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Resumo 

O trabalho analisa estudos de uso do Portal de Periódicos Capes visando identificar a 

aplicação de modelos teóricos de comportamento informacional. Entre os principais 

modelos, foram revisados os de Belkin, Wilson, Dervin, Taylor, Ellis, Kuhlthau e Choo. 

Compõem o conjunto analisado oito estudos de uso do Portal Capes que foram dissertações 

defendidas no período de 2005 a 2010. Os procedimentos metodológicos utilizaram a 

técnica de análise de assunto nos sumários e a técnica de análise de citações da seção de 

revisão de literatura, empregando-se algumas das classes da taxonomia de Hawkins como 

categorias de análise. Foram encontrados 198 termos isolados (conceitos) nos sumários das 

pesquisas sobre o Portal, distribuídos em 11 categorias de assunto. As categorias de assunto 

mais presentes nos sumários foram “Variáveis de análise e de caracterização dos usuários” e 

“Pesquisa: conceitos básicos” com 40 termos isolados (20,2%) cada uma. A categoria de 

“Teorias e modelos de estudos de uso” obteve 36 termos (18,2%) e a de “Métodos de 

pesquisa em estudos de uso” 09 termos (4,5%). Na análise de citações foram coletadas 461 

citações de 621 autores, que correspondem a 377 referências. A maior categoria de assunto 

nas citações foi “Estudos de uso (estudos empíricos)” que representa 98 ocorrências (21,3% 

do total de 461 citações). A comunicação científica é a segunda categoria mais presente nas 

citações com 75 citações (16,3%), de trabalhos que discutem aspectos como origem e 

evolução dos periódicos, produtividade acadêmica e fluxos da informação científica. Em 

terceiro lugar está a discussão sobre a área de pesquisa na categoria “Epistemologia e 

ciência da informação” com 66 ocorrências que equivalem a 14,3% das citações, o que indica 

a tradição da área de discutir sua origem e evolução. Em quarto lugar a categoria de “Teorias 

e modelos de estudos de uso e usuários” apresentou 59 ocorrências (12,8% das citações). 

“Métodos de pesquisa em estudos de uso”, que seria uma categoria complementar a 

categoria de teorias e modelos aparece apenas em oitavo lugar, com 25 ocorrências (5,4%) 

do total de 461 citações. O estudo encontrou seis autores de modelos de comportamento 

informacional os quais receberam 17 citações (3,6% do total de 461 citações) nos capítulos 

de revisão de literatura. Conclui-se que há uma baixa utilização de modelos teóricos, 

mostrando a não alteração da situação já detectada por Paisley (1968), Martyn (1974) e 

Crawford (1978). 

 

Palavras-chave: Estudos de uso, estudos de usuários, biblioteca digital de periódicos, análise 

de assunto, análise de citações, Portal de Periódicos Capes. 

 
  



 
 

Abstract 

 
This research analyzes studies about the use of the Capes Portal of Electronic Journals to 
identify the application of information behavior models. Eight dissertations about the use of 
the Capes Portal, dating from 2005 to 2010 were analyzed. Of the main models, the 
literature review presents the ones proposed by Belkin, Wilson, Dervin, Taylor, Ellis, 
Kuhlthau and Choo. For data analysis, the technique of subject analysis was applied to the 
titles and subtitles in the table of contents of the dissertations under study and citation 
analysis was used in the literature review section of the works analyzed. Some of the classes 
of the taxonomy of Hawkins were used as categories of analysis. 198 single terms (concepts) 
were found in the tables of contents analyzed, which were divided into 11 subject 
categories. The subject categories which were more frequent in the tables of contents were 
"Variables for analysis and characterization of users" and "Basic Concepts in research" with 
40 terms each (20.2%). The category "Theories and models of use studies" had 36 terms 
while 9 terms (4.5%) were in the category "Research methods in use studies" The citation 
analysis collected 461 citations from 621 authors, which correspond to 377 references. The 
largest subject category in number of citations was "Empirical studies of use" which 
presented 98 citations (21.3% of the total 461 citations). ‘Scholarly communication’ is the 
second most present category with 75 citations (16.3%). References in this category 
discussed topics such as the evolution of scientific journals, scholarly productivity and the 
process of scholarly communication. The third category is "Epistemology and information 
science" with 66 citations (14.3%) which indicates the tradition of the works in information 
science to discuss the origin and development of the area. The fourth category, "Theories 
and models of use and user studies", showed 59 citations (12.8% of the 461 citations). 
"Research methods in use studies", a category that would complement the category of 
theories and models, appears only in eighth place with 25 occurrences (5.4% of the total of 
461 citations). The study found six authors of information behavior models which received 
17 citations (3.6% of the total 461 citations) in the literature review chapters of the works 
analyzed. These results show a low use of theoretical models in the dissertations about the 
use of the Capes Portal and little change in the situation detected by Paisley (1968), Martyn 
(1974) and Crawford (1978) in their ARIST chapters. 
 
Keywords: Use studies, user studies, digital library of periodicals, subject analysis, citation 
analysis, Portal.periodicos.Capes. 
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1. Introdução 

Para Meadows (1999), não se pode determinar quando ocorreu a primeira comunicação 

científica, mas a partir do século XVII já era observado um crescimento e destaque da 

comunicação por meio dos periódicos que permitiram uma troca de conhecimento mais ágil, 

propiciando a criação de novos saberes. Weitzel (2006) destaca os aspectos que 

favoreceram o trabalho científico no século XVII: a laicização do conhecimento, o método 

científico, a sociedade científica e o periódico científico. Portanto, tradicionalmente, a 

comunidade científica desde o século XVIII utilizava do periódico científico para publicação e 

disseminação de suas descobertas.  

 

No século XIX, Paul Otlet e Henri La Fontaine buscaram solucionar as dificuldades de acesso 

às informações científicas através de uma bibliografia universal, o Repertório Bibliográfico 

Universal (RBU), criando o Instituto Internacional de Bibliografia (IIB). Para classificar os 

documentos descritos nas referências, foi desenvolvida a Classificação Decimal Universal 

(CDU) “[...] para tratar outros tipos de documento além do livro e de outros produtos 

impressos (OLIVEIRA, p.10)”. Já no século XX, diante das dificuldades em lidar com a grande 

quantidade de documentos que se apresentava à comunidade científica, Vannevar Bush 

(1945) apresentou uma “solução tecnológica” para o acesso a informação, o Memex. Na 

visão de Saracevic (1996), a ciência da informação, como outros campos científicos, se 

debruça sobre os impactos, possibilidades e desafios produzidos pela evolução da 

tecnologia, em especial o avanço da internet.  

 

A internet1 foi desenvolvida inicialmente para fins militares, mas a partir de vários 

implementos de centros de pesquisas acadêmicos (como o protocolo www) tornou-se uma 

ferramenta acessível, criando novas possibilidades de comunicação (CASTELLS, 2004). Ainda 

que tenha sido desenvolvida por acadêmicos, mesmo no meio acadêmico ocorreram 

resistências a seu uso. Costa (2006) identificou uma série de questões encontradas para a 

adoção de meios eletrônicos na comunicação científica: a pressão dos pares e das 

universidades por um novo fluxo de comunicação, das agências de fomento à pesquisa com 

                                                           

1
 Rede global de computadores, ou mais exatamente, rede que interconecta outras redes locais, regionais e 

internacionais (CENDÓN 2000, p.76) 
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a substituição dos periódicos impressos pelos periódicos, e o determinismo tecnológico no 

processo natural de adoção de inovações. Para Costa, bibliotecas digitais fazem parte da 

comunicação científica e enquanto sistemas de armazenamento, recuperação e 

disseminação da informação vêm ao encontro das necessidades da comunidade acadêmica 

no processo de comunicação científica. Neste contexto, as bibliotecas digitais vêm 

recebendo atenção em âmbito mundial, possibilitando acesso direto à informação, para 

vários usuários simultâneos e em diferentes lugares geográficos.  

 

Alvarenga (2006) apresentou um comparativo entre a chamada biblioteca tradicional e a 

biblioteca digital. Para a autora a biblioteca digital pode ser compreendida como  

 
Uma seleção de documentos, destinados à determinada comunidade, concebidos 
ou convertidos para o meio digital, preferencialmente em toda a sua integridade, 
disponibilizados na internet, desmaterializados de suas condições físicas 
tradicionais e constituídos de funções inteiramente novas, que lhes garantem 
hipertextualidade e caráter multimidiático”. (ALVARENGA, 2006, p.80) 

 

Dias (2001) entende que a recuperação da informação é uma das funções básicas das 

bibliotecas; são várias as semelhanças entre bibliotecas digitais, e assim como as bibliotecas 

tradicionais, as bibliotecas digitais (ou virtuais) podem ser objeto de estudos sob o prisma da 

comunidade que atendem, ou parte dela, para uma reflexão que produza como resultados 

recomendações e novos estudos para a melhoria de seus serviços.  

 

1.1.Problema de pesquisa e justificativa 

No Brasil, o Portal de Periódicos Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br) é uma 

biblioteca digital desenvolvida e subsidiada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior do Ministério da Educação (CAPES) para promoção do acesso à 

literatura científico-tecnológica pelas instituições de ensino e pesquisa do país. Estudos 

acerca do uso do Portal foram desenvolvidos a partir de 20052, conforme Cendón e Ribeiro 

que em 2008 sistematizaram a literatura científica sobre o Portal. As autoras analisaram 40 

publicações, as quais foram categorizadas em três grupos: a) uso e satisfação de usuários, b) 

                                                           

2
 A Pesquisa de Maia (2005) recebeu o prêmio Capes de dissertações. 
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usabilidade, c) impacto do Portal na pesquisa e produtividade/adequação do conteúdo do 

Portal. O maior número de pesquisas (20 pesquisas) foi desenvolvido sob a abordagem de 

uso e satisfação de usuários. 

 

Em revisões de literatura acerca dos estudos de usuários, vários autores identificaram o 

crescimento deste tipo de estudo identificando também a necessidade de maior 

embasamento teórico. Paisley (1968) identificou crescimento em termos quantitativos nos 

estudos de uso e de usuários, mas observou fragilidades metodológicas em parte dos 

estudos, principalmente pela ausência de teorias de embasamento às pesquisas, destacando 

a necessidade de modelo metodológico para estudos de usuários. Martyn (1974) identificou 

grande número de estudos de qualidade questionável defendendo uma visão mais profunda 

e especulativa dos resultados, buscando maior problematização. Por fim, Crawford (1978) 

identificou um crescimento exacerbado de estudos em necessidade e uso da informação, 

relatando a carência de metodologia aos primeiros estudos.  

 

Pinheiro (1982) apresentou revisão de literatura nacional e estrangeira dos estudos de 

usuários identificando fragilidades nas pesquisas e dificuldades na generalização dos 

resultados de pesquisa por fatores como: a ausência de utilização por completo dos dados 

produzidos e coletados, ausência da descrição das técnicas de amostragem e dos 

instrumentos de coleta de dados, recorte diverso e amorfo, ambiguidade na linguagem e na 

discussão de resultados e ausência de planos experimentais para pesquisa. Para a autora 

“alguns trabalhos, considerados como tal [estudos de usuários], realmente não o são” (p.44). 

Diante das críticas apresentadas à construção teórica dos estudos de uso e usuários, uma 

vez que o referencial utilizado nos estudos pode ser compreendido como lentes que 

promovem a leitura dos objetos de estudo, este trabalho visa identificar os constructos 

teóricos utilizados nas pesquisas sobre o tema. Neste contexto, indaga-se: 

 

Quais os modelos teóricos têm sido utilizados nos estudos de uso e de usuários sobre o 

Portal de Periódicos Capes? 

Quais autores e teorias têm orientado as pesquisas sobre o tema? 
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1.2. Objetivos 

Objetivo geral: 

Mapear o conjunto de autores, teorias e modelos que têm sido utilizado nas pesquisas de 

uso sobre o Portal de Periódicos Capes. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar os suportes teóricos nas pesquisas sobre o Portal de Periódicos Capes; 

• Complementar a visão panorâmica de análise da literatura sobre o Portal 

desenvolvido por Cendón e Ribeiro em 2008; 

• Sugerir novas pesquisas sobre o tema. 

 

Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. O presente capítulo de introdução 

apresenta perguntas, objetivos e justificativa do trabalho. O capítulo 2 versa sobre o objeto 

de pesquisa: o Portal de Periódicos da Capes como instrumento da comunicação científica e 

sua evolução em dez anos de atividade. O capítulo 3 apresenta revisão de literatura sobre 

estudos de uso e de usuários da área de ciência da informação, disciplina mais frequente nas 

pesquisas acerca do Portal de Periódicos. O capítulo 4 de metodologia apresenta o universo 

de pesquisa e os métodos utilizados para coleta, organização e análise dos dados. O capítulo 

5 apresenta os dados coletados e sua análise em categorias. O capítulo de conclusão 

sintetiza os achados de pesquisa conforme o escopo proposto no início do trabalho. Ao final 

do texto são apresentadas as referências utilizadas como base da pesquisa e anexos. 
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2. Portal de Periódicos Capes como instrumento da comunicação científica 

 

A ciência é um trabalho de caráter cumulativo, derivado e publicado (ZIMAN, 1979). 

Cumulativo ao utilizar conhecimentos estabelecidos para gerar novos conhecimentos, 

derivado porque o ponto de partida já existe em algum momento anterior, e publicado por 

serem as publicações os canais de comunicação científica; portanto, a comunicação 

desempenha o papel central na ciência e para Meadows (1999) a comunicação é o próprio 

“coração da ciência”. Ao discutir as origens da ciência da informação, Le Coadic (2004) 

discorre sobre o fluxo da informação na ciência e sua importância:  

 
As atividades científicas e técnicas são o manancial de onde fluem os 
conhecimentos científicos e técnicos que se transformarão, depois de registrados, 
em informações científicas e técnicas. Mas, de modo inverso, essas atividades só 
existem, só se concretizam, mediante essas informações. A informação é a seiva da 
ciência. Sem informação, a ciência não pode se desenvolver e viver. Sem 
informação a pesquisa seria inútil e não haveria o conhecimento. Fluido precioso, 
continuamente produzido e renovado, a informação só interessa se circula, e, 
sobretudo, se circula livremente. (LE COADIC, 2004, p.26) 

 

A circulação da informação científica significa primordialmente o ato da publicação. A 

publicação permite a divulgação e avaliação da ciência pelos pares, os cientistas de cada 

área do conhecimento: 

 
A publicação, como pode ser visto, é essencial ao processo da geração e 
certificação do conhecimento científico. Os resultados de uma pesquisa, se não 
avaliados de acordo com as normas da ciência e publicados em veículos aceitos 
como legítimos pela área em questão, não serão considerados como conhecimento 
científico. Sem publicação não há certificação. (MUELLER 2007, p.128) 

 

As publicações são comumente classificadas em literatura primária, secundária e terciária. 

Esta classificação se refere à “distância” entre o autor e a publicação; se não há 

intermediários entre o autor e a publicação diz-se que esta é primária; se há intermediários, 

o grau de intermediação define se a literatura é secundária ou terciária, sendo o conceito de 

‘literatura científica’ o “conjunto de publicações que contêm a documentação total dos 

trabalhos realizados pelos cientistas” (MUELLER 2007, p.132).  
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A publicação da informação científica pode ser compreendida em um fluxo de linha 

temporal, conforme discutido por Garvey e Grifith (1979), da literatura cinzenta apresentada 

em congressos às publicações finais de pesquisa em artigos de periódicos, até a reprodução 

da informação científica nas fontes terciárias, como guias e enciclopédias. Costa (1999) 

apresentou um modelo simplificado e atualizado da comunicação científica, não específico 

para uma determinada área do conhecimento, masque aborda o fluxo da informação 

científica em vários contextos, pois prediz a coexistência do suporte impresso e digital 

conforme apresentado na FIG. 1. 

Figura 1 Fluxo da comunicação científica 

 

Fonte: COSTA, 2006, p.169 

 

2.1.Bibliotecas digitais 

Frequentemente, bibliotecas digitais têm sido pesquisadas em analogia às bibliotecas 

chamadas tradicionais que em suas coleções já tratavam de materiais diversos além do 

papel, a exemplo de diversas mídias e suportes. Cunha (2001, p.53) e Dias (2001) utilizaram 

o termo digital ou virtual para conceituar a biblioteca que armazena documentos e 

informações na forma digital. Rowley (2002) destacou a variedade terminológica sobre o 

tema: 
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A bibliografia apresenta uma abundância de termos que serviriam de inspiração: 
bibliotecas sem paredes, biblioteca em rede, biblioteca no microcomputador, 
biblioteca lógica, biblioteca virtual, centro nervoso de informações, centro de 
gerenciamento de informações e biblioteca digital (ROWLEY 2002, p.4) 

 

Tammaro e Salarelli (2008) apresentaram uma diferenciação entre os termos a partir das 

relações de acesso e provimento das bases de dados, exemplificando com um consórcio 

universitário:  

 
O adjetivo ‘virtual’ significa que a biblioteca não existe. A denominação, que hoje é, 
no entanto menos difundida do que ‘biblioteca digital’, continuou sendo usada 
para certas acepções, como, por exemplo, para indicar uma coleção selecionada de 
vínculos com sítios na da rede e também se referir a um conceito mais amplo tanto 
da biblioteca eletrônica quanto da biblioteca digital, quer dizer, uma coleção de 
documentos fora da biblioteca como espaço físico ou lógico. Por exemplo, o 
Consorzio Interurniversitario Lombardo per l’Elaborazione Automatica (CILEA), que 
participa ativamente de serviços de suporte às bibliotecas, denomina ‘biblioteca 
virtual’ o diretório de sítios eletrônicos que tem interesse bibliográfico e a 
diferencia de ‘biblioteca digital’, denominação esta que reserva para a coleção de 
periódicos eletrônicos e bases de dados dos quais adquiriram a respectiva licença 
de uso. (TAMMARO; SALARELLI, 2008, p.117) 

 

Sayão (2008) apresentou a definição da Digital Library Federation (DLF). É interessante notar 

que a definição da DLF aborda as questões técnicas e humanas de uma biblioteca cujo 

objetivo é promover a inovação no uso de tecnologias para subsidiar o aumento de coleções 

e serviços das bibliotecas universitárias. Este conceito também é aceito por Waters (2007) 

no trabalho desenvolvido para o Council on Library and Information Resources (CLIR): 

 
Bibliotecas digitais são organizações que disponibilizam os recursos, incluindo 
pessoal especializado, para selecionar, estruturar, oferecer acesso intelectual, 
interpretar, distribuir, preservar a integridade e assegurar a persistência ao longo 
do tempo de coleções de trabalhos digitais, de forma que eles estejam 
prontamente e economicamente disponíveis para uso de uma comunidade definida 
ou um conjunto de comunidades

3
. (Digital Library Federation (1998), traduzido por 

SAYÃO, 2008, p.17) 

 

Os periódicos científicos são produtos de editoras e outras organizações como sociedades 

científicas e institutos, mas ainda nestes casos, geralmente demandam assinatura para o 

acesso a suas publicações. Até a década de 70 os valores das assinaturas de periódicos eram 

                                                           

3
 Digital libraries are organizations that provide the resources, including the specialized staff, to select, 

structure, offer intellectual access to, interpret, distribute, preserve the integrity of, and ensure the persistence 
over time of collections of digital works so that they are readily and economically available for use by a defined 
community or set of communities. 
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acessíveis às bibliotecas de instituições e centros de pesquisa. Entretanto, por volta de 

1970/1980, aumentos nestes valores levaram ao desfalque das coleções das bibliotecas, que 

não tinham mais condições de manter as assinaturas. Amorim e Vergueiro (2006) 

destacaram que no Brasil a crise cambial ocorrida em 1999 afetou fortemente a aquisição de 

periódicos internacionais. Soares (2004, p.13) destacou que entre as décadas de 1990 e 2000 

o aumento nos preços das assinaturas de periódicos chegou a 1.000%. 

