
Computação 

 

Ciencia da 
Computacao 

http://lattes.cnpq.br/4923627544089379  

       

COLABORADORES 
       

Lourival Holanda (Letras) 
  

Doutor  Letras Letras 
 

Filosofia 

http://lattes.cnpq.br/2859455583479309  

       

Marivalde Moacir Francelin 
  

Doutor 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/2052055753251299  mfrancelin@yahoo.com.br 
      

Mestrado Profissional em 
Biblioteconomia UNIRIO B       

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Adriana Olinto Balleste  adriballeste@ibict.br 
 

Doutora  Música 
Sistemas e 
Computação 

Análise de 
Sistemas Música 

http://lattes.cnpq.br/6309346327752872         

Alberto Calil Elias Junior caliljr@gmail.com 
 

Doutor Ciências Sociais Ciências Sociais 
 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/9490009776453579  

       
Mestrado Profissional em 
Biblioteconomia UNIRIO B       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7536537827447217&usd=2&usg=ALhdy2_3UKXyaku93YKv8vYy8xaxD_wjQg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4923627544089379&usd=2&usg=ALhdy28mZjz_ts1ISOAe4U9uG86Nc_sigA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2859455583479309&usd=2&usg=ALhdy2_zSV60AC-9kDoTPGmIzsGJ4cI1rA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2052055753251299&usd=2&usg=ALhdy2-yX1Bb-RV0EFtmho5rGxR5YMYWjg
https://www.google.com/url?q=http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgb/docentes/adriana-olinto&usd=2&usg=ALhdy29oNMbO0qEkt85Ay13baoM5PV1zmw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6309346327752872&usd=2&usg=ALhdy28p4cl85pehA0wfvNt0fRv0C72LTQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9490009776453579&usd=2&usg=ALhdy285bdGQFWHxZo_DcVj4bmnrockGrA
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DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Elisa Machado  emachado2005@gmail.com 
 

Doutora  
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Gerência de 
Bibliotecas e 
Sistemas de 
Informação 

Biblioteconomia 
e Ciência da 
Informação 

http://lattes.cnpq.br/6610461417375717  

       

Geni Chaves geni@centroin.com.br 
 

Doutora 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 

Ciências 
Econômicas 

http://lattes.cnpq.br/0028214455599057  

       

Icleia Thiesen icleiathiesen@gmail.com 
Pós-
doutora Doutora  

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Documentação 
e Informação 
científica 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/2196624633172103  

       

Marcos Luiz Cavalcanti de Miranda mlmiranda@unirio.br 
 

Doutor  
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/8713013619609185  

       

Nanci Oddone  neoddone@uol.com.br 
Pós-
doutora Doutora  

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Produção 
Editorial 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/2233874942329402  

       
Patrícia Alencar  

  
Doutora  Lingüística Lingüística 

 
Letras  

http://lattes.cnpq.br/7647422166759358  

       

Simone da Rocha Weitzel sweitzel@unirio.br 
 

Doutora  
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/9686940788640111  simone.weitzel@gmail.com 
      

Vera Lucia Doyle Louzada de Mattos 
Dodebei dodebei@gmail.com 

 
Doutora  Comunicação 

Ciência da 
Informação 

 

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/1112112146102164  

        

https://www.google.com/url?q=http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgb/docentes/elisa-machado&usd=2&usg=ALhdy29qNuZh1b-t37i9woCVl9bqWEWeOA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6610461417375717&usd=2&usg=ALhdy28idwi5X1c5tduSf_QeTzMeVbcbAQ
https://www.google.com/url?q=http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgb/docentes/geni-chaves&usd=2&usg=ALhdy29Z-kNuMD5HD95cZqyJTzGD-QDB0A
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0028214455599057&usd=2&usg=ALhdy2_Ae4kvwqt5meR8Js_AtbyfCRRvWg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2196624633172103&usd=2&usg=ALhdy29P_6-gT_4sX85BiO4MknAFfGaoYw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8713013619609185&usd=2&usg=ALhdy2_bVNhz47OlE8abk62yj0kRsV1ofQ
https://www.google.com/url?q=http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgb/docentes/nanci-oddone&usd=2&usg=ALhdy2_RDTu1WyDGcPrlHvSxAlZ9hJgW5Q
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2233874942329402&usd=2&usg=ALhdy28IfnJvKUBarpxngZhJSqokRFdhKw
https://www.google.com/url?q=http://www2.unirio.br/unirio/cchs/ppgb/docentes/patricia-alencar&usd=2&usg=ALhdy2-73prsl2rhZLqlY85qrb6PbC64QA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7647422166759358&usd=2&usg=ALhdy2_vu9mnQSNhlWBs5WxPVpQyHwpX2g
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9686940788640111&usd=2&usg=ALhdy2-78rmoY12A0E7n2A4Paz0820HRYQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1112112146102164&usd=2&usg=ALhdy29SKSqZkWRTT2dSAwfTpjVcf-dyGA
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Mestrado Profissional em Gestão de 
Documentos e Arquivos UNIRIO A 