 

Esta crise no modelo de publicação e comercialização de periódicos foi denominada como a 

‘crise dos periódicos’ e gerou um impacto no acervo das bibliotecas universitárias, percebido 

inclusive nas universidades dos países em desenvolvimento, pois eram nas bibliotecas destas 

universidades que os pesquisadores tinham acesso às publicações(MUELLER 2007). Para 

garantir o acesso à informação científica, estas bibliotecas se reuniram de maneira 

consorciada para a aquisição de assinaturas dos periódicos: 

 
A adoção da prática de união de interesses por meio de consórcio de bibliotecas, 
para a seleção, aquisição, manutenção e preservação da informação eletrônica, 
apresenta-se como uma das formas encontradas pelas instituições e profissionais 
envolvidos com o objetivo de diminuir ou dividir os custos orçamentários, ampliar o 
universo de informações disponíveis aos usuários e o sucesso dessas atividades. 
(KRZYZANOWSKI e TARUHN, 1998, p.194) 

 

Krzyzanowski e Taruhn destacaram a necessidade de recursos humanos, financeiros, físicos e 

eletrônicos para o desenvolvimento dos consórcios de bibliotecas que permitam o acesso 

remoto aos periódicos que atendam aos usuários das bibliotecas envolvidas. Tammaro e 

Salarelli (2008, p.119) também discutiram a necessidade dos recursos humanos, destacando 

a necessidade de um sistema de gestão de bibliotecas digitais que possibilitasse a “gestão do 

fluxo de todas as atividades administrativas, gerenciais, econômicas e de preservação [...] 

além da gestão de todos os atores envolvidos, inclusive registro de usuários para garantir 

seu acesso ao acervo local e ao acervo externo” conforme a FIG. 2. 
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Figura 2 Recursos para a formação de consórcios de bibliotecas 

 

Fonte: KRZYZANOWSKI; TARUHN, 1998, p.194 

 

Neste trabalho, será adotado o termo ‘biblioteca digital’ por ser o tema mais frequente na 

literatura conforme Tammaro e Salarelli (2008); Sayão (2008); Cunha (2001); Dias (2001) 

entre outros. Acima depreende-se que que uma biblioteca digital de periódicos pode ser 

compreendida como um portal4 de acesso à diversas bibliotecas digitais de editores de 

periódicos científicos; e que estes portais são resultado da atuação de consórcios 

desenvolvidos a partir de recursos físicos, eletrônicos, financeiros e humanos.  

 

2.2.O Portal Capes 

O Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP) foi criado em 1995 pela Capes com o 

objetivo de fomentar as coleções de periódicos ainda no formato impresso das Instituições 

de ensino e pesquisa de nível superior. Em 2000, a evolução do formato impresso para o 

eletrônico levou à criação do Portal de Periódicos da Capes, que centralizou a aquisição de 

periódicos digitais de editores internacionais, com um acervo inicial de 1.419 periódicos e 

nove bases referenciais. Em 2001 a regulamentação específica para o Portal foi publicada 

pela Portaria Capes nº 34 de 19 de julho de 2001, que define o PAAP como: 

                                                           

4
 “Sites web que agregam informações, aplicações e serviços relevantes ao tema do portal, por meio de uma 

única interface. Representam uma resposta direta à amplitude e complexidade das informações disponíveis 
online” (PROSSIGA, online) 
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 [...] empreendimento cooperativo coordenado pela CAPES, com o objetivo de 
planejar, coordenar e executar ações que têm a finalidade de facilitar e promover o 
acesso à informação científica e tecnológica nacional e internacional a instituições 
de ensino superior e pesquisa do País. (COORDENAÇÃO... 2009) 

 

Com esta regulamentação específica, em 2001 as IES assumiram o Termo de Compromisso 

com a Capes para cumprimento do Regulamento e das Normas para uso do acervo de então 

1.882 periódicos com texto completo e 13 bases referenciais pelas 72 instituições de ensino 

e pesquisa do país. 

 

Em 2003, o Portal ampliou sua atuação através de convênios com a Financiadora de Estudos 

e Projetos (Finep), com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), com o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e com o Consórcio de Periódicos Eletrônicos 

(Copere), que reunia instituições privadas do Estado de São Paulo. Nesta data, o acervo do 

Portal atingiu 3.379 periódicos de texto completo e 15 bases referenciais, disponíveis às 99 

instituições participantes. 

 

A expansão do acervo do Portal continuou em 2004, atingindo o número de 8.500 periódicos 

em texto completo e 90 bases referenciais, ampliado em 2005 para 9.500 revistas científicas 

internacionais e 105 bases referenciais, incluindo periódicos nacionais classificados nos 

níveis A e B pelo programa Qualis da Capes, para dar maior visibilidade à produção científica 

nacional, acessado por 133 instituições participantes. Em 2006 o acervo do Portal contava 

com 10.919 periódicos e 121 bases referenciais; em 2007 o acervo é ampliado para 11.419 

periódicos de texto completo e 125 bases referenciais e em 2008, 12.365 periódicos e 126 

bases de dados (TAB. 1). 

 

Em 2009 o acervo constituía-se de mais de 15 mil periódicos com texto completo e 126 

bases referenciais, 515 livros, além de normas técnicas disponíveis para 308 instituições 

participantes – quatro vezes o número de instituições em 2001, ano de regulamentação do 

Portal. Como pode ser visto na TAB. 1, em 2010 o Portal apresentava “[...] um acervo de 

mais de 29 mil títulos com texto completo, 130 bases referenciais, nove bases dedicadas 

exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas 

técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual” (COORDENAÇÃO... 2010). 
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Tabela 1 Dados do acervo do Portal 

Ano Periódicos Bases de dados referenciais Instituições 

2000 1.419 9 -  

2001 1.882 13 72 

2003 3.379 15 99 

2004 9.500 105 133 

2006 10.919 121  - 

2007 11.419 125  - 

2008 12.365 126  - 

2009 +15.000 126 308 

2010 +29.000 130 - 

Dados: COORDENAÇÃO... 2011 

 

Em 2008 Cendón e Ribeiro identificaram 51 trabalhos científicos sobre o Portal, 40 deles 

analisados por Cendón e Ribeiro (2008). A maior parte das publicações era oriunda de 

congressos e trabalhos não publicados, seguidos por dissertações, artigos de periódicos e 

monografias, conforme descrito na TAB. 2. 

Tabela 2 Tipologia das pesquisas sobre o Portal Capes 

Tipologia dos estudos Nº de trabalhos 

Trabalhos em eventos 18 

Trabalhos não publicados 10 

Teses, dissertações e monografias 7 

Artigos de periódicos 5 

Fonte: CENDÓN e RIBEIRO, 2008 

 

As primeiras dissertações acerca do Portal foram defendidas a partir de 2005, com os 

trabalhos de Dutra, Maia, Monteiro e Reis. Na Escola de Ciência da Informação da UFMG as 

seguintes pesquisas foram desenvolvidas: Maia (2005) desenvolveu coleta de dados via web-

survey para identificar problemas e dificuldades no uso do Portal por docentes da UFMG. 

Cunha (2009) analisou diferenças de uso do Portal Capes entre os pesquisadores de 

diferentes áreas do conhecimento da mesma universidade e Souza (2011) analisou a 
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satisfação dos usuários do Portal. Além das dissertações identificadas por Cendón e Ribeiro 

(2008), outras pesquisas acerca do Portal foram defendidas em 2006 (Martins), 2008 (Costa) 

e 2010 (Duarte) e são apresentadas no capítulo de materiais e métodos da presente 

dissertação. 

 

Cendón e Ribeiro (2008) analisaram quarenta trabalhos sobre o Portal Capes, classificando-

os em três categorias principais: estudos de uso e satisfação de usuários, estudos de 

usabilidade do Portal, e a categoria de impacto do Portal na pesquisa e na produtividade dos 

pesquisadores e a adequação do seu conteúdo do Portal às necessidades de seus usuários. 

As autoras identificaram desequilíbrio em relação às áreas de conhecimento pesquisadas, 

objetivos de pesquisa e abrangência dos dados coletados. Identificou-se também que grande 

parte das pesquisas que versavam sobre o Portal foi desenvolvida na área de estudos de uso 

e usuários, julgando-se necessário uma revisão acerca deste tema para possibilitar 

entendimento e análise das pesquisas realizadas, proposta desta dissertação.  
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3. Estudos de uso e usuários 

Para Dias e Pires (2004) estudos de usuários são investigações metodológicas para 

identificação e caracterização dos interesses, necessidades e hábitos do uso da informação 

por usuários reais e/ou potenciais. Esta definição se aproxima da visão de Figueiredo na qual 

 
Estudos de usuários são investigações que se fazem para saber o que os indivíduos 
precisam em matéria de informação, ou então, para saber se as necessidades de 
informação por parte dos usuários de uma biblioteca ou de um centro de 
informação estão sendo satisfeitas de maneira adequada. Através destes estudos 
verifica-se por que, como, e para quais fins os indivíduos usam informação, e quais 
os fatores que afetam tal uso. (FIGUEIREDO, 1994, p.7) 

 

A criação dos estudos de usuários pode ser compreendida a partir de dois momentos: a) os 

estudos de 1930 da Escola de Chicago desenvolvidos para a integração de grupos imigrantes 

na comunidade americana através da biblioteca pública e b) os estudos de 1948 na 

conferência da Royal Society na qual dois trabalhos foram apresentados e despertaram a 

atenção para o desenvolvimento de estudos que identificassem as necessidades dos 

usuários de informação científica. Com o aumento das publicações de estudos de usuários 

em 1958, na Conferência Internacional de Informação Científica, trabalhos abordando o 

espaço das bibliotecas como lugar de origem das pesquisas e de aplicação dos resultados 

foram apresentados dando impulso à disciplina de estudos de usuários. Os estudos das 

décadas de 1960 e 1970 propiciaram a criação do Centre for Research on User Studies 

(CRUS) em 1976 na Universidade de Sheffield, apoiados pela British Library Research and 

Development Department (PINHEIRO 1982; BETTIOL, 1990; FIGUEIREDO, 1994; CHOO, 2003). 

 

Figueiredo (1994) identificou três fases dos estudos: a) concentrados no uso de informação 

por cientistas e engenheiros utilizando de métodos principais como questionários e 

entrevistas, b) estudos que identificavam aspectos do comportamento dos usuários de uma 

maneira mais particular com uso de métodos sociológicos, e c) estudos que demonstraram a 

necessidade de estudos mais amplos e exploratórios envolvendo usuários de outras áreas 

como as ciências sociais e humanidades.  
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Os capítulos de revisão do Annual Review of Information Science and Technology (ARIST) 

demonstraram crescimento dos estudos de usuários, mas carência de bases teóricas nos 

estudos, como pode ser visualizado no QUADRO 1 a seguir: 

Quadro 1 Fases dos estudos de uso e usuários 

Capítulo Constatações 

Menzel (1966)  Identificou estudos voltados notadamente às ciências naturais 

(exatas e biológicas) 

Herner e Herner (1967)  Apresentaram capítulo de continuidade ao trabalho de Menzel 

(1966), também focando os usuários de informação científica 

Paisley (1968)  Identificou crescimento do número de estudos no período de 1966-

1967, com ocorrência de fragilidades metodológicas e ausência de 

teorias, o que indicava a necessidade de criação de um modelo 

metodológico para estudos de usuários 

Allen (1969)  Identificou, nos estudos analisados, percepção da necessidade de 

mudança de foco para o usuário como centro dos estudos sobre 

sistemas de informação 

Lipetz (1970)  Classificou os estudos em três grupos: a partir do fenômeno do uso 

da informação, a partir de necessidade expressa de informação e a 

partir de instâncias do uso da informação 

Crane (1971)  Destacou que os estudos são majoritariamente quantitativos, 

categorizando-os em três tipos de estudos: a) estudos sobre a 

literatura científica – tamanho, crescimento, citações, b) uso de 

informações pelos cientistas, c) organização social dos cientistas 

Lin e Garvey (1972)  Perceberam um aumento dos estudos de necessidade e uso da 

informação, complementados por métodos das ciências sociais como 

entrevista e observação de uso; mas no geral, os estudos ainda 

abordavam variáveis como idade e tipologia das fontes 

Martyn (1974)  Identificou a necessidade de estudos para melhoria dos serviços 

visando o usuário da informação científica, na tentativa de apontar 

soluções de curto prazo, para o desenvolvimento de sistemas; os 

estudos da época eram essencialmente orientados para o sistema, 

não para o usuário 

Crawford (1978)  Identificou um crescimento exacerbado de estudos de necessidade e 

uso da informação, relatando a carência de metodologia nos 

primeiros estudos 

Dervin e Nilan (1986)  Apontaram a necessidade de estudos orientados aos usuários cujos 

resultados poderiam ser utilizados para a redefinição de sistemas 

Hewins (1990)  Identificou uma tensão entre estudos das abordagens tradicional e 

alternativa, e a necessidade de uma matriz conceitual para os 

estudos de necessidade e uso da informação 

Fonte: Elaborado pela autora 
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3.1.Abordagem tradicional e alternativa de estudos de usuários 

Baptista e Cunha (2007) afirmaram que o uso de métodos científicos para estudo de 

fenômenos sociais teve seu início a partir da segunda metade do século XX, e ainda que os 

estudos de usuários tenham sido desenvolvidos desde a década de 1960, estes estudos 

tinham por objetivo avaliação de serviços de bibliotecas em dados quantitativos através de 

elementos bibliográficos como a frequência de uso dos materiais, fontes mais consultadas, 

autores mais citados. Em geral, os estudos abordavam o uso das fontes de informação por 

usuários pertencentes a comunidades de profissionais ‘socialmente conceituados’, das 

ciências exatas ou médicas. Segundo Araújo (2010, p.7) os estudos desta abordagem 

frequentemente tinham por objetivo “obter mais conhecimento sobre as fontes, os serviços 

e os sistemas de informação”. Essa interpretação foi tão presente nos estudos da 

abordagem tradicional que “diversas vezes, estudos de bibliometria e de análise de citações 

foram incluídos no campo de estudos de usuário” (ARAÚJO, 2010, p.9). 

 

Se na década de 1960 a abordagem se limitava a estudar a frequência de uso das fontes e se 

revelaram um auxílio às decisões técnicas de planejamento e gestão de coleções para a 

biblioteconomia, a partir da década de 1970 os estudos tinham por objetivo a identificação 

dos meios de obtenção e finalidade de uso da informação, analisando-se também o tempo 

de resposta ao problema pesquisado nas fontes da biblioteca, da negociação da pergunta 

até a estratégia de busca; estudos sociológicos e métodos qualitativos foram utilizados em 

uma tentativa de cobrir a complexidade do tema (WILSON, 1999). 

 

Frequentemente, estes estudos da ‘abordagem tradicional’ foram compreendidos como 

estudos de caráter quantitativo, mensurável, pois a informação é considerada um objeto 

externo, passível de mensuração e quantificação. Em essência, a abordagem tradicional  

 
[...] coloca a informação como externa, objetiva, alguma coisa que existe fora do 
indivíduo. E a mensagem transmitida pelo emissor (serviço de informação, 
biblioteca, catálogo) para o receptor (usuário) através de um canal, e a mensagem 
é informativa no sentido de que reduz ambiguidade, ao reduzir simultaneamente o 
número de mensagens alternativas que poderia ser enviado. Informação, nesse 
contexto tradicional, existe em um mundo ordenado e é capaz de ser descoberta, 
definida e medida. (FERREIRA, 1995, p.219) 
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Entretanto, a necessidade de novas abordagens se apresentava continuamente, e era 

necessário “mudar o foco da pesquisa: de um exame das fontes e sistemas utilizados pelos 

usuários, para explorar o papel da informação na vida diária do usuário, no seu meio 

ambiente (BETTIOL, 1990, p.66)”.A partir da década de 1970, os estudos de abordagem 

cognitiva demonstrariam que não somente os papéis profissionais, mas também os papéis 

sociais influenciavam na complexidade de busca e capacidade de utilizar os serviços 

oferecidos pelas bibliotecas, de maneira que novas abordagens eram necessárias para o 

desenvolvimento dos estudos.  

 
[...] o conhecimento não é absoluto: as pessoas mudam e a mensagem enviada não 
é idêntica à recebida [...] o ser humano cria sua própria realidade e tem seus 
próprios estoques internos de informação, os quais são usados para compreender 
as informações externas e as diferentes situações em que os indivíduos se 
encontram em dado momento. (FERREIRA, 1995, p219) 

 

No bojo das discussões de uma abordagem cognitiva, vários autores apresentaram outras 

considerações sobre os estudos de uso, principalmente em relação à autonomia dos 

indivíduos. Estes autores defendiam que a informação tem caráter subjetivo, pois o sujeito é 

um ser ativo e não passivo, de maneira que modelos universais não explicam qualquer 

contexto. Diante desta posição a abordagem de pesquisa buscava um caráter 

fenomenológico, incorporando a dimensão da experiência dos usuários, considerando as 

cognições internas dos indivíduos, os aspectos subjetivos da experiência e do 

comportamento humano. Os modelos de estudo do ‘comportamento informacional’ dos 

indivíduos foram chamados por Dervin e Nilan (1986) de ‘abordagem alternativa’ dos 

estudos de usuários. 

 
[...] as abordagens alternativas se debruçam sobre os elementos fundamentais das 
pesquisas sobre usos e necessidades de informação – as definições de informação e 
de necessidade, a natureza do uso da informação, a utilidade de diferentes 
abordagens para estudos do comportamento informacional, e as consequências de 
uso de diferentes modelos para predição

5
. (DERVIN; NILAN, 1986, p.12 – tradução 

nossa) 

 

Nestes modelos o usuário tornou-se o sujeito das pesquisas, pois cada indivíduo modifica 

sua compreensão de mundo e valoriza a informação de acordo com sua história, seus 

                                                           

5
[…] alternative approaches for thinking about fundamental elements of information needs and uses research – 

the definitions of information and need, the nature of information use, the utility of different approaches for 
studying information behaviors, and the consequences of using different models for prediction. 
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valores e conceitos socialmente construídos. Em contraponto às abordagens tradicionais, de 

caráter quantitativo, as novas abordagens foram desenvolvidas sob metodologias de caráter 

qualitativo (FIGUEIREDO 1994; DIAS; PIRES, 2004).  

 

Se na abordagem tradicional a informação é um objeto, cujo uso pode ser mensurado como 

uma coisa em processo de transferência, na abordagem alternativa existe um sujeito e um 

contexto; há, portanto, um deslocamento do objeto de estudo formalizado e quantificado da 

informação para o indivíduo enquanto ser histórico, subjetivo que ao usar a informação lhe 

dá valor e sentido. Neste sentido a ‘abordagem tradicional’ se caracteriza por estudos 

voltados ao sistema, com enfoque ao suporte ou às ferramentas (tecnologias), enquanto a 

‘abordagem alternativa’ se caracteriza por estudos centrados no usuário da informação 

(FIGUEIREDO, 1994; CHOO, 2003; SILVA 2008). 

 

Segundo Dias e Pires (2004), e Figueiredo (1994) nos estudos de usuários são utilizados 

principalmente os métodos de pesquisa das ciências sociais, como: a observação, 

entrevistas, questionários ou diários; levantamento de opiniões, pesquisa de survey, análise 

e solução de tarefas, técnica do incidente crítico, método Delphi, estudo de comunidades 

(grupo focal). Também são utilizados dados quantitativos como número de empréstimos, de 

consultas, circulação de periódicos e análises de questões de referência. Ao longo do tempo 

os estudos têm avançado em metodologia, mas continuam ainda carentes de base teórica 

para a discussão dos dados coletados – um modelo de análise. Na ciência, o modelo é uma 

estrutura que permite a análise de uma determinada realidade a partir de características 

definidas e variáveis observadas. Sayão explicita que  

 
Um bom modelo traz, em si, na sua própria estrutura, sugestões para a sua própria 
extensão e generalização. Isto significa, primeiramente, que toda a estrutura do 
modelo tem maiores implicações do que um estudo de suas partes individuais e, 
segundo, que pelo modelo, por meio de operações e transformações 
proporcionadas por suas leis estruturais, podem ser feitas previsões do mundo 
real. Dessa forma, os modelos são instrumentos especulativos cujas implicações 
mais positivas conduzem a hipóteses e especulações novas no campo primário da 
investigação. (SAYÃO, 2001, p.84) 

 

Araújo (2010) destaca os modelos de Belkin (1980), Wilson (1981), Dervin (1983), Taylor 

(1986), Ellis (1989) e Kuhlthau (1991) que contribuíram para a compreensão do processo de 

busca e uso da informação do ponto de vista do comportamento informacional dos usuários. 
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3.2.Modelos teóricos de estudos de usuários 

Wilson (1999) apresentou revisão dos modelos de estudos de uso e de usuários da 

informação (FIG. 3). Para o autor, os vários estudos de comportamento informacional 

poderiam ser abrigados em três níveis: o comportamento informacional, mais amplo; o 

comportamento de procura da informação sobre as diferentes maneiras que as pessoas 

utilizam para descobrir e acessar fontes de informação de natureza diversa; e o 

comportamento de busca da informação em sistemas de informação baseados em 

computadores. 

Figura 3 Modelo genérico de estudos de usuários 

 

Fonte: WILSON, 1999, p.263 

 

O modelo de Nicholas J. Belkin (1980) discute o “Estado Anômalo do Conhecimento” 

(Anomalous States of knowledge – ASK) estado que ocorre quando um indivíduo identifica 

uma necessidade e considera seu estado de conhecimento reconhecendo a necessidade de 

buscar novas informações; essa percepção do estado inicial do conhecimento é denominada 

de “estado anômalo”, pois pode significar lacunas de informação, incertezas e incoerências. 

Comportamento de busca da 

informação (SRI)

Comportamento de procura da 

informação

Comportamento informacional
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Ao interagir com um sistema de recuperação de informações para suprir sua necessidade o 

estado de conhecimento do indivíduo é constantemente alterado, e no processo de busca o 

usuário pode mudar sua estratégia, reavaliar suas fontes e definir o fim da busca de acordo 

com suas motivações e demandas (FIG. 4). 

Figura 4 Modelo de Belkin, Oddy e Brooks 

Fonte: BELKIN; ODDY; BROOKS, 1982, p.65 

 

O modelo de Thomas D. Wilson(1981) transfere o foco do estudo das fontes utilizadas para 

o uso da informação no ambiente do indivíduo, e compreende que a necessidade de 

informação é de natureza secundária e pode ser definida como fisiológica, cognitiva ou 

afetiva (FIG. 5). Em seu modelo foram utilizadas teorias de várias áreas do conhecimento, e 

tanto o valor da informação quanto as barreiras ao uso da informação são concernentes ao 

contexto do usuário, suas demandas pessoais, profissionais, do ambiente em que está 

imerso. 
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Figura 5 Modelo de comportamento do usuário da informação 

 

Fonte: WILSON,1999, p.257 

 

Brenda Dervin (1989) discute a criação de significado do ponto de vista da abordagem 

cognitiva (sense making) compreendendo o indivíduo como um ser em movimento, em 

passagem por diversas experiências e construções de significado, mas que, diante de uma 

determinada situação problemática, é obrigado a uma parada pela ausência de informação, 

o ‘vazio cognitivo’ (FIG. 6). A autora identifica seis tipos de paradas de situação: 

 

• Decisão – qual caminho: informação pode ajudar a criar ideias; 

• Barreira – bloqueio no caminho: informação pode encontrar direções; 

• Rotatória – não se vê caminho a frente: informação pode ajudar a adquirir 

capacidades; 

• Inundação – caminho desaparecido: informação pode ajudar a obter apoio; 

• Problemática – arrastado para outro caminho: informação pode se tornar um 

elemento motivador; 

• Outras categorias (movimentos de entorno): 
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o Entorno perceptivo – ausência de visão: a informação pode ajudar a conectar-

se com a realidade; 

o Entorno situacional – diversas interseções no caminho: informação pode 

acalmar; 

o Entorno social – interação entre pessoas: informação pode ser prazerosa e 

ajudar a atingir objetivos. 

Figura 6 Abordagem Sense-Making 

 

Fonte: DERVIN, 1983, p.9  

 

Dervin (1998, p.36) muda a natureza do vocábulo ‘conhecimento’ (não distinto do vocábulo 

informação) de substantivo para verbo, promovendo a natureza dinâmica do processo de 

criação de significado. Segundo a autora nesta visão “[o termo] conhecimento é um verbo, 

sempre em atividade, emerso no tempo e no espaço, movendo-se de uma história rumo a 

um horizonte, construindo a junção entre si, a cultura, a sociedade e a organização6”. 

 

Wilson (1999) representa o modelo de Dervin em um processo não linear, valorizando a 

metáfora da ponte sobre o vazio da informação para alcançar o estado de resposta à 

demanda de informação (FIG. 7):  

  

                                                           

6
 […] knowledge is a verb, always an activity, embedded in time and space, moving from a history toward a 

horizon, made at the juncture between self and culture, society, organization. 
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Figura 7 Abordagem Sense-Making adaptado por Wilson 

 

Fonte: WILSON, 1999, p.254 

 

Robert S. Taylor (1986) desenvolveu a ‘Abordagem do Valor Agregado’ (User-values / Value-

added) na qual compreende que o valor da informação reside no significado da informação 

para o ambiente do indivíduo – ambiente geográfico definido pelos limites físicos, ambiente 

organizacional e o ambiente social/cultural do indivíduo. A informação é buscada porque 

será utilizada pelo indivíduo em uma determinada demanda: essa demanda pode ser 

compreendida em quatro níveis de necessidade – o primeiro nível, chamado visceral, é 

causado pelo vazio de conhecimento, o nível consciente a partir do aporte de informações 

que permite descrever o problema, o nível formalizado no qual a ambiguidade é reduzida e o 

nível adaptado que representa a reelaboração da questão para processamento em um 

sistema de informação. Portanto, o usuário dará à informação que procura diferentes usos e 

características com o objetivo de dizer ‘o que’ ou ‘como’ fazer, com o objetivo factual para 

descrever uma realidade, de confirmar outra informação, de realizar prognósticos com 

estimativa e probalidade, ou interesses de caráter motivacional, pessoal ou mesmo político. 

Para o autor, o ambiente informacional define o fluxo da mensagem que carrega a 

informação; o valor da informação é julgado no contexto do indivíduo. Para o autor existem 

três tipos de ambientes: o ambiente geográfico, definido pelos limites físicos; o ambiente 

organizacional e o ambiente social/cultural do indivíduo. Taylor descreveu quatro grupos de 

pessoas, profissionais, empresários, grupos de interesse e grupos socioeconômicos 

especiais. Seu modelo aborda de maneira mais detalhada os dois primeiros grupos. 
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O uso da informação pode contribuir para o esclarecimento de uma situação ou contexto, 

para a compreensão de um problema, para uma tomada de decisão. Portanto, a informação 

pode ter diferentes características de acordo com seu objetivo: objetivo instrumental para 

dizer ‘o que’ e ‘como’ fazer, objetivo factual para descrição de um momento da realidade, 

objetivo de confirmação (informação confirmativa) para verificar outra informação, e de 

prognóstico (informação projetiva) para o futuro como estimativa e probabilidade. A 

natureza da informação pode ser motivacional para envolver o indivíduo, ou pessoal ou 

política para criar relacionamentos. 

 

No Modelo de comportamento de busca de informação de David Ellis (1989) o fenômeno de 

busca de informação pode ser compreendido em oito atividades ou características, não 

sequenciais, mas ainda assim interdependentes, conforme se vê na FIG. 8:  

 

• Início – identificar fontes de pesquisa; 

• Encadeamento – localizar documentos e fontes através das citações (para frente 

quando outras fontes relacionadas são seguidas, para trás quando fontes do 

documento original são seguidas); 

• Navegação– compilar informações gerais sobre o tema; 

• Diferenciação – diferenças entre as fontes servindo como filtros, analisando a 

qualidade do periódico, importância da autoria, por exemplo; 

• Monitoramento – acompanhar as informações e atualizações sobre o tema; 

• Extração – exploração sistemática de fontes específicas; 

• Verificação – verificar confiabilidade de informações e fontes; 

• Finalização – após certificar as fontes, verificar a correção do trabalho na literatura. 

Figura 8 Modelo de David Ellis 
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Fonte: WILSON, 1999, p.255 

 

Carol C. Kuhlthau (1991) descreve o processo de busca da informação (Information Search 

Process – ISP) no qual as necessidades cognitivas relacionam-se com reações emocionais, o 

processo de busca da informação é acompanhado por reações emocionais. O nível de 

incerteza é flutuante durante o processo de busca da informação e esta flutuação ou o 

‘princípio de incerteza’ pode ser observada em seis estágios, divididos em três campos de 

experiência: emocional, cognitivo e físico (QUADRO 2).  

 

• O estágio de iniciação quando há o reconhecimento da necessidade de informação; 

• O estágio de seleção no trabalho de delimitar o campo ou tema de investigação; 

• O estágio de exploração dos documentos acerca do tema, levando a uma expansão 

do tema geral (por exemplo, a leitura das fontes secundárias); 

• O estágio de formulação no qual ocorre o estabelecimento de foco ou perspectiva do 

problema; 

• O estágio de coleta por meio da interação com sistemas e serviços de informação 

para a reunião de informações; 

• E o estágio de apresentação, o ‘fim’ da busca e ‘solução’ do problema. 

 

As etapas podem ser visualizadas a partir do caráter dinâmico do processo de busca da 

informação, pois neste processo há construção de conhecimento e significado; a formulação 

de um foco de interesse afeta o processo de busca, pois para se estabelecer o foco é preciso 

interpretar as informações existentes. A natureza da informação encontrada altera a posição 

do usuário, pois se a informação redundante pode gerar aborrecimento, mas uma nova 

informação pode exigir uma reconfiguração de conhecimentos não disponíveis, causando 

ansiedade; a atitude do usuário influencia o resultado da busca, sua abertura ou 

objetividade; a busca implica em escolhas pessoais, e o interesse aumenta à medida que o 

foco é definido e a pesquisa avança. 
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Quadro 2 Processo de busca de informação 

Estágios no ISP 
Sentimentos a cada 
estágio 

Pensamentos a 
cada estágio 

Ações a cada 
estágio 

Tarefas apropriadas  

Iniciação Incerteza Geral / Vago 
Busca de 
informações 
pré-existentes 

Reconhecimento 

Seleção 
 

Otimismo   Identificação 

Exploração 
Confusão/ 
Frustração/ Dúvida 

 
Busca de 
informação 
relevante 

Investigação 

Formulação Clareza 
Direcionado/ 
claro 

 Formulação 

Coleta 
Senso de direção/ 
Confiança 

Aumento de 
interesse 

Busca de 
informação 
focada ou 
relevante 

Conexão 

Apresentação 
Alívio/ Satisfação ou 
Desapontamento 

Claro ou Focado  Complementação 

Fonte: KUHLTHAU, 1991, p.367 

 

A partir das abordagens de Dervin, Kuhlthau e Taylor, Chun Wei Choo (2003) desenvolveu 

um modelo de necessidade, busca e uso da informação baseado em três propriedades: o uso 

da informação é socialmente construído, o uso da informação se relaciona a um contexto 

situacional e o uso da informação é dinâmico. O resultado do processo de busca é uma 

mudança no conjunto de conhecimentos do usuário que lhe permite criar significado ou 

tomar decisões. Por sua vez essa mudança de status gera novas experiências e novas 

necessidades de informação, tornando o ciclo contínuo. 

 

Capurro (2003), a partir de Shera (1977), discutiu a ciência da informação compreendida em 

três paradigmas, que podem ser facilmente visualizados nos estudos de usuários da área.  

 
A ciência da informação nasce em meados do século XX com um paradigma físico, 
questionado por um enfoque cognitivo idealista e individualista, sendo este por sua 
vez substituído por um paradigma pragmático e social, [...] uma epistemologia 
social, mas agora de corte tecnológico digital. (CAPURRO, 2003, p.4) 

 

No paradigma físico uma mensagem (informação) está de certa forma em analogia com a 

veiculação física de um sinal que será levado até um receptor. Desta forma, o paradigma 

físico tem suas raízes nas atividades clássicas da biblioteconomia de promover a 

transferência da informação em um determinado meio (suporte) a uma demanda específica 
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de um usuário (receptor). Este é o paradigma vigente nos estudos de usuários da chamada 

abordagem tradicional, no período de 1945 a 1960. Mas ao se debruçar sobre demandas 

específicas de usuários cognoscentes percebe-se que a busca da informação e seu valor se 

relaciona com a necessidade dessa informação de acordo com a visão do usuário; a chamada 

abordagem alternativa, que se destaca nos estudos da década de 1970 (Figueiredo 1994; 

ARAÚJO 2010). Entretanto, esta visão do paradigma cognitivo ainda considera usuários e 

informação em espaços diferentes, de certa forma existindo independentes. Faz-se 

necessário considerar também as construções sociais do sujeito, pois sua busca, seleção e 

valoração da informação tem origem no seu ambiente social. Daí o paradigma social da 

informação apresentado por Capurro: o sujeito é socialmente constituído, portanto, sua 

visão, utilização e procura da informação também o são. 

 

Choo (2003) integrou os processos de necessidade, busca e uso da informação em um 

modelo genérico de busca da informação. Conforme o modelo, ao perceber a necessidade 

de informação o indivíduo percebe as lacunas de conhecimento ou de criação de significado. 

No percurso de solução do problema, o indivíduo pode utilizar diferentes fontes de pesquisa 

e pode até encontrar de maneira ‘acidental’ a informação necessária. Pode até mesmo 

‘evitar o problema’ e não acionar o processo de busca; portanto, a percepção da 

necessidade de informação é moldada por aspectos cognitivos, afetivos e situacionais que 

influenciam na seleção das fontes, na aquisição de conhecimentos e na criação de 

significados (FIG. 9).  
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Figura 9 Modelo integrativo 

 

Fonte: CHOO, 2006, p.69 

 

Para Araújo (2010), o modelo proposto por Choo 

 
Integra conceitos relativos às dimensões cognitivas dos usuários (trabalhos por 
autores ligados ao modelo cognitivo, como Dervin), às dimensões afetivas e 
emocionais ligadas ao processo de busca e uso da informação (a partir dos 
trabalhos de Kuhlthau) e às dimensões sociais e situacionais, contemplando os 
contextos concretos (institucionais e sociais) nos quais os usuários estão inseridos 
(a partir da teorização de Taylor). Os usuários passam a ser compreendidos dentro 
de um esquema analítico mais complexo – portanto, mais sensível às 
complexidades existentes nos fenômenos a serem analisados. (ARAÚJO, 2010, 
p.22) 

 

Apresentados os principais modelos teóricos da disciplina de estudos de usuários, será 

realizada uma análise da utilização como referencial teórico destes modelos nos estudos de 

uso e de usuários acerca do Portal de Periódicos Capes.  
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4. Materiais e métodos 

 

Apresenta-se a origem da pesquisa, métodos e técnicas da coleta de dados, e o tratamento 

dos dados analisados. 