      

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Anna Carla Almeida Mariz annacarla@unirio.br 
 

Doutora 
Ciência da 
Informação Memória Social 

Documentação 
e Informação Arquivologia 

http://lattes.cnpq.br/3542831487060438  

       

João Marcus Figueiredo Assis jmfassis@hotmail.com 
 

Doutor Ciências Sociais 
Memória Social 
e Documento 

 
Arquivologia 

http://lattes.cnpq.br/5889970113074660  

       

José Maria Jardim  josemariajardim@yahoo.com.br  
Pós-
doutor Doutor 

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 

Graduação em 
História 

http://lattes.cnpq.br/3804765278248712  jardimbr@gmail.com 
      

Julia Bellesse da Silva Lins 
  

Doutora Educação 
Memória Social 
e Documento 

Ciencia da 
Informação Arquivologia  

http://lattes.cnpq.br/6145786557508049  

       

Junia Guimarães e Silva 
  

Doutora 
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

 
Museologia 

http://lattes.cnpq.br/4037983278239520  

       

Luiz Cleber Gak proplan@unirio.br 
 

Doutor Educação Memória Social 

Análise 
Descrição e 
Recuperação da 
Informação Arquivologia 

http://lattes.cnpq.br/0886233776592505  

       
Maria Celina Soares de Mello e Silva  celina@mast.br 

 
Doutora História Social Memória Social 

 
Arquivologia 

http://lattes.cnpq.br/8967524326033518  

       
Paulo Elian dos Santos elianfiocruz@gmail.com 

 
Doutor História Social História Social 

 
História 

http://lattes.cnpq.br/3208337271858261  

       

Sérgio Conde de Albite Silva albite@uninet.com.br 
 

Doutor 
Ciência da 
Informação Memória Social 

 
Arquivologia 

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3542831487060438&usd=2&usg=ALhdy2-XrwQmRRVfcljOufZD0sm0_CvMgw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/5889970113074660&usd=2&usg=ALhdy29f9CXHFfgIt6ojQ3mPWZpO9Z8akA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3804765278248712&usd=2&usg=ALhdy2-ziRrV11uVdKES3wqViWFoM4mDJw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6145786557508049&usd=2&usg=ALhdy29gc38a3x09z6ysBlGnBu1YSDOQeg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4037983278239520&usd=2&usg=ALhdy28V0ZSrplRtID6X0jVCJ3T0ke9pBw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0886233776592505&usd=2&usg=ALhdy28hOFNDLQbiPHbO7uMyIqbvRvllcg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8967524326033518&usd=2&usg=ALhdy2_XM3XDbdOQonU7YuhPSUel_EG67A
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3208337271858261&usd=2&usg=ALhdy2_qlPFbtF560flOG7UoqPw4mpuxIA
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http://lattes.cnpq.br/4876348790785398         

Mestrado Profissional em Gestão de 
Documentos e Arquivos UNIRIO A       

COLABORADORES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Beatriz Kushnir bkushnir@uol.com.br 
Pós-
doutora Doutora  História História  História 

http://lattes.cnpq.br/1638018999454609         

Luciana Quillet Heymann luciana.heymann@fgv.br  Doutora Sociologia 
Antropologia 
Social Archive História 

http://lattes.cnpq.br/7697379577056048         

Paulo Knauss pknauss@historia.uff.br 
Pós-
doutor Doutor História História Social  História 

http://lattes.cnpq.br/9236533842481264         
Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação e Mestrado 
Profissional Gestão da Informação 

Universidade Estadual de 
Londrina 

      

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Adriana Rosecler Alcará adrianaalcara@sercomtel.com.br 

 
Doutor  Psicologia Educação 

Gerência de 
Unidades de 
Informação  Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/3588218110877458  

       

Ana Esmeralda Carelli carelliana@uel.br  Doutora Psicologia 
Ciência da 
Informação  Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/2454461556880491        

Brígida Maria Nogueira Cervantes  brigidacervantes@gmail.com  
 

Doutora  
Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Administração 
de Bibliotecas Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/8546252377315420  

       

Linete Bartalo linete@uel.br  
 

Doutora Educação Educação 
Organização de 
Arquivos Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/0036039606013706  

       