 

4.1.Contextualização da pesquisa 

O ponto de partida desta análise foi o estudo “Análise de literatura acadêmica sobre o Portal 

de Periódicos Capes” de Cendón e Ribeiro, publicado em 2008, no qual as autoras 

destacaram o pouco número de pesquisas sobre o tema: 

 
O Portal de Periódicos Capes (http://www.periodicos.capes.gov.br) é uma 
biblioteca digital de informação científica e tecnológica destinada a promover e a 
facilitar o acesso à literatura científico-tecnológica mundial pelas instituições de 
ensino e pesquisa brasileiras. [...] Dada a sua importância, relevância e porte, o 
Portal Periódicos Capes deveria ser objeto de atenção e estudo de profissionais e 
pesquisadores. Entretanto, repetidamente, publicações sobre o Portal mencionam 
a escassez de pesquisas sobre o mesmo. (CENDÓN; RIBEIRO 2008, p.157) 

 

Tampouco havia também um panorama destas pesquisas. Tal panorama foi construído pelas 

autoras ao examinar os elementos de produção de 40 trabalhos disponíveis sobre o Portal: 

veículo de divulgação, categoria do trabalho, ano de publicação, objetivos, instituição de 

origem e área de formação do primeiro autor, instituições pesquisadas, áreas de 

conhecimento e trabalhos citados. Os trabalhos analisados foram todos os trabalhos 

encontrados na literatura científica da área de ciência da informação. A análise fez parte de 

uma pesquisa mais ampla, que “estuda o uso do Portal de Periódicos da Capes através de 

várias metodologias, tais como survey, análise de citações e análise de outras pesquisas já 

realizadas sobre o Portal”. (CENDÓN; RIBEIRO 2010) 

 

Esta dissertação também integra o conjunto de trabalhos de análises da literatura sobre o 

Portal e define-se como pesquisa descritiva, cujo delineamento é de pesquisa bibliográfica 

de natureza qualitativa ao analisar e confrontar autores, teorias e métodos utilizados nos 

estudos que compõem o total de pesquisas sobre o tema. 
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4.2.Seleção do corpus da análise 

Foram identificados, por meio de pesquisa bibliográfica em bases de dados da ciência da 

informação, artigos, teses e dissertações sobre o Portal de Periódicos Capes publicados no 

período de 2000-2010, início do programa PAAP até o 2º semestre de 2010. A estratégia de 

busca foi construída com os seguintes termos: Portal Capes, Portal de Periódicos Capes, 

biblioteca digital, bibliotecas digitais, biblioteca digital de periódicos, bibliotecas digitais de 

periódicos, biblioteca eletrônica, biblioteca eletrônica de periódicos, periódicos eletrônicos, 

periódicos científicos, consórcio de periódicos, Capes. O uso destes termos teve por objetivo 

identificar as publicações sobre o Portal de maneira exaustiva.  

 

Após a identificação de títulos, procedeu-se a leitura dos resumos para identificar aqueles 

trabalhos que versavam exclusivamente sobre o Portal. Em alguns casos a leitura do resumo 

não foi conclusiva, de maneira que foi necessária a leitura de trechos das publicações para 

definição da participação do trabalho no corpus de análise. Para identificação de artigos foi 

realizada pesquisa na Base de Dados Referenciais de Artigos de Periódicos em Ciência da 

Informação (Brapci), sendo encontrados 18 artigos publicados no período de 2005 a 2010. 

Uma vez que a análise de teses e dissertações permite um olhar privilegiado da produção 

acerca de um campo ou disciplina científica, e o objeto de análise da presente pesquisa se 

tratava da base teórica para pesquisas sobre o uso do Portal, optou-se por analisar somente 

as oito dissertações de estudos de uso do Portal, em conformidade com Kobashi e Santos 

(2006) que compreenderam as teses e dissertações como o resultado de maior 

profundidade da atividade de pesquisa acadêmica: 

 
As teses e dissertações defendidas em uma disciplina são reflexos importantes da 
atividade de pesquisa institucional. Com efeito, de todas as atividades acadêmicas, 
tais como publicação de artigos em revistas, organização de colóquios e 
financiamento de projetos de pesquisa, é ela a mais organizada, certificada por 
pares e controlada pelas instituições universitárias; é ela também que participa 
ativamente da reprodução do corpo de pesquisadores da disciplina, sob a 
supervisão de um orientador previamente reconhecido por autoridades 
legitimadas. (KOBASHI e SANTOS, 2006, p.31) 

 

Para identificar dissertações e teses sobre o Portal a pesquisa bibliográfica foi realizada em 

bases de teses e dissertações disponíveis online: o Banco de Teses da Capes que apresenta o 

resumo das teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação do Brasil e a 
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Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), coordenada pelo Instituto 

Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) que publica resumos das teses e 

dissertações a partir das bibliotecas digitais das instituições de ensino e pesquisa. 

 

Através da pesquisa nos bancos de teses e dissertações foram encontrados 11 trabalhos de 

pesquisa sobre o Portal Capes. A partir da leitura inicial dos resumos e dos capítulos de 

introdução/apresentação, os trabalhos foram agrupados conforme O QUADRO 3, a seguir. A 

caracterização da pesquisa é apresentada conforme descrita pelos autores dos trabalhos 

analisados:  
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Quadro 3 Pesquisas sobre o Portal Capes 

Pesquisa Dissertação Objetivos da pesquisa Caracterização do estudo Ano 

1 ALMEIDA, Elenara Chaves Edler. O Portal de Periódicos Capes: 

estudo sobre a sua evolução e utilização. Dissertação (Mestrado 
em Desenvolvimento Sustentável). Universidade de Brasília, 
Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de 
Brasília, 2006. 

Descrever e analisar os meios que possibilitam o 
acesso à informação científica atualizada no Brasil 
e em outros três países 

Método bibliográfico / 
documental 

2006 

2 COSTA, Luciana Ferreira. Usabilidade do Portal de Periódicos 

Capes. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). 
Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, João Pessoa, 2008. 

Analisar a usabilidade do Portal de Periódicos da 
Capes com base nos atributos de Jakob Nielsen 

Estudos de usuários sob 
referências dos estudos de 
usabilidade, tendo como 
base o paradigma moderno 
dos estudos de usuários na 
área de ciência da 
informação 

2008 

3 COSTA, Rubenildo Oliveira. Análise do uso de periódicos 

científicos na transição do meio impresso ao eletrônico em 

dissertações e teses: o impacto do portal de Periódicos/CAPES na 

produção do conhecimento. Dissertação (Mestrado em Ciência 
da Informação) - Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas, 2007. 

Analisar o uso e o grau de influência que os 
periódicos eletrônicos vêm exercendo na produção 
de conhecimento científico na Universidade 

Caráter exploratório com 
delineamento de estudo de 
caso 

2007 

4 CUNHA, Adriana Áurea Lara. Uso de bibliotecas digitais de 

periódicos: um estudo comparativo no Portal de Periódicos Capes 

entre áreas do conhecimento. Dissertação (Mestrado em Ciência 
da Informação). Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, 2009. 

Analisar as razões das diferenças de uso do Portal 
de Periódicos Capes entre áreas do conhecimento 
ou especialidades de uma mesma área 

Abordagem qualitativa, uma 
vez que se deseja analisar 
profundamente alguns 
casos e contextualizá-los às 
áreas do conhecimento 
escolhidas 

2009 

5 DUARTE, Janete Silva. Uso do Portal de Periódicos da Capes pelos 

alunos do programa de pós-graduação em produtos naturais e 

sintéticos bioativos. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação). Universidade Federal da Paraíba, Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas, João Pessoa, 2010. 

Analisar como os alunos do Programa de Pós-
graduação em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos da UFPB usam o Portal de Periódicos da 
CAPES, visando conhecê-lo 

Estudo de usuários e de uso 
do Portal da CAPES, de 
caráter descritivo e 
exploratório 

2010 
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6 DUTRA, Sigrid Karin Weiss. Portal de Periódicos da Capes: análise 

do uso na universidade federal de Santa Catarina. Dissertação 
(Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal 
de Santa Catarina, 2005. 

A presente pesquisa tem como objetivo geral 
analisar o comportamento dos os e professores da 
pós-graduação da UFSC frente à mudança do PAAP 

Estudo do tipo exploratório, 
descritivo e avaliativo 

2005 

7 MAIA, Luiz Cláudio Gomes. Um estudo sobre o uso de periódicos 

eletrônicos: o Portal de Periódicos CAPES na Universidade Federal 

De Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de 
Ciência da Informação, Belo Horizonte, 2005. 

Avaliar o uso do Portal de Periódicos CAPES por 
pesquisadores e professores na Universidade 
Federal de Minas Gerais 

 Pesquisa exploratória 2005 

8 MARTINS, Cláudia Araújo. Análise cientométrica dos periódicos 

em Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Psicologia e Serviço 

Social disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES. (Mestrado 
em Ciências da Saúde) – Faculdade de Medicina de São José do 
Rio Preto, 2009. 

Analisar a literatura científica periódica em 
Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Psicologia e 
Serviço Social ofertada no Portal de Periódicos da 
CAPES sob a metodologia cientométrica 

Metodologia cientométrica 2009 

9 MARTINS, Maria de Fátima Moreira. Estudo do uso do Portal da 
CAPES no processo de geração de conhecimento por 
pesquisadores da área Biomédica: aplicando a técnica do 
incidente crítico. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação) – Convênio IBICT/UFF, 2006. 

Abordar a seguinte questão: o uso do Portal de 
Periódicos Eletrônicos da CAPES está contribuindo 
para a produção de novos conhecimentos na área 
Biomédica? 

Pesquisa qualitativa, 
utilizando-se a Técnica do 
Incidente Crítico 

2006 

10 MONTEIRO, Rose Cleide Mendes. O grau de satisfação dos 

usuários do Portal de Periódicos da Capes: estudo de caso na 

Universidade de Brasília e na Universidade Federal de Goiás. 
Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Desenvolvimento 
Sustentável). Centro de Desenvolvimento Sustentável, 
Universidade de Brasília, 2005. 

Identificar o grau de satisfação dos usuários do 
Portal de Periódicos da Capes 

Pesquisa de caráter 
exploratório, realizada por 
meio de um estudo de caso 

2005 

11 REIS, Margarida Maria de Oliveira. Acesso e uso do Portal de 

Periódicos CAPES pelos professores da Universidade Federal do 

Acre. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação). 
Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da 
Educação, 2005. 

Analisar a demanda informacional dos professores 
da UFAC quanto ao acesso e uso do Portal de 
Periódicos CAPES 

Pesquisa qualitativa e 
quantitativa e utiliza como 
instrumento de coleta de 
dados questionário 
elaborado 

2005 

Fonte: Dados da pesquisa 



51 
 

 

Estes trabalhos foram divididos em três categorias, conforme o estudo de Cendón e Ribeiro 

(2008, p.161):  

• Estudos de uso e satisfação de usuários do Portal – nesta categoria o objetivo foi de 

“verificar o grau de aceitação e de satisfação dos usuários com a interface, 

funcionalidades oferecidas, desempenho do sistema, divulgação, adequação da seleção 

de títulos”. Nesta categoria encontram-se os trabalhos [4, 5, 6, 7, 9, 10, 11], que 

compõem a quase totalidade de dissertações analisadas por esta pesquisa; 

• Análise da usabilidade, categoria complementar à de estudos de uso que abordou “a 

análise da interface, da organização e das funcionalidades do Portal para avaliar a sua 

adequação aos requisitos de usabilidade”. Categoria do trabalho [2], também analisado 

nesta pesquisa;  

• Impacto do Portal na pesquisa e produtividade / Adequação que analisou “[...] a relação 

entre a implantação e o uso do Portal e a evolução do volume e da qualidade da 

produção intelectual brasileira bem como a avaliação de programas de pós- graduação”. 

Nesta categoria estão presentes os estudos [1, 3, 8]. Estes trabalhos não serão analisados 

pela presente pesquisa, uma vez que esta tem por limite estudos de uso e usuários. 

 

4.2.1. As pesquisas analisadas 

Embora este trabalho não se proponha a analisar os resultados dos estudos, mas sim suas 

bases teóricas, uma apresentação dos estudos analisados se mostrou necessária e 

complementar para a compreensão dos dados desta pesquisa. Esta apresentação foi 

desenvolvida a partir da leitura dos capítulos de introdução, metodologia e resultados dos 

estudos e a partir da análise desenvolvida por Cendón (2011) das variáveis das pesquisas 

sobre o Portal publicadas até o ano de 2008. Em geral as pesquisas sobre o Portal são 

focadas no corpo docente de instituições de ensino e pesquisa, com metodologia de estudo 

de caso e coleta de dados através de questionários (QUADRO 4). Algumas pesquisas 

utilizaram além do questionário a entrevista como instrumento auxiliar de compreensão da 

população estudada: Costa (2008) e Monteiro (2005) entrevistaram bibliotecários das 

unidades das áreas pesquisadas para compreensão da dinâmica do uso do Portal. Cunha 
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(2009) não utilizou questionário: entrevistou diretores de unidades acadêmicas para 

delineamento das características da comunicação científica das áreas de conhecimento 

presentes em sua pesquisa e para coleta de dados utilizou, junto aos pesquisadores, a 

técnica de incidente crítico.  

Quadro 4 Metodologia das pesquisas analisadas 

Pesquisa Método de pesquisa Instrumentos de coleta de dados 

Costa Estudo de caso Entrevista, questionário 

Cunha Estudo de caso Entrevista, análise de conteúdo 

Duarte Estudo de caso Questionário 

Dutra Estudo de caso Observação, análise documental, pesquisa 

bibliográfica, questionário 

Maia Estudo de caso Questionário (web survey) 

Martins Estudo de caso Entrevista 

Monteiro Estudo de caso Entrevista, questionário 

Reis Estudo de caso Questionário 

Fonte: CENDÓN, 2011 (adaptado) 

 

Metodologicamente, as pesquisas foram classificadas por seus autores como 

prioritariamente qualitativas, com exceção do trabalho de Duarte (2010), declarado 

prioritariamente quantitativo. Praticamente todas as pesquisas utilizaram questionário como 

método de coleta de dados: dos nove trabalhos, seis estudos coletaram dados por meio de 

questionários e outras ferramentas, um estudo utilizou isoladamente a técnica de entrevista, 

e outro estudo além da entrevista utilizou o incidente crítico. Os tamanhos de universo e 

amostra são distintos, conforme apresentando na TAB. 3 a seguir: 
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Tabela 3 Características das pesquisas sobre o Portal 

Pesquisa Instituição pesquisada Área do conhecimento População Amostra Respondentes 

Costa Universidade Federal da Paraíba Centro de Ciências da Saúde 72 docentes permanentes 52 48 

Cunha Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) 

Linguística, Letras e Artes; Ciências 

Humanas; Ciências Sociais 

582 docentes  248 bolsistas de 

produtividade 

18 

Duarte Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Farmácia 133 Discentes de pós-graduação 

stricto sensu 

133 88 

Dutra Universidade Federal de Santa 

Catarina 

Todas as áreas 8321 Docentes / discentes 2000 452 

Maia Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG) 

Todas as áreas Docentes 856 152 

Martins Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) 

Centro de Ciências da Saúde Pesquisadores doutores 35 35 

Monteiro Universidade de Brasília (UnB); 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 

Medicina Tropical; Educação; 

Matemática; Engenharia Elétrica; Direito 

867 Docentes / discentes de 

pós-graduação stricto sensu 

476 248 

Reis Universidade Federal do Acre Todas as áreas 273 Docentes 273 77 

Fonte: CENDÓN, 2011 (adaptado) 
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Com a possível finalidade de incrementar o uso do Portal Dutra (2005) desenvolveu pesquisa 

sobre o uso do Portal para conhecimento da satisfação dos usuários dos Programas de pós-

graduação ofertados pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A população de 

docentes e discentes constituía-se de 8321 e para a pesquisa a amostra foi de 2000 usuários, 

com um total de 452 respondentes. A pesquisa foi desenvolvida pela metodologia de estudo 

de caso com aplicação de questionário de nove questões.  

 

Por meio de estudo de caso Maia (2005) avaliou o uso do Portal de Periódicos Capes por 

pesquisadores e professores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) de todas as 

áreas de conhecimento. A população não tem número informado, mas a amostra da 

pesquisa constitui-se de 856 docentes com 152 respondentes ao questionário de 55 

questões aplicado via web. Entre os objetivos da pesquisa estavam presentes também a 

análise das estatísticas e logs de acesso da UFMG em relação ao Portal, mas não foi possível 

por ausência de dados da Capes.  

 

Em pesquisa com os docentes e discentes de pós-graduação dos cursos de Medicina 

Tropical, Educação, Matemática, Engenharia Elétrica e Direito da Universidade de Brasília 

(UnB) e da Universidade Federal de Goiás (UFG), Monteiro (2005) identificou o grau de 

satisfação desses usuários. A população de 867 pesquisadores teve por amostra 476 

pesquisadores, sendo 248 o número de respondentes, e coleta de dados por meio de 

entrevista e questionário.  

 

Reis (2005) analisou o acesso e uso do Portal de Periódicos na Universidade Federal do Acre 

(UFAC) em estudo de caso com levantamento de dados por meio de questionário de 12 

questões semiabertas. O questionário foi aplicado aos docentes de todas as áreas da UFAC, 

totalizando uma amostra de 273 professores, tendo por respondentes 77 professores.  

 

Martins (2006) investigou a contribuição do uso do Portal de Periódicos Eletrônicos da 

CAPES para a produção de novos conhecimentos na área Biomédica. Foram entrevistados 35 

pesquisadores doutores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro (UFRJ). A coletada de dados foi realizada por meio de entrevista de cinco questões, e 

análise de dados embasada no fluxo de informação de Vickery (1999).  

 

Costa (2008) estudou a usabilidade do Portal de Periódicos da CAPES com base nos atributos 

de Jakob Nielsen (facilidade de aprendizado, eficiência de uso, facilidade de memorização, 

baixa taxa de erros e satisfação subjetiva), sob a abordagem alternativa dos estudos de 

usuários da ciência da informação. Pesquisa qualitativa, a coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevistas e questionário de 48 questões aplicado a uma amostra de 51 docentes 

do total de 72 docentes permanentes de programas de pós-graduação do Centro de Ciências 

da Saúde da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tendo como retorno 48 respostas.  

 

Cunha (2009) analisou o uso do Portal por docentes pesquisadores dos cursos das áreas de 

letras, linguísticas e artes, ciências humanas e ciências sociais da UFMG, com o objetivo de 

analisar as razões das diferenças de uso entre áreas do conhecimento ou especialidades 

dentro de uma mesma área. A população da pesquisa foi de 582 pesquisadores bolsistas de 

produtividade, e a seleção das áreas de conhecimento pesquisadas foi realizada com base no 

trabalho de Maia (2005). Foi definida uma amostra de 248 pesquisadores com 18 

pesquisadores respondentes. As técnicas de pesquisa foram a entrevista e análise de 

conteúdo. 

 

Duarte (2010) analisou o uso do Portal de Periódicos Capes por parte dos discentes de pós-

graduação de nível mestrado e doutorado do curso de Farmácia da Universidade Federal da 

Paraíba. A amostra foi composta do total de 133 discentes do curso de Farmácia, sendo que 

88 responderam ao questionário da pesquisa composto por 28 questões, construído sob o 

‘Modelo de Aceitação de Tecnologia’ (Technology Acceptance Model – TAM).  

 

Em geral, os estudos demonstraram a aceitação do Portal por parte das populações 

estudadas, ainda que fossem necessários: melhorias do parque tecnológico de acesso 

(primeiros estudos anteriores de 2005), constantes treinamentos para uso dos recursos 

oferecidos com o acompanhamento das bibliotecas universitárias e revisão da quantidade 
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de periódicos e períodos de cobertura oferecidos pelo Portal7. Vale notar que as pesquisas 

mais recentes adotaram modelos teóricos para análise de seus resultados, conforme 

demonstrado no QUADRO 5, a seguir: 

Quadro 5 Modelos e teorias das pesquisas analisadas 

Pesquisa Modelo teórico 

Costa Atributos de usabilidade de Jakob Nielsen 

Cunha 
Modelo geral de comportamento da informação de Wilson (1997) e hipótese de uso ou 

não uso de periódicos de Talja e Maula (2003) 

Duarte Modelo de Aceitação de Tecnologia (Technology Acceptance Model – TAM) 

Dutra Não especificado 

Maia Não especificado 

Martins Fluxo da informação de VICKERY (1999) 

Monteiro Não especificado 

Reis Não especificado 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao aplicar o modelo de Wilson em pesquisa sobre as diferenças de uso do Portal nas áreas 

do conhecimento, Cunha (2009) sugeriu, a partir de seus resultados, a adoção de uma nova 

variável ao modelo, uma variável interveniente chamada de ‘variável cultural’. Uma vez que 

pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento utilizam o Portal de forma e frequência 

diferentes, a cultura destas áreas pode ser considerada como um fator que interfere no 

comportamento de busca de informação destes usuários. A aplicação do modelo traz uma 

contribuição para a discussão teórico-metodológica na disciplina de estudos de uso e 

usuários, mas este tipo de discussão não é sempre presente nos estudos da disciplina e 

tampouco serão presentes nos estudos sobre o Portal, como será demonstrado pela análise 

das bases teóricas das pesquisas sobre o tema. 

 

                                                           

7
 O resumo de cada uma das pesquisas analisadas encontra-se no anexo A da presente dissertação. 
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4.3.Metodologias de estudos bibliográficos e documentais 

Esta pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira etapa foi constituída da análise de 

assuntos das dissertações sobre o Portal Capes, a partir dos sumários dos trabalhos 

selecionados; a segunda etapa constituiu-se da análise das citações presentes na seção de 

revisão de literatura das dissertações. Ambas as etapas são apresentadas a seguir. 

 

4.3.1. Análise de assunto 

Pode-se encontrar na área de ciência da informação a presença das análises de assunto e de 

conteúdo enquanto metodologias para estudos bibliográficos e documentais. Em alguns 

estudos estas metodologias se confundem ou até mesmo se complementam. Para Bardin 

(2010), a diferença entre análise de conteúdo e a análise de assunto pode ser compreendida 

inicialmente em seus objetivos: a análise de conteúdo busca construir indicadores para 

inferir sobre uma realidade implícita no conteúdo das mensagens, enquanto a análise de 

assunto objetiva a classificação e indexação de documentos. Ambas são desenvolvidas por 

meio do processo de categorização a partir da imanência dos termos ou conceitos 

identificados por meio da leitura dos documentos. A autora conceituou a análise de 

conteúdo como “conjunto de técnicas de análise das comunicações que utiliza 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens” (BARDIN 

2010, p.40). 

 

Em revisão de literatura acerca do tema, Lancaster, Elliker e Connel lançaram definição para 

a análise de assunto.  

 
Análise de assunto significa a presença, identificação, e expressão do assunto em 
textos de documentos, bases de dados, linguagens controlada e natural, busca de 
informação, e estratégias de busca. Do ponto de vista do usuário, análise do 
assunto está fortemente ligada ao acesso ao assunto. Portanto, os meios pelos 
quais a informação sobre um determinado assunto pode ser recuperadas a partir 
de várias fontes é também pertinente

8
. (LANCASTER; ELLIKER; CONNEL, 1989, p.35) 

                                                           

8
 Subject analysis here means the presence, identification, and expression of subject matter in document texts, 

databases, controlled and natural languages, information requests, and search strategies. From the user’s 
viewpoint, subject analysis is tightly bound to subject access. Therefore, the means by which information on a 
subject can be retrieved from various sources is also pertinent. 
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Na literatura da área, ocorre certa confusão terminológica acerca das análises de assunto e 

de conteúdo. Cunha (1982) apresentou os diferentes métodos para estudos de usuários de 

informação científica e tecnológica. Nos estudos de biblioteconomia e ciência da informação 

a ‘análise de assunto’ também é chamada de ‘análise de conteúdo’ e tem ampla utilização: 

 
É importante mencionar aqui que a análise de conteúdo é muito utilizada na 
Biblioteconomia e Ciência da Informação. Sem análise de conteúdo e sem a sua 
análise não existiria a seleção, a análise de assuntos, pouca recuperação e 
transferência da informação, poucos serviços de auxílio aos usuários Portanto, a 
análise de conteúdo — ou como chamamos na nossa área — análise de assunto — 
tem um papel importante na nossa vida profissional. (CUNHA, 1982, p.15) 

 

Kobashi (1996, p.16) destaca a proximidade da análise de assunto e de conteúdo, mas assim 

como Bardin as diferencia em seus objetivos: Para Kobashi, a análise de conteúdo busca 

identificar valores subentendidos no texto, enquanto a análise de assunto visa identificar a 

estrutura informacional dos textos. Van der Laan e Ferreira (2000) consideram a análise de 

assunto em sumários é uma rica fonte de discussão, pois os títulos dos capítulos apresentam 

o assunto abordado pelo autor.  

 

No processo de análise de assunto são duas as publicações norteadoras: os ‘Princípios de 

indexação’ da United Nations International Scientific Information System (Unisist) publicado 

em 1981 e a norma da International Organization for Standardization (ISO) de 1985 

traduzida no Brasil pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a ‘NBR12676: 

Métodos para análise de documentos – determinação de seus assuntos e seleção de termos 

de indexação’ publicada em 1992. Os Princípios de Indexação preconizam a análise de 

assunto em duas etapas: “estabelecimento dos conceitos tratados num documento, isto é, o 

assunto; tradução dos conceitos nos termos da linguagem de indexação (p.85)”. A NBR12676 

(1992, p.4) compreende a indexação em três estágios que tendem a se sobrepor: “a) exame 

do documento e estabelecimento do assunto de seu conteúdo; b) identificação dos 

conceitos do conteúdo; c) tradução desses conceitos nos termos de uma linguagem de 

indexação”.  

 

Fosket (1973) descreve a leitura de análise de assunto como uma ‘leitura em diagonal’, 

identificando-se o conceito a partir de diferentes partes da obra, e a escolha dos conceitos 
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depende verdadeiramente de uma ‘análise conceitual do documento’, uma análise que 

embora esteja pautada em critérios lógicos, é subjetiva. Dias e Naves (2007) apresentam de 

forma sintetizada o processo de análise de assunto que se inicia com a leitura do documento 

com o objetivo de determinar sua atinência – sobre o que trata o documento:  

 
É necessário que se conheçam tipos e estruturas de textos para iniciar-se a sua 
leitura com fins específicos. Após essa leitura, passa-se a fase da extração de 
conceitos que possam representar o conteúdo temático do texto, para se chegar ao 
momento da fase de representação da atinência, em que são definidos os termos 
em linguagem natural. (DIAS; NAVES, 2007, p.12) 

 

Para Albrechtsen (1993) a análise de assunto pode ser desenvolvida a partir de três tipos de 

concepções:  

 

• A concepção simplista, que considera o assunto em si como uma entidade de caráter 

objetivo e absoluto, de maneira que o processo de indexação pode ser realizado 

mecanicamente por meio de métodos estatísticos; 

• A concepção de análise orientada para o conteúdo, que permite a identificação de 

temas que não se encontram explícitos no texto, mas podem ser percebidos pela 

abstração do conteúdo por um indexador humano.  

• A concepção orientada pela demanda, prevendo o assunto como ferramenta de 

transferência de informação, se no processo de representação forem consideradas as 

possíveis demandas para o sistema no qual se insere o documento.  

 

Na presente pesquisa a análise de assunto foi desenvolvida em uma concepção orientada 

para o conteúdo, pois além da identificação dos assuntos presentes nos sumários foram 

consultadas as seções apresentadas para compreensão do termo utilizado. Por exemplo, o 

termo “Cosmopédia da Capes” isoladamente não pode ser identificado, mas ao consultar-se 

a seção na qual se discutia o termo foi identificado como sinônimo de “Portal Capes”. 

 

Para coleta de dados dos assuntos identificados nas dissertações, foi utilizado o recurso de 

marcação de palavras no próprio software para leitura dos arquivos de formato pdf.  Em 

geral, o software mais utilizado para leitura de arquivos pdf é o Adobe Reader, mas nesta 

pesquisa optou-se pelo software Foxit Reader que possibilita a marcação de conteúdo dos 
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arquivos, anotações nos textos e recortes, entre outras funcionalidades. Foram marcados 

todos os termos conceituais encontrados nos sumários das pesquisas e transferidos para 

planilhas do Microsoft Excel, identificando-se a seção de ocorrência de cada um dos termos, 

conforme demonstra-se na FIG.10 a seguir: 

Figura 10 Coleta de dados dos sumários 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Optou-se por listar cada termo apenas uma vez, ainda que sua presença ocorresse em mais 

de uma seção9 da dissertação para caracterizar a localização do termo no trabalho. Nas 

dissertações em que a ocorrência de termos se repetia sua seção de ocorrência foi definida 

pela seguinte sequência entre as seções: 1º) “Revisão de literatura”, 2º) “Metodologia”, 

3º)“Resultados”, 4º) “Título”. Se o termo não ocorria na seção anterior seria alocado na 

seção posterior, até chegar à última seção da sequência, “Título”. Este “ranking” de 

                                                           

9
 Em algumas dissertações, a revisão de literatura dividiu-se em mais de um capítulo, por isso a indicação de 

“seção de revisão de literatura” no lugar de “capítulo de revisão de literatura” 
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categorias foi adotado para privilegiar as seções de discussões das bases teóricas: a seção de 

“Revisão de literatura” por excelência de discussão teórica, a seção de “Metodologias” na 

qual são apresentados os procedimentos da pesquisa, a seção “Resultados” onde são 

analisadas as variáveis estudadas e na qual, a partir da leitura diagonal realizada para análise 

das dissertações identificou-se repetição dos vários assuntos já enunciados na seção 

“Metodologias” e, por fim a seção “Título”, considerado como seção por ser uma 

representação do conteúdo, da proposta e até mesmo do método das pesquisas. 

 

Para garantir uma consistência no processo subjetivo de classificação dos assuntos, optou-se 

pela taxonomia proposta por Hawkins (2001) e desenvolvida por Hawkins, Larson e Caton 

(2003) que aborda a ciência da informação em seus aspectos teóricos e práticos. A 

taxonomia foi construída a partir de outros trabalhos de mapeamento da área, dos 

descritores do tesauro da “Library and Information Science Abstracts" (LISA) e da extração de 

termos do “Information Science Abstracts” (ISA), base de dados bibliográficos mais antiga a 

indexar os resumos da área de ciência da informação (HAWKINS 2001, p.45). Os assuntos 

extraídos dos sumários foram previamente agrupados por aproximação e similaridade para 

permitir uma compreensão teórica dos dados. A partir destes agrupamentos livres foram 

determinadas algumas das categorias da taxonomia de Hawkins que abrigavam o conceito 

ou processo intrínseco aos assuntos. A FIG. 11 apresenta algumas destas categorias: 

Figura 11 Taxonomia de Hawkins 
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Fonte: Dados de pesquisa 

 

Foram selecionadas 10 categorias da taxonomia, desconsiderando sua hierarquia, ou seja, 

todas as categorias e subcategorias utilizadas foram consideradas na mesma 

horizontalidade; algumas categorias foram adaptadas em face da especificidade da 

discussão proposta nesta pesquisa, conforme se apresenta a seguir: 

 

1. “Agentes de informação”: representa os sujeitos que promovem o desenvolvimento do 

Portal como a Capes ou seu público alvo, como os programas de pós-graduação; 

2. “Bibliotecas, tipos e serviços”: foi adaptada para “Portal Capes e bibliotecas digitais de 

periódicos” na qual foram alocados os processos e programas de construção do Portal 

como o PAAP e os locais de origem dos consórcios de periódicos como as bibliotecas 

universitárias; apresenta o histórico de criação do Portal; 

3. “Estudos de uso e de usuários” foi desdobrada em três abordagens: “Estudos de uso 

(estudos empíricos), “Variáveis de análise e de caracterização do usuário” e “Teorias e 

modelos de pesquisa”; 

o “Estudos de uso (estudos empíricos)”: apresenta algum tipo de estudo sobre 

usuários com dados empíricos – categoria presente apenas nas citações;  

o “Variáveis de análise e caracterização do usuário”: privilegiam análises de 

dados empíricos, como tempo de docência, domínio de informática, etc. – 

categoria presente apenas nos sumários das dissertações;  

o “Teorias e modelos de pesquisa”: modelos teóricos específicos utilizados e/ou 

citados nas pesquisas como “modelo de Ellis”, “teoria da ação raciocinada”, 

entre outros; (estes modelos, apesar de citados são pouco utilizados na 

coleta, tratamento e análise dos dados); 

4. “Fontes e aplicações para assuntos específicos” foi dividida em duas categorias: 

o “Epistemologia e ciência da informação”, categoria criada para abrigar os 

termos acerca da ciência da informação, subcampos ou produtos de 

informação como fontes bibliográficas; 

o “Áreas e subáreas do conhecimento” para identificar elementos de áreas 

específicas presentes nos sumários das dissertações, como Linguística, 

sintéticos bioativos; 
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5. “Comunicação científica”: elementos da comunicação na ciência – produção científica, 

periódicos impressos e eletrônicos, informação científica; 

6. A categoria “Conceitos básicos, definições, teorias, metodologias e aplicações” foi 

dividida em duas categorias aplicadas à análise:  

o Pesquisa conceitos básicos – conceitos básicos de metodologia científica: 

amostra, instrumento de coleta de dados, entre outros; categoria fortemente 

presente nas análises, pois os trabalhos de estudos de uso em geral 

apresentam detalhadamente seus resultados empíricos, mas com pouco ou 

nenhum embasamento teórico; 

o “Métodos de pesquisa”: métodos tradicionais dos estudos de usuários como 

estudo de caso, técnica de incidente crítico, etc.; 

7. “Sociedade da Informação” – relações sociais pautadas no valor da informação; 

8. Tecnologia da Informação: web, internet, redes, sistemas de recuperação da informação 

(baseados na web); 

9. “Caso de pesquisa”: não existente na taxonomia de Hawkins. Foi criada para abrigar as 

IFES que representam os estudos de casos das dissertações. 

 

No total, foram selecionadas oito categorias da taxonomia de Hewkins que adaptadas e 

subdivididas forneceram 13 categorias de assuntos analisadas nesta pesquisa. A princípio, 

esperava-se encontrar as mesmas categorias de assuntos dos sumários nas referências 

citadas, objetivo desejável até para fins de comparação entre os assuntos do sumário e os 

assuntos das citações. Entretanto, essa similaridade não se revelou presente em ambas as 

análises: os assuntos discutidos nos sumários não foram exatamente aqueles evidenciados 

nas referências, e uma vez que as categorias da taxonomia de Hawkins foram adequadas 

para representar as especificidades desta pesquisa apresentam-se as categorias no QUADRO 

6 a seguir10: 

  

                                                           

10
 Discutidas em detalhes na seção de resultados deste trabalho. 
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Quadro 6 Comparativo das categorias de assunto dos sumários e das citações 

Categorias de assunto 

Sumário Citação 

Agentes de informação Agentes de informação 

Áreas e subáreas do conhecimento ... 

Caso da pesquisa ... 

Comunicação científica Comunicação científica 

... Epistemologia e ciência da informação 

... Estudos de uso (estudos empíricos) 

Métodos de pesquisa em estudos de uso Métodos de pesquisa em estudos de uso 

Pesquisa: conceitos básicos Pesquisa: conceitos básicos 

Portal Capes e bibliotecas digitais de periódicos Portal Capes e bibliotecas digitais de periódicos 

Sociedade da informação Sociedade da informação 

Tecnologia da Informação Tecnologia da Informação 

Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 

Variáveis de análise e caracterização do usuário ... 