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/4876348790785398&usd=2&usg=ALhdy29OBbVLGybQat7ZKEWc4nkrJdr6LA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1638018999454609&usd=2&usg=ALhdy28iUB1A-BqSNlqV3h3Ne_qhdD6FaQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7697379577056048&usd=2&usg=ALhdy28l9kgmiynre8tQNlgK6nadqG-liQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9236533842481264&usd=2&usg=ALhdy2-xqwiN0G7upeWmQ_qeegduGgnFOQ
mailto:adrianaalcara@sercomtel.com.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/3588218110877458&usd=2&usg=ALhdy2-5as0en7avos-AvfFXxoXGtxyCFA
mailto:carelliana@uel.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/2454461556880491&usd=2&usg=ALhdy2_j_NjwKc8sYoa7mv_9IttH33ATZA
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/8546252377315420&usd=2&usg=ALhdy2_IxK7HMAcvmdsiszLldWsKvb_Opw
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0036039606013706&usd=2&usg=ALhdy291hZ1dx2lLO5cNoZv4sBsXK7g3Og
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação e Mestrado 
Profissional Gestão da Informação 

Universidade Estadual de 
Londrina       

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Maria Elisabete Catarino beteca@uel.br 

 
Doutora 

Tecnologias e 
Sistemas de 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Gestão de 
Unidades de 
Informação Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/0791528659991661  

       

Maria Inês Tomaél  mitomael@uel.br 
Pós-
doutora Doutora  

Ciências da 
Informação Educação 

Administração 
de Marketing e 
Propaganda Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/6928040301379695        

Marlene Regina Marchiori -  marlenemarchiori@gmail.com 
Pós-
doutora Doutora 

Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação 

Relações 
Públicas 

Administração 
de Empresas 

http://lattes.cnpq.br/7098175418593353         

Nádina Aparecida Moreno nadina@uel.br 

 
Doutora  

Ciências da 
Informação 

Ciências da 
Informação 

Educação a 
Distância Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/6920029597565263  

       

Oswaldo Francisco de Almeida Junior   Doutor 
Ciências da 
Comunicação 

Ciências da 
Comunicação   

Biblioteconomia 
e 
Documentação 

http://lattes.cnpq.br/1049186978910803        

Rosane S. A. Lunardelli  lunardelli@uel.br 

 
Doutora  

Estudos da 
Linguagem  

Estudos da 
Linguagem 

Metodologia da 
Ação Docente Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/6305738943036308  

       

Silvana Drumond Monteiro  drumond@sercomtel.com.br 
 

Doutora  
Comunicação e 
Semiótica 

Ciência da 
Informação 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/7380589344668739  

       

Sueli Bortolin bortolin@uel.br  

 
Doutora 

Ciência da 
Informação 

Ciência da 
Informação 

Gerência de 
Unidades de 
Informação Em 
C T Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/9391057804931698         

mailto:beteca@uel.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/0791528659991661&usd=2&usg=ALhdy2-lJuiuII4g0v1GQiPk6DGE4Aa6uw
mailto:mitomael@uel.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6928040301379695&usd=2&usg=ALhdy29wj-7r-ch9pzxRb7K2C5u029aBJQ
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7098175418593353&usd=2&usg=ALhdy28Nhe5OtQsIh281hVdLIvEOSf4-eg
mailto:nadina@uel.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6920029597565263&usd=2&usg=ALhdy29jjEI9SEB_b7jGEGxWrNSclLDILg
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/1049186978910803&usd=2&usg=ALhdy2_NtAtyOCeWz884hHPKsL6xUXCDaA
mailto:lunardelli@uel.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/6305738943036308&usd=2&usg=ALhdy2_sxc7DGie599QOFNvaIeMTpbqE7g
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/7380589344668739&usd=2&usg=ALhdy2_evY9f7VPwSLdjZBijsHMx7b5Qog
mailto:bortolin@uel.br
https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9391057804931698&usd=2&usg=ALhdy2_u0pryFdGnXKLt5GV33kiZE2fo5A
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Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação e Mestrado 
Profissional Gestão da Informação 

Universidade Estadual de 
Londrina       

DOCENTES e-mail Pós-Doc. Grau Doutorado Mestrado Especialização Graduação 

Terezinha Elisabeth da Silva  telis@uel.br 
Pós-
doutora Doutora  Multimeios Biblioteconomia 

 
Biblioteconomia 

http://lattes.cnpq.br/9293403585384915 terezinhaelizabeth@gmail.com       

 

https://www.google.com/url?q=http://lattes.cnpq.br/9293403585384915&usd=2&usg=ALhdy2-uo7FQ8W3gD7kzXd6doKB4VIYH6w