 

4.3.2. Análise de citações 

A segunda etapa da pesquisa foi realizada por meio da análise das citações presentes nos 

capítulos de revisão de literatura dos estudos. A análise de citações é um dos procedimentos 

da bibliometria, método quantitativo que possibilita a investigação da ciência para medições 

de impacto e visibilidade de autores e teorias dentro de determinadas comunidades 

científicas. Estudos bibliométricos têm sido utilizados para determinar o corpo teórico de 

determinados campos de conhecimentos e frentes de pesquisa uma vez que a bibliometria 

descreve o comportamento da literatura científica e permite mapear as relações de 

comunicação que permeiam as áreas de conhecimentos (Vanz e Caregnato, 2003; Sengupta, 

1992). Para Glänzel (2003, p.5) a bibliometria é um dos raros campos de pesquisa realmente 

interdisciplinares, pois sua metodologia contem componentes das ciências exatas e também 

de outras ciências, como ciências naturais, engenharias e ciências sociais11.  

 

Em aspectos práticos, a bibliometria também serviu como ferramenta para gestão de 

acervos em bibliotecas e centros de documentação, regulação do fluxo da informação e 

                                                           

11
 Today, bibliometrics is  one of the rare truly  interdisciplinary research fields to extend to almost all scientific 

fields. Bibliometric methodology comprises components from mathematics, social sciences, natural sciences, 
engineering and even life sciences. 
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comunicação científica, normas de padronização de documentos científicos e políticas de 

fomento à pesquisa a partir de índices de publicação e produtividade, entre outros 

(SENGUPTA, 1992). Como método, o principal tipo de estudo desenvolvido na bibliometria é 

a análise de citações, desenvolvida por P. Gross e E. Gross em 1927, Allan em 1929, Gross e 

Woodford em 1931. Eugene Garfield desenvolveu a partir de 1955 os estudos que serviram 

de base para a criação do “Science Citation Index” (SCI) do “Institute of Scientific 

Information” (ISI) em 1963, tornando-se referência para pesquisas e políticas de fomento 

devido a seu índice de citação que apresenta o impacto dos trabalhos e dos autores na 

comunicação científica.  

 

Para Alvarado (2007), a citação é uma prática do fazer científico que conecta os novos 

trabalhos às pesquisas anteriores, promovendo uma ligação entre os estudos anteriores e o 

estudo em desenvolvimento, estabelecendo um vínculo de relação entre o documento 

citado e o documento citante. Noronha (2000, p.247) diferencia citações e referências: 

“referência é o conhecimento que um documento fornece sobre o outro, e citação é o 

reconhecimento que um documento recebe de outro”. De maneira que em uma literatura 

científica um documento pode ser citado em diferentes trechos, mas a referência que 

apresenta este documento é única, e será relacionada uma única vez na publicação. Para 

Silveira e Bazi (2009, online) citação e referência são indissociáveis, uma vez que os estudos 

de citação abordam as referências relacionadas ao fim de uma publicação. As unidades de 

análise deste tipo de estudo variam em relação à abordagem: podem ser quantitativas para 

fins métricos, ou de abordagem qualitativa para fins de entendimento da presença daquela 

referência em específico. Na abordagem qualitativa, “as citações realizadas ao longo de um 

texto são as unidades de análise”.  

 

A análise de citações12 permite demonstrar quais publicações foram utilizadas em novas 

pesquisas por meio da verificação das referências localizadas no final dos trabalhos de 

pesquisa, em notas de pé de página ou inseridas no próprio texto. Dessa maneira, o autor 

citante mantém o fluxo e dinâmica da informação científica. Dentro os estudos de análise de 

                                                           

12
 As citações são trechos transcritos ou informações retiradas de publicações consultadas para a realização de 

um trabalho. São introduzidas no texto com o propósito de esclarecer ou complementar as ideias do autor. 
(FRANÇA 2004, p. 130)  
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citações Kobashi e Santos (2006) categorizaram os elementos das referências bibliográficas 

em três tipos de indicadores:  

 
Indicadores de produção científica são construídos pela contagem do número de 
publicações por tipo de documento (livros, artigos, publicações científicas, 
relatórios etc.), por instituição, área de conhecimento, país, etc. Os indicadores de 
citação são construídos pela contagem do número de citações recebidas por uma 
publicação de artigo de periódico. É o meio mais reconhecido de atribuir crédito ao 
autor. Os indicadores de ligação são construídos pela co-ocorrências de autoria, 
citações e palavras, sendo aplicados na elaboração de mapas de estruturas de 
conhecimento e de redes de relacionamento entre pesquisadores, instituições e 
países. (Kobashi e Santos, 2006, p.32) 

 

A partir dos indicadores é possível, portanto, mapear a rede de conexões presentes nos 

estudos de uma determinada frente ou campo de pesquisa, ou as bases teóricas que dão 

suporte a estes estudos. Ao se relacionar e analisar as referências de uma publicação são 

identificados “os pesquisadores cujos conceitos, métodos ou teorias serviram de inspiração 

ou foram utilizados pelo autor no desenvolvimento de seu próprio artigo, estabelecendo-se 

assim um processo de referência e citação" (NORONHA e FERREIRA 2000, p.247).  

 

Para Milojevic (2011) o estudo de citações nos aspectos de frequência relativa de termos e 

organização dos termos em categorias (clustering) é uma ferramenta de estudo que permite 

uma leitura cognitiva de um campo ou disciplina do conhecimento; Leydesdorff (1995) 

apresentou a relação entre autoria, texto e publicação em aspectos tridimensionais em que 

o conteúdo pode ser representado a partir dos conceitos presentes nas palavras dos títulos 

dos trabalhos. Araújo et al. (2007) destacou que um determinado grupo de obras pode 

representar o núcleo de autores e as teorias que suportam determinado campo ou área de 

pesquisa: 

 
Uma ciência é feita pela expressão das ideias de seus atores, ou seja, 
pesquisadores, teóricos e autores, também um determinado conjunto de obras é 
essencial para a sustentação de um modelo [...] Uma vez que ciência se faz entre 
seus pares por meio de publicações, certas publicações terão maior impacto do que 
outras, ainda que sejam do mesmo autor (ARAÚJO ET AL. 2007, p.105) 

 

Entretanto, ao identificar os autores e obras “clássicos” da ciência da informação por meio 

de questionário via web com pesquisadores em todo o país Araújo et al. encontrou uma 

grande dispersão em relação aos autores e obras: dos autores mais citados, nenhum foi 

citado por sequer metade dos pesquisadores. Entre as obras, 169 títulos foram citados 239 
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vezes e apenas um título recebeu o número máximo de 10 citações, o que equivale a 4,2% 

do total de citações indício de dispersão teórica da área. 

 

Para Meadows (1999, p.224) uma forma de estudar a idade da literatura é definir sua ‘meia-

vida’. A ‘meia-vida’ ou vida média da literatura é a relação entre o crescimento de uso das 

publicações e sua taxa de obsolescência, quando a literatura deixa de ser citada. Ao se 

elaborar uma lista com os anos de publicação das referências em relação ao ano 

correspondente o gráfico resultante seria equivalente a uma ‘curva de declínio das citações’. 

A meia-vida de declínio das citações pode ser compreendida como o “período de tempo 

durante o qual a literatura citada foi publicada” e permite uma gama de comparação entre 

especialidades e assuntos.  

 

Félix, Santos e Mello (2007) apresentam passo a passo a construção da tabela para definição 

da vida média de citações (cited half-life) em um determinado conjunto de literatura. Em 

estudo na literatura da área de botânica a vida média da literatura estudada foi determinada 

tomando-se por base a data que representa 50% das citações. Contados os anos até o ano 

final de publicação da literatura analisada pode-se identificar o tempo que equivale à vida 

média das citações. 

 

Na ciência da informação, pesquisas de análise de citações de dissertações e teses têm 

demonstrado indícios das bases teóricas em determinada área ou campo do conhecimento. 

Carvalho (2011) analisou a citação de patentes nas pesquisas da área de engenharia da 

Unicamp, concluindo que patentes são pouco utilizadas como fontes de informação 

científica e tecnológica. Mattos (2008) apresentou análise de citações das teses da área de 

administração no período de 1999 a 2007 para desenvolvimento da coleção de bibliotecas 

universitárias. Job (2006) analisou as citações de teses da área de educação física da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul defendidas e 2003 e 2004, identificando na 

literatura da área indícios de interdisciplinaridade. Leal (2005) estudou protótipo de uma 

biblioteca digital como ferramenta para análise de citação de dissertações e teses, 

concluindo viabilidade deste tipo de análise através do software DSpace para criação de 

bibliotecas digitais. Vanz (2004) analisou citações das dissertações da área de comunicação 
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no período de 1998 a 2000, identificando através dos índices desenvolvidos existência de 

dependência da literatura de outras áreas de conhecimento nas pesquisas em comunicação.  

 

Café e Bräscher (2008, p.54) indicaram as dificuldades encontradas nas pesquisas de análise 

de citações como padronização dos títulos de periódicos e dos nomes dos autores, 

destacando também as dificuldades na descrição de conteúdo das citações a partir da 

representação dos assuntos nos títulos das citações. Vanz (2004, p.120) destacou que apesar 

da variedade de manuais disponíveis e orientações dos próprios programas de pós-

graduação muitos documentos (teses e dissertações) apresentam erros de normalização; 

como a seção de referências é uma parte do trabalho, “a ela também se aplica a 

normalização, tanto na sua forma quanto na sua adequada utilização”.  

 

Na presente pesquisa as citações coletadas foram identificadas na seção referências dos 

trabalhos analisados e normalizadas, para garantir a correção da referência. Os títulos 

citados em “et al.” foram pesquisados e todos os autores foram listados para garantir a 

presença de todos os nomes na análise, conforme visto no exemplo do QUADRO 7. Em 

alguns casos, nas referências presentes em mais de uma dissertação foram encontradas 

discrepâncias, como nomes de autores incorretos e datas erradas. Nestes casos, procedeu-

se da mesma forma das citações em “et al.”, pesquisando-se o título citado para garantia de 

correção dos dados. 

Quadro 7 Desdobramento de autores citados em “et al.” 

Referência Autores identificados 

CRUZ, Ângelo Antônio Alves Correa et al. 

CRUZ, Ângelo Antônio Alves Correa 

BATTAGLIA, Beatriz Bergonzoni 

OLIVEIRA, Érica Beatriz Pinto Moreschi 

GABRIEL, Maria Aparecida 

FERREIRA, Rita de Cássia Santos 

PRATI, Suely Cafazzi 

 

Foram analisadas as citações presentes na seção de revisão de literatura dos trabalhos 

selecionados para análise. Este limite de coleta das citações justifica-se pelo objetivo da 

pesquisa, a identificação das bases teóricas dos trabalhos sobre o Portal, de maneira que se 
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compreendeu não ser necessária a presença da literatura citada em outras seções das 

dissertações.  

 

Para a coleta de dados, foi utilizado o software13 “Análise de citações” de Silva e Alvarenga 

(2009), desenvolvido em Microsoft Access Conforme pode ser visto na FIG. 12, o software 

permite a inserção manual de dados bibliográficos diversos como: título, autor, data, 

tipologia do material, entre outros, vinculando os dados a uma publicação de origem criando 

a relação entre um documento citante e os documentos citados.  

Figura 12 Software “Análise de citações” 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Após o cadastro, os dados foram automaticamente transferidos para planilhas do Microsoft 

Excel organizados pelos elementos constituintes da referência citada: autores, título, data, 

                                                           

13
 Desenvolvido para a disciplina de mestrado e doutorado “Bibliometria e Sistemas de Informação” ministrada 

pela professora doutora Lídia Alvarenga no Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação (PPGCI) da 
UFMG. 
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fonte e assunto – as referências citadas também foram categorizadas por assunto, 

possibilitando uma análise entre os assuntos apresentados nos sumários e os assuntos 

presentes na revisão de literatura dos trabalhos. A seguir, na FIG. 13, apresenta-se uma das 

planilhas utilizadas para a análise de dados: 

Figura 13 Coleta de dados das citações 

 

 

Privilegiando-se as informações sobre: autores, título, assunto, foi possível realizar o 

cruzamento de autores, títulos e categorias de assuntos mais citados. Utilizando-se os filtros 

das planilhas também foi possível estabelecer o número de ocorrências de datas de 

publicação, idiomas e tipologias das fontes, apresentados nos resultados a seguir. 
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5. Apresentação e análise dos resultados 

Apresenta-se o resultado das duas análises desenvolvidas: a análise de assunto dos sumários 

e a análise de citações das seções de referência das dissertações; as citações também foram 

analisadas quanto a seus assuntos, e ao longo do capítulo os resultados de ambas as análises 

são comparados. 

 

5.1.Análise de assuntos dos sumários 

Na análise de assunto dos sumários das dissertações foram encontrados 198 termos isolados 

ou assuntos, agrupados em categorias de assunto conforme a taxonomia utilizada. 

Isoladamente, não é possível identificar um núcleo de assunto presente nos trabalhos, já que 

em 198 termos presentes nos sumários, 96 termos diferentes (48,5%) ocorrem apenas uma 

vez, ou seja, foram encontrados em apenas uma dissertação (TAB. 4). Essa dificuldade 

terminológica pode ser compreendida como uma dificuldade da área em padronizar sua 

terminologia, uma vez que termos como ‘periódico eletrônico’, ‘periódico científico’ foram 

utilizados de maneira diferenciada do termo ‘periódico científico eletrônico’ ainda que 

tratem do mesmo fenômeno. Nota-se também a baixa frequência de termos isolados que 

tenham ocorrido em mais de um dos trabalhos, o que pode ser compreendido como um 

indício de dispersão terminológica dos estudos. Essa dispersão pode ser considerada 

também uma consequência da pouca coesão tradicionalmente encontrada em estudos de 

uso e de usuários.  

Tabela 4 Frequência de termos isolados 

Nº dissertações Nº termos isolados Somatória Ʃ Frequência % 

8 2 16 8,1% 

6 2 12 6,1% 

5 2 10 5,1% 

4 4 16 8,1% 

3 8 24 12,1% 

2 12 24 12,1% 

1 96 96 48,5% 

Total 198 100% 
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Na TAB. 5 são apresentados os termos isolados de maior ocorrência, ou seja, termos isolados 

encontrados em mais de uma dissertação e seu enquadramento na taxonomia utilizada. 

“Portal de Periódicos Capes” e “periódicos científicos eletrônicos” são os únicos dois termos 

que ocorreram em todas as dissertações. Ainda assim, estes termos apresentaram variações 

como “Portal Capes”, “Portal de Periódicos”, “periódicos científicos”, “periódicos 

eletrônicos”, entre outros. Termos como “amostra”, “amostra e população”, “universo e 

amostragem”, foram agrupados no termo “Universo, população e amostra” já que 

representam a discussão de dados empíricos das pesquisas. Como se tratava do mesmo 

conceito, termos semelhantes foram agrupados e representados como um único termo. O 

número de vezes em que cada termo ocorreu nos sumários foi apresentado como 

quantidade de ocorrência, o que equivale dizer o número de vezes em que cada termo 

ocorreu nas dissertações.  

Tabela 5 Termos isolados de maior frequência 

Termo isolado Categoria de assunto Ocorrência 

Periódico científico Comunicação científica 8 

Portal de Periódicos CAPES Portal Capes e bibliotecas digitais de periódicos 8 

Estudos de usuários Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 6 

Instrumento de coleta de dados Pesquisa: conceitos básicos 6 

Amostra e Ambiente de Estudo Pesquisa: conceitos básicos 5 

Procedimento de análise dos dados Pesquisa: conceitos básicos 5 

Caracterização da pesquisa Pesquisa: conceitos básicos 4 

Comunicação científica Comunicação científica 4 

Tecnologias da Informação e Comunicação Tecnologia da Informação 4 

Uso da informação Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 4 

Biblioteca digital Portal Capes e bibliotecas digitais de periódicos 3 

Biblioteca universitária Portal Capes e bibliotecas digitais de periódicos 3 

Estudos de uso Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 3 

Informação científica Comunicação científica 3 

Necessidade e uso da informação Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 3 

Procedimentos de coleta de dados Pesquisa: conceitos básicos 3 

Universo, população e amostra Pesquisa: conceitos básicos 3 

Uso do Portal Variáveis de análise e caracterização do usuário 3 

Áreas de conhecimento Áreas e subáreas do conhecimento 2 

Barreiras Variáveis de análise e caracterização do usuário 2 
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Estudo de caso Métodos de pesquisa em estudos de uso 2 

Horas de navegação Variáveis de análise e caracterização do usuário 2 

Índices de sucesso no uso do Portal Variáveis de análise e caracterização do usuário 2 

Limitação da pesquisa Pesquisa: conceitos básicos 2 

Natureza da pesquisa Pesquisa: conceitos básicos 2 

Questionário Métodos de pesquisa em estudos de uso 2 

Sistemas de Recuperação de Informação Tecnologia da informação 2 

Sujeitos da pesquisa Variáveis de análise e caracterização do usuário 2 

Uso de periódicos Variáveis de análise e caracterização do usuário 2 

Usuários Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 2 

Termos que ocorreram apenas uma vez (ocorrem em apenas uma dissertação): 96 

 

As categorias da taxonomia de Hawkins (2003) são as categorias de análise de assunto em 

que os termos isolados foram agrupados de acordo com sua semelhança conceitual. A seguir 

no QUADRO 8são apresentados todos os termos isolados e sua distribuição nas 13 

categorias retiradas/adaptadas da taxonomia: Agentes de informação, Portal Capes e 

bibliotecas digitais de periódicos, Comunicação científica, Variáveis de análise e de 

caracterização do usuário, Áreas e subáreas do conhecimento, Pesquisa: conceitos básicos, 

Sociedade da informação, Tecnologia da Informação, Teorias e modelos de pesquisa, 

Métodos de pesquisa e a categoria “Caso de pesquisa” criada para a especificidade desta 

análise. 
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Quadro 8 Termos isolados 

Categorias Termos presentes nas categorias 

Agentes de informação CAPES, meio acadêmico, pós-graduação, programa de pós-graduação, universidade 

Portal Capes e bibliotecas digitais de periódicos 

Administração de recursos informacionais, aquisição de periódicos, biblioteca central, biblioteca digital ou virtual, 

bibliotecas digitais, bibliotecas universitárias, bibliotecas universitárias brasileiras, consórcios e portais, Cosmopédia, 

Portal de Periódicos CAPES, programa de apoio à aquisição de periódicos 

Caso de pesquisa 
Universidade de Brasília, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal De Minas Gerais, Universidade Federal de 

Minas Gerais, Universidade Federal de Santa Catarina, Universidade Federal do Acre 

Comunicação científica 

Comunicação científica, informação, informação científica, processos e fluxos de informação, produção bibliográfica, 

fontes de informação, periódicos científicos, periódicos impressos e eletrônicos, periódicos eletrônicos, periódicos 

indexados 

Variáveis de análise e de caracterização de 

usuários 

Acesso [acesso e uso do Portal], tempo de docência, sujeitos da pesquisa, baixa taxa de erros, consulta de periódicos, 

dificuldades no uso do Portal, eficiência de uso, estratégias de busca, fatores de motivação, fatores que prejudicam a 

utilização do Portal, frequência de uso, grau de satisfação, horas de navegação, horas dedicadas à pesquisa, índice de 

sucesso na busca por informação, índices de sucesso no uso do Portal, aspectos de layout do portal, local de utilização da 

internet, opções de pesquisa do Portal, problemas no uso de periódico eletrônico, satisfação com a qualidade dos 

periódicos eletrônicos, satisfação com a qualidade e periódicos eletrônicos disponíveis no Portal, satisfação com a 

quantidade dos periódicos eletrônicos, satisfação com a quantidade dos periódicos eletrônicos disponíveis no Portal, 

satisfação subjetiva, uso de periódicos, uso do portal, utilização de periódicos, utilização do Portal, [ocorrência de] 

variáveis intervenientes, barreiras, barreiras idiomáticas, domínio da informática, domínio da internet, facilidade de 

aprendizado, facilidade de memorização, hábitos na leitura de periódicos eletrônicos, utilização de outras fontes de 

pesquisa 
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Categorias Termos presentes nas categorias 

Áreas e subáreas de conhecimento 
Áreas de conhecimento, Ciência da Informação, Ciências Biológicas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, 

produtos naturais, sintéticos bioativos 

Pesquisa: conceitos básicos 

Abordagem metodológica, amostra e ambiente de estudo, características da pesquisa, instrumentos de coleta de dados, 

estatística descritiva, instrumentos de coleta de dados, instrumentos de pesquisa, limitações da pesquisa, natureza da 

pesquisa, objeto de estudo, população e amostragem, população em estudo, procedimento de análise dos dados, análise 

comparativa dos dados, procedimentos de coleta dos dados, seleção da amostra, técnicas de coleta e de tratamento dos 

dados, tipo de pesquisa, tratamento e apresentação dos dados coletados, unidade de análise e perspectiva, universo, 

população e amostra 

Sociedade da Informação 
Assimilação da informação, construção do conhecimento, geração do conhecimento, ISO, papel da informação, portais 

de informação, sociedade da informação 

Tecnologia da Informação 
Internet, meio eletrônico, novas tecnologias, redes, sistemas de recuperação de informação, tecnologia da informação, 

tecnologias da informação e comunicação, serviços de informação [providos por TIC] 

Teorias e modelos de pesquisa 

Modelo de Aceitação de Tecnologia (modelo TAM), modelo de Choo, Detlor e Turnbull, [visão de] Jakob Nielsen, modelo 

de Ellis, modelo de Kuhlthau, modelo de Marchionini, modelo de Wilson, modelos de busca de informação, modelos de 

busca de informação em ambiente web, Teoria da Ação Raciocinada (TRA), teorias sobre aceitação das tecnologias da 

informação comportamento de busca de informação, comportamento de usuário, estudo de usuários, estudos de 

necessidade e uso da informação, estudos de usabilidade, estudos de uso, estudos de usuários, necessidade e uso da 

informação, necessidades informacionais, usabilidade, uso, uso da informação, usuários, usuários da informação 

Métodos de pesquisa 
Ferramentas de apoio à pesquisa, técnica do incidente crítico, análise de log, análise fatorial, questionário, entrevista, 

estudo de caso, pesquisa de campo 
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Cada termo isolado ocorreu no mínimo uma vez, em apenas uma dissertação, ou no máximo 

oito vezes, uma vez em cada uma das oito dissertações analisadas (TAB. 6). Ao agruparem-se 

os termos nas categorias de assunto foi possível identificar o número de termos relativos às 

categorias: 

Tabela 6 Número de termos na categoria 

Categoria Nº de termos na categoria 

Pesquisa: conceitos básicos 40 

Variáveis de análise e caracterização do usuário 40 

Teorias e modelos de estudos de uso 36 

Portal Capes e bibliotecas digitais de periódicos 19 

Comunicação científica 18 

Tecnologia da Informação 10 

Método de pesquisa em estudos de uso 9 

Áreas e subáreas do conhecimento 8 

Sociedade da informação 7 

Caso da pesquisa 6 

Agentes de informação 5 

 

O grande número de termos que correspondem à categoria “Variáveis de análise e 

caracterização dos usuários” espelha a característica empírica das pesquisas: são discutidas 

as variáveis levantadas, por exemplo, por meio de questionário (instrumento de coleta de 

dados mais utilizado nas pesquisas). Entre estas variáveis, muitas são variáveis de 

caracterização do usuário, como tempo de docência, habilidade em utilizar a web, facilidade 

ou dificuldade em línguas estrangeiras, entre outras. A categoria de “Pesquisa: conceitos 

básicos” teve alto número de ocorrência uma vez que todas as pesquisas apresentaram seu 

percurso metodológico com destaque para amostragem, instrumentos de coleta de dados, 

caracterização da pesquisa. Essas categorias são complementares e denotam o alto grau de 

discussão empírica dos trabalhos analisados. Somadas, essas duas categorias equivalem a 

mais que o dobro da categoria “Teorias e modelos de estudos de uso” que abriga termos 

como modelo de Choo, de Wilson ou de Kuhlthau, teoria da ação raciocinada, usabilidade ou 

comportamento informacional. A análise destas categorias nos assuntos das dissertações 

indica que os estudos de uso sobre o Portal apresentam teorias e modelos (GRAF. 1), mas 

discutem e utilizam pouco da literatura da disciplina estudos de uso e usuários, embora 
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citem um alto número de estudos e teorias na revisão de literatura, como será apresentado 

na análise de citações das pesquisas. 

Gráfico 1 Distribuição das categorias de assuntos nos sumários 

 

 

5.1.1. Distribuição de assuntos nas seções 

A distribuição dos assuntos nas seções identificadas no sumário representa a contribuição 

conceitual dos termos à estrutura da pesquisa. Ao se calcular a média de frequência das 

categorias de assunto é possível identificar os assuntos que mais contribuíram para cada 

seção, pois o valor da média indica onde se concentram os dados da distribuição de 

frequência das categorias de assunto. O cálculo da média foi feito somando-se o número 

total de termos de cada seção (86 termos na seção “Literatura”, 46 termos na seção 

“Metodologia”, 48 termos na seção “Resultados” e 18 termos na seção “Título”) e dividindo 

pelo número de categorias de assuntos (11 categorias). Na TAB. 7 foram destacados os 
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valores acima da média, evidenciando-se um maior grau de contribuição da categoria 

destacada para as seções das dissertações: 

Tabela 7 Distribuição de assuntos nas seções 

Categoria Literatura Metodologia Resultados Título 

Agentes de informação 4 0 0 1 

Áreas e subáreas do conhecimento 1 0 4 3 

Caso da pesquisa 1 0 1 4 

Comunicação científica 16 0 2 0 

Métodos de pesquisa em estudos de uso 1 5 2 1 

Pesquisa: conceitos básicos 0 38 1 1 

Portal Capes e bibliotecas digitais 16 1 1 1 

Sociedade da informação 7 0 0 0 

Tecnologia da Informação 10 0 0 0 

Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 27 1 3 5 

Variáveis de análise e de caracterização do usuário 3 1 34 2 

Média 7,8 4,2 4,4 1,6 

Total por capítulo 86 46 48 18 

 

Os dados acima indicam que na seção de “Revisão de literatura” o assunto mais discutido foi 

“Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários” com 27 termos isolados. Entretanto, 

outros assuntos também ficaram acima da média de frequência: “Comunicação científica” e 

“Portal Capes e bibliotecas digitais” obtiveram 16 termos cada categoria e “Tecnologia da 

informação” com 10 termos. O número de termos acima da média evidencia uma divisão 

dentro da seção de revisão de literatura entre os aspectos teóricos da pesquisa e a 

contextualização do Portal Capes expressa nos assuntos de comunicação científica e 

histórico de evolução do Portal. “Pesquisa: conceitos básicos” é o assunto mais discutido na 

seção de Metodologia com maior número de termos, 38 termos; este alto número de 

incidência do assunto na seção é facilmente explicável pela presença de termos como 

“amostra”, “instrumento de coleta de dados” e outros em todas as dissertações, mas com 

variações significativas entre os termos. Na seção de resultados, “Variáveis de análise e 

caracterização do usuário” é o assunto mais abordado com 34 termos. O GRAF. 2 destaca as 

categorias acima da média e a contribuição destas para cada seção das dissertações. 
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Gráfico 2 Distribuição de assuntos nas seções 
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5.2. Análise de citações da revisão de literatura 

Foram coletadas da seção de revisão de literatura das dissertações 461 citações de 621 

autores14. Os assuntos das citações na seção de revisão de literatura também foram 

expressos em números relativos, de maneira a evidenciar a contribuição dos autores na base 

teórica das pesquisas. Como em alguns casos, uma mesma referência foi citada mais de uma 

vez, considerou-se o número de citações para a referência e para o assunto, assim como 

foram considerados os autores, com o objetivo de demonstrar o aspecto conceitual da 

referência – quantas vezes um autor é citado, qual trabalho é mais citado, qual assunto tem 

maior frequência nas bases teóricas. O ranking de categorias de assunto é apresentado na 

TAB. 8: 

Tabela 8 Frequência das categorias de assunto nas citações 

Categoria de assunto Número de citações 

Estudos de uso (estudos empíricos) 98 

Comunicação científica 75 

Epistemologia e ciência da informação 66 

Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 59 

Sociedade da Informação 48 

Portal Capes e bibliotecas digitais de periódicos  44 

Tecnologia da Informação 29 

Métodos de pesquisa em estudos de uso 25 

Agentes de informação 16 

Pesquisa: conceitos básicos 1 

 

Como se pode observar a partir dos dados acima, praticamente todas as categorias de 

assunto se repetiram. No entanto, duas situações emergiram da análise: a categoria de 

assunto “Áreas e subáreas do conhecimento” não foi encontrada nas referências; 

entretanto, um alto número de citações acerca da origem e escopo da ciência da informação 

e suas disciplinas foram coletadas das revisões de literatura. Também foram citados 

materiais de referência como dicionários e bibliografias que, por serem objetos de estudo da 

                                                           

14
 Ao se organizar uma lista de referências, foram identificados 377 títulos publicados por 410 autores. A lista 

está disponível na seção de apêndices deste trabalho.  
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biblioteconomia e da ciência da informação, foram agrupados na categoria de assunto 

“Epistemologia e ciência da informação”. Na literatura citada foram identificadas referências 

acerca de teorias e modelos de estudos de uso e usuários, mas também publicações que 

tiveram com foco na discussão de dados empíricos. Neste caso estas referências foram 

divididas em duas categorias, a categoria de “Teorias e modelos de estudos de uso e 

usuários” – que também ocorreu nos sumários das dissertações –  e a categoria “Estudos de 

uso (estudos empíricos)” que só ocorreu na análise de citação. A categoria “Caso de 

pesquisa” identificada no sumário das pesquisas não teve ocorrência entre as citações. A 

distribuição das categorias é apresentada no GRAF. 3: 

Gráfico 3 Distribuição das categorias de assuntos nas citações 
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presente nas citações, 16,3% (75 citações) em que são analisados aspectos como origem e 

evolução dos periódicos, produtividade acadêmica e fluxos da informação científica. Em 

terceiro lugar, com 66 citações, está a discussão sobre a área de pesquisa na categoria 

“Epistemologia e ciência da informação” 14,3% com 66 citações, evidenciando a tradição da 

área em discutir sua origem e evolução; aqui também foram agrupadas publicações que 

discutem a epistemologia de outras áreas, ou que são fontes de informação de outras áreas, 

como “História geral da medicina brasileira” e “Dicionário do Brasil imperial”. Somente em 

quarto lugar aparecem as citações de “Teorias e modelos de estudos de uso e usuários”, 

12,8% (59 citações), forte indício de que a discussão teórica não é tão ampla e 

provavelmente é pouco observada no momento de coleta e análise de dados – nota-se que 

“Métodos de pesquisa em estudos de uso”, que seria um assunto complementar a categoria 

de teorias e modelos aparece apenas em oitavo lugar, com 25 citações (5,4%) do total de 

461 citações. As categorias “Sociedade da informação” e “Portal Capes e bibliotecas digitais 

de periódicos” apresentaram quase o mesmo número de citações (48 citações – 10,4% do 

total cada categoria e 44 citações, 9,5%). 

 

5.2.1. As categorias de assuntos das citações 

A seguir são apresentadas as referências encontradas e o número de citações, distribuídas 

pelas categorias de assunto. No apêndice B da presente pesquisa encontra-se a lista com as 

referências completa das citações presentes na seção de revisão de literatura das 

dissertações analisadas. Para facilitar a leitura de dados, optou-se por mostrar cada 

categoria de assunto em uma tabela independente, destacando-se os seguintes dados: 

autor(es), título e número de vezes que o título foi citado (frequência). 

 

5.2.1.1. Agentes de informação 

A literatura sobre os agentes de informação apresenta uma natureza bem diversa, 

contextualizando a estrutura política da universidade, do ensino formal e seus históricos. 

Equivale a 3,5% com 16 citações, do total de 461 citações (TAB. 9). 
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Tabela 9 Agentes de informação 

Autores Título 
Nº de 

citações 

BERNAL, J. D. The social function of science 1 

CAPES Site oficial 1 

CARVALHO, M. C. R. Estatísticas e padrões para o planejamento e avaliação de 

bibliotecas universitárias 

1 

CHARLES, C.; VERGER, J.  História das Universidades 1 

CUNHA, Luiz Antônio A universidade temporã: da colônia à era de Vargas. 1 

DEMO, Pedro Educação e qualidade 1 

FERREIRA, L. S. Bibliotecas universitárias brasileiras: análise de estruturas 

centralizadas e descentralizadas 

1 

KRZYZANOWSKI, Rosely 

Favero 

Integração e compartilhamento das bibliotecas brasileiras na busca 

e obtenção da informação: um desafio de muitas décadas 

1 

LUCKESI, C. Fazer Universidade: uma proposta metodológica 1 

MEIS, L.; LETA, J. O perfil da ciência brasileira 1 

MERTON, R. K. Os imperativos institucionais da ciência 1 

NEAL, James G. The entrepreneurial and imperative: advancing from incremental to 

radical change in the academic library 

1 

RUSSO M. Bibliotecas universitárias frente à sociedade da informação 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL 

DO ACRE 

Relatório de Atividades 2003 1 

VALETIM, Marta Lígia 

Pomim 

Estrutura governamental federal de fomento à c&t: conteúdos 

informacionais e bases de dados 

1 

WOLFF, Robert Paul O ideal da universidade 1 

 

Epistemologia e ciência da informação – citações sobre a literatura técnica, de referência 

(dicionários, bibliografias e normas) e ensaios epistemológicos foram compreendidas. 14,3% 

(66 citações) do total de 461 citações (TAB. 10).  

Tabela 10 Epistemologia e ciência da informação 

Autores Título 
Nº de 

citações 

LE COADIC, Yves-François.  A ciência da informação.  4 

BELKIN, N.; ROBERTSON, S. Information science and the phenomena of information. 3 

FIGUEIREDO, Nice Menezes Paradigmas modernos da ciência da informação 3 
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BARRETO, Aldo de Albuquerque A questão da informação 2 

BORKO, H. Information science: what is it? 2 

CUNHA, Murilo Bastos Para saber mais: fontes de informação em ciência e 

tecnologia 

2 

GUINCHAT, Claire; MENOU, Michel Introdução geral às ciências e técnicas da informação e 

documentação 

2 

OLIVEIRA, Marlene; MOTA, 

Francisca; ALVARADO, Rui U. 

Comunidade científica e cientificidade da Ciência da 

Informação 

2 

SANTOS FILHO, L.  História geral da medicina brasileira 2 

SARACEVIC, Tefko Ciência da Informação: origem, evolução e relações 2 

VAINFAS, R. Dicionário do Brasil Imperial (1822-1889).  2 

ALVARENGA, L.A. Teoria do Conceito Revistada em Conexão com Ontologias e 

Metadados no Contexto das Bibliotecas Tradicionais e 

Digitais 

1 

ALVES, Rachel Cristina Vesu; BANHIS, 

Ângela Tatiana M.; BICHERI, Ana 

Lúcia A.O.; SEGUNDO, José Eduardo 

Santarém; WOIDA, Luana Maia 

Ciência da informação, ciência da computação e 

recuperação da informação: algumas considerações sobre 

os métodos e tecnologias da informação utilizada ao longo 

do tempo 

1 

ARRUDA, Susana Margaret; CHAGAS, 

Joseane 

Glossário de biblioteconomia e ciências afins 1 

BARRETO, Aldo de Albuquerque Os destinos da Ciência da Informação: entre o cristal e a 

chama 

1 

BELKIN, N.J. Information concepts for information science. 1 

BRAGA, G. M. Informação, ciência da informação: breves reflexões em 

três tempos 

1 

BROOKES, Bertram C.  The  foundations  of  information  science 1 

BUONOCORE, Domingo Dicionário de bibliotecologia 1 

BUENO, 1991 BUENO, F. S. Minidicionário Silveira Bueno 1 

CAMPELLO, Bernadete S.; CENDÓN, 

Beatriz V.; KREMER, Jannette 

M.(Orgs.) 

Fontes de informação para pesquisadores e profissionais 1 

CAMPELLO, Bernadete Santos; 

CAMPOS, Carlita Maria 

Fontes de informação especializadas: características e 

utilização 

1 

CAPURRO, R.; HJORLAND, Birger The concept of information 1 

CARVALHO, E. C. A natureza social da ciência da informação. 1 

CASTRO, César Augusto Ciência da informação e biblioteconomia: múltiplos 

discursos 

1 

CAVALCANTI, Cordélia Indexação & tesauro: metodologia & técnicas 1 
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CONSELHO INTERNACIONAL DE 

ARQUIVOS 

ISAD(G): Norma geral internacional de descrição 

arquivística 

1 

DIAS, Eduardo José Wense Contexto digital e tratamento da informação 1 

CURRÁS, Emília La información en sus nuevos aspectos 1 

GONZÁLES DE GOMES, M. N. O objeto de estudo da ciência da informação: paradoxos e 

desafios 

1 

FERREIRA,  Aurélio  Buarque  de  

Holanda 

Novo Dicionário Aurélio Eletrônico da Língua Portuguesa 1 

HOSHOVSKY, A . G.; MASSEY, R. J. Information Science: its ends, means & opportunities 1 

LANCASTER, F.W. Indexação e resumos: teoria e prática 1 

MENOU, M. J. Trends in a critical review: the impact of information – II: 

concepts of information and its value 

1 

MESSIAS, L. C. S. Informação: um estudo exploratório do seu conceito em 

periódicos científicos brasileiros da área de Ciência da 

Informação 

1 

MORAES, Maria Célia Marcondes Paradigmas e adesões: temas para pensar a teoria e a 

prática em educação 

1 

NORONHA, Daisy P.; FERREIRA, Sueli 

M. P. 

Periódicos brasileiros especializados em biblioteconomia e 

ciência da informação: evolução 

1 

PAIM, Isis, PINTO, Júlio Cesar, 

AMARAL, Maria Tereza M., NEHMY, 

Rosa Maria Quadros, CASANOVA, 

Vera Lúcia. 

Interdisciplinaridade na ciência da informação: início de um 

diálogo 

1 

PINHERO, L. V. R. A Ciência da Informação entre sombra e luz: domínio 

epistemológico e campo interdisciplinar 

1 

PINHERO, L. V. R. Informação: esse obscuro objeto da ciência da informação. 1 

PINHERO, L. V. R. Processo evolutivo e tendências contemporâneas da ciência 

da informação 

1 

ROZADOS, Helen Beatriz Frota A Ciência da informação em sua aproximação com as 

Ciências cognitivas 

1 

SANTOS, G. C.; RIBEIRO, C. M. Acrônimos, siglas e termos técnicos: arquivística, 

biblioteconomia, documentação, informática 

1 

SARACEVIC, Tefko Interdisciplinary nature of information science.  1 

SARACEVIC, Tefko The concept of “relevance” in information science: an 

historical  review 

1 

SHANNON, Claude; WEAVER, 

Warren. 

Teoria matemática da informação 1 

SHERA, Jesse H.  Epistemologia Social, semântica geral e biblioteconomia 1 
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SHERA, Jesse H.  Sobre biblioteconomia, documentação e ciência da 

informação 

1 

SOUSA, José Martinez Dicionário de bibliotecología y ciencias afines.  1 

VON BERTALANFFY, Ludwig Teoria Geral dos Sistemas 1 

WERSIG, G.; NEVELING, U. The phenomena of interest to information science 1 

 

Comunicação científica – elementos da comunicação científica como periódicos, produção 

científica, distribuição e fluxo da comunicação foram considerados nesta categoria. Segunda 

categoria mais citada compreende 16,3% do total com 75 citações (TAB. 11).  

Tabela 11 Comunicação científica 

Autores Títulos 
Nº de 

citações 

MEADOWS, Jack A. A comunicação científica 6 

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado A ciência, o sistema de comunicação científica e a 

literatura científica 

3 

STUMPF, Ida Regina Chitto Passado e futuro das revistas científicas 3 

AGUIAR, A. C. Informação e atividades de desenvolvimento científico, 

tecnológico e industrial: tipologia proposta com base 

em análise funcional 

2 

BOORSTIN, Daniel J. Os descobridores: de como o homem procurou 

conhecer-se a si mesmo e ao mundo 

2 

COSTA, Sely M. S. Mudanças no processo de comunicação científica: o 

impacto do uso de novas tecnologias 

2 

CUNHA, Leo Publicações científicas por meio eletrônico: critérios, 

cuidados, vantagens e desvantagens 

2 

PESSANHA, C. Critérios editoriais de avaliação científica: notas para 

discussão 

2 

SIMEÃO, Elmira Luzia Melo Soares Comunicação extensiva e o formato do periódico 

científico em rede 

2 

TARGINO, Maria das Graças Comunicação científica: o artigo de periódico nas 

atividades de ensino e pesquisa do docente 

universitário brasileiro na pós-graduação 

2 

TENOPIR, Carol; KING, Donald W. A importância dos periódicos científicos para o trabalho 

científico 

2 

UNISIST Main working document 2 

AZEVEDO NETTO, C. X.  Signo, sinal, informação: as relações de construção e 1 
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transferência de significados 

ATKIN,  C. Instrumental  utilities  and  information-seeking.  1 

BARRETO, Aldo de Albuquerque Os Agregados de informação: memórias, esquecimento 

e estoques de informação 

1 

BARRETO, A. A. Mudança estrutural no fluxo do conhecimento: a 

comunicação eletrônica 

1 

BAYMA, Maria de Fátima Castro Enfoque de marketing na distribuição da revista PAB, 

como produto de informação 

1 

BEN DAVID, Joseph O papel do cientista na sociedade: um estudo 

comparativo. 

1 

BOUGNOUX, D. La communication contre l’information 1 

CASTELLANI, M. R.; ZWOCKER, R. Informatizando a comunicação na universidade: uma 

análise cultural 

1 

CHRISTOVÃO, Heloisa Tardim Da comunicação informal à comunicação formal: 

identificação da frente de pesquisa através de filtros de 

qualidade 

1 

CNPq MANUAL Frascati: medição de atividades científicas e 

tecnológicas 

1 

COSTA, Sely M. S.; SILVA, Wagner 

Augustus A.; BEZERRA, Marcos Costa 

Publicações científicas eletrônicas no Brasil: mudanças 

na comunicação formal, também? 

1 

CRANE, D. Invisible  colleges: diffusion of knowledge in scientific 

communities 

1 

DALLA ZEN, A. M. Canais, fontes e uso da informação científica: uma 

abordagem teórica 

1 

GARVEY,  W.D;  GRIFFITH,  Belver  C.  Scientific  Communication  as  a  Social  System 1 

GOMES, Suely Henrique de Aquino A apropriação dos periódicos eletrônicos: repensando 

as abordagens teóricas 

1 

HAWKING, Stephen O universo numa casca de noz 1 

MARTINS, W. A Palavra escrita: história do livro, da imprensa e da 

biblioteca 

1 

MEADOWS, Arthur Jack Comunication in Science 1 

MEADOWS, Arthur Jack Os periódicos científicos e a transição do meio impresso 

para o eletrônico 

1 

MIRANDA, Dely Bezerra de; PEREIRA, 

Maria  de Nazaré Freitas 

O periódico científico como veículo de comunicação: 

uma revisão da literatura 

1 

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado O impacto  das  tecnologias  de  informação  na  

geração  do  artigo científico:  tópicos  para  estudo 

1 

MUELLER, S.P.M. A publicação da ciência: áreas científicas e seus canais 1 
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preferenciais 

MUELLER, S.P.M; PASSOS, E.J.L. As questões da comunicação científica e a ciência da 

informação 

1 

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado O círculo vicioso que prende os periódicos nacionais 1 

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado O crescimento da ciência, o comportamento científico e 

a comunicação científica: algumas reflexões 

1 

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado O periódico científico 1 

MUELLER, Suzana Pinheiro Machado Realidade e controvérsia das publicações eletrônicas: o 

periódico científico 

1 

NORONHA, Daisy P.; FERREIRA, Sueli 

M. P. 

Revisão de literatura 1 

PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro  Comunidades científicas e infra-estrutura tecnológica 

no Brasil para uso de recursos eletrônicos de 

comunicação e informação na pesquisa 

1 

PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro Páginas de uma revista em 25 anos 1 

RUSH, James. E. Foreword. Scholarly publishing: the electronic frontier 1 

RUSSO,  Mariza;  SANTOS,  Eliana  

Taborda  Garcia;  SANTOS,  Maria  

José Veloso  da  Costa 

Produção Científica Brasileira: da comunicação à 

recuperação via WEB 

1 

SARMENTO E SOUZA, Maria 

Fernanda 

Periódicos científicos eletrônicos: apresentação de 

modelo para análise de estrutura 

1 

SOLLA PRICE, Derek J. A ciência desde a Babilônia 1 

SOLLA PRICE, Derek J. Networks of scientific papers 1 

SOUZA,  Denise  H.  Farias  de.   Publicações  periódicas:  processos  técnicos,  circulação  

e disseminação seletiva da informação 

1 

SOUZA, M.F.S. Periódicos Científicos Eletrônicos: Apresentação de 

Modelo para Análise de Estrutura 

1 

STUMPF,  Ida  Regina  Chitto Reflexões sobre as revistas brasileiras 1 

TARGINO, Maria das Graças Comunicação  científica:  uma  revisão  de  seus  

elementos  básicos 

1 

TARGINO, Maria das Graças Novas tecnologias e produção científica: uma relação 

de causa e efeito ou uma relação de muitos efeitos? 

1 

THE  NATIONAL  ACADEMIES  Electronic scientific, technical and medical journal  

publishing and its  implications: report of a symposium 

1 

VAN RAAN, A.F.J. The future of the quality  assurance system: its impacts 

on social  and professional recognition of scientists  in 

the era of the electronic publishing 

1 

VILLAÇA, N. Impresso ou Eletrônico? Um trajeto de Leitura 1 
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WORMELL, Irene Informetria: explorando bases de dados como 

instrumentos de análise 

1 

ZIMAN, John Conhecimento público 1 

 

Método de pesquisa – como as pesquisas analisadas contextualizaram o Portal como uma 

biblioteca digital, as publicações sobre avaliação de bibliotecas digitais foram consideradas 

como pertinentes à discussão dos métodos de pesquisa; entretanto, agrupa apenas 5,4% do 

total de citações com apenas 25ocorrências (TAB. 12).  

Tabela 12 Método de pesquisa 

Autores Título 
Nº de 

citações 

FIGUEIREDO, Nice Menezes Estudos de uso e usuários da informação 5 

CUNHA,  Murilo  Bastos Metodologias para estudos de usuários da informação científica e 

tecnológica 

3 

SANZ CASADO, Elia Manual de estudios de usuarios 2 

BOHMERWALD,  Paula Uma proposta metodológica para avaliação de bibliotecas digitais: 

usabilidade e comportamento de busca por informação na 

Biblioteca Digital da PUC - Minas 

1 

BÖHMERWALD,  Paula Metodologias  para  avaliação de bibliotecas digitais 1 

BOLLEN, J.; LUCE, R. Evaluation of Digital Library Impact and User Communities by 

Analysis of Usage Patterns 

1 

CASE, Donald O. Looking for Information: A Survey of Research on Information 

Seeking, Needs and Behavior 

1 

FIGUEIREDO, Nice Menezes Metodologias para promoção do uso da informação: técnicas 

aplicadas particularmente em bibliotecas universitárias e 

especializadas 

1 

HARTER, S.; HERT, C. Evaluation of Information Retrieval Systems: Approaches, Issues, 

and Methods 

1 

KUNZ, W. Methods of analyzing and evaluation of information needs. 1 

MCCLURE, CHARLES R. User-based data collection techniques and strategies for networked 

information services 

1 

SARACEVIC, T. Digital Library Evaluation: Toward an Evolution of Concepts 1 

SCHLEYER, Judith Rebeca Estudos de usuários: introdução à problemática e à metodologia 1 

SILVA, Janete F.; FERREIRA, 

Marta Araújo T.; BORGES, 

Mônica E.N. 

Análise metodológica dos estudos de necessidades de informação 

sobre setores industriais brasileiros: proposições 

1 
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SOERGEL, D. A Framework for Digital Library Research 1 

SOUZA, Cassandra L. M.V. A problemática dos métodos quantitativos e qualitativos em 

Biblioteconomia e Documentação: uma revisão de literatura 

1 

TENOPIR,  Carol. Information metrics and user studies 1 

WANG,  P. Methodologies and methods for user behavior research 1 

 

A categoria de “Pesquisa: conceitos básicos” é a categoria que abriga elementos de 

pesquisa científica. É natural que não sejam encontradas citações desta categoria na seção 

de revisão de literatura das dissertações, já que este tema é discutido na seção de 

metodologia. Há ocorrência de apenas uma citação (0,2% das citações): OLIVEIRA, S. L. 

Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisas, TGI, TCC, monografias, 

dissertações e teses.  

 

Portal Capes e bibliotecas digitais de períodos – o histórico de criação do Portal e 

discussões conceituais/teóricas/cronológicas sobre bibliotecas digitais foram consideradas 

uma categoria a parte, a fim de evidenciar a contextualização do Portal em contraste com a 

abordagem metodológica das dissertações. Equivale a 9,5% das citações com 44 citações do 

total de 461 citações (TAB. 13). 

 

Tabela 13 Portal Capes e bibliotecas digitais de períodos 

Autores Título 
Nº de 

citações 

LEVACOV, Marília. Bibliotecas virtuais (r)evolução? 4 

CRUZ, Ângelo Antônio Alves Correa et al Impacto dos periódicos eletrônicos em 

bibliotecas universitárias 

3 

SOARES, Gláucio Ary Dillon O  Portal de Periódicos da Capes: dados e 

pensamentos. 

3 

ARMS, W. Y. Digital libraries 2 

CUNHA, Murilo Bastos Desafios na  construção de uma biblioteca 

digital 

2 

PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro GT15 - Serviço de informação e publicações 

para especialistas em ICT 

2 

ROWLEY, Jennifer. A biblioteca eletrônica. 2 

ALMEIDA,  E.  C.  E. Portal periódicos CAPES: the brazilian national  1 
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electronic library consortium for science and 

technology 

ARAGÃO, Tutilla Brito Área Técnica/Coordenação Geral do Portal de 

Periódicos da Capes 

1 

ARAGÃO, Tutilla Brito Dissertação [dados estatísticos da CAPES] 

(mensagem pessoal) 

1 

BLATTMANN, Ursula Modelo de gestão da informação digital on-line 

em bibliotecas acadêmicas na educação à 

distância: biblioteca virtual 

1 

BRASIL. Ministério de Ciências e Tecnologia Normas para Uso das Publicações Eletrônicas 

disponíveis no Portal .periódicos 

1 

BRASIL. Ministério de Ciências e Tecnologia O que é o Portal.periodicos CAPES 1 

CAPES  Avaliação Trienal 2007.  1 

CAPES Ofício/CAPES/DPR nº 017/2006 1 

CAPES Portal de Periódicos da CAPES 1 

CARVALHO, M. C. R. Relatório do seminário sobre biblioteca central 

x bibliotecas setoriais 

1 

CENDÓN, Beatriz Valadares; RIBEIRO, Nádia 

Ameno 

Análise da literatura acadêmica sobre o portal 

periódicos Capes 

1 

CUNHA, Murilo Bastos Biblioteca digital: bibliografia internacional 

anotada 

1 

CUNHA, Murilo Bastos Construindo o futuro: a biblioteca universitária 

brasileira em 2010 

1 

DOWNS, R.R.; FRIEDMAN, E.A. Digital library support for scholarly research 1 

GONÇALVES,  Marcos  André.  FOX,  Edward  

A.  

Technology and Research in a Global 

Networked University Digital Library (NUDL) 

1 

HAEFFNER,  Cristina Coordenação Geral do Portal de Periódicos 

Periódicos [mensagem pessoal] 

1 

JURIC, Marco Túllio Azevedo; MARTINS, 

Maria de Fátima  Moreira 

A antecipação às recomendações do 

Portal.Periódicos.CAPES: a experiência da 

biblioteca central do CCS/UFRJ 

1 

KRZYZANOWSKI, Rosaly Fávero; TARUHN, 

Rosane. 

Biblioteca eletrônica de revistas científicas 

internacionais: projeto de consórcio 

1 

LESK, M. Practical Digital Libraries: Books, Bytes and 

Bucks 

1 

MUELLER, S. P. M. Universidade e formação: a biblioteca 

universitária e os programas de educação à 

distância: uma questão não resolvida 

1 
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MUELLER, Suzana Pinheiro Machado O periódico científico e as bibliotecas 

universitárias: velhos problemas, novas 

soluções 

1 

MUJOO-MUNSHI, Usha Building Digital Resources: Creating Facilities at 

INSA 

1 

SAUNDERS, Laverna The virtual library today 1 

SOUSA, Claudia Gonçalves A biblioteca universitária e a pesquisa científica 

na Universidade Federal de Santa Catarina 

1 

WATERS,  Donald  J. What are Digital Libraries? 1 

ZANAGA, Mariângela Pisoni; SILVA, Izilda 

Morelli Pignataro 

Disponibilização do catálogo do acervo das 

bibliotecas da UNICAMP na WEB, utilizando o 

Altavista Search Intranet 

1 

 

Sociedade da informação – as citações sobre a gestão do conhecimento, impacto da 

tecnologia, fluxos da informação na sociedade. Essa categoria apresenta um número 

aproximado de citações da categoria de assunto sobre o Portal Capes – 48 citações, 10,4% 

do total de citações(TAB. 14). 

Tabela 14 Sociedade da informação 

Autores Títulos 
Nº de 

citação 

CASTELLS, Manuel A era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 1. A 

sociedade em rede 

3 

ARAÚJO, Eliany Alvarenga A construção social da informação: práticas informacionais no 

contexto de Organizações Não-Governamentais/ONGS 

brasileiras 

2 

CASTELLS, M. A Galáxia da Internet - Reflexões sobre a Internet, os negócios 

e a sociedade 

2 

LÉVY,  Pierre Cibercultura 2 

LÉVY,  Pierre A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço 2 

TAKAHASHI, Tadao Sociedade da informação no Brasil : o livro verde 2 

ARAÚJO, Vania M. R. Hermes Informação: instrumento de dominação e de submissão 1 

BELLEI, Sergio Luiz Prado O livro, a literatura e o computador 1 

BENAKOUCHE,  Tamara Tecnologia é sociedade: contra a noção de impacto tecnológico 1 

BLATTMANN, Ursula; FRAGOSO, 

Graça M. (Org.) 

O zapear a informação em bibliotecas e na Internet 1 

BUSH, Vannevar As we may think 1 
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CASTELLS, M. Fluxos  redes e identidades: uma teoria crítica da sociedade 

informacional 

1 

CASTELLS, Manuel A era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 2.  O 

poder da identidade 

1 

CASTELLS, Manuel. A era da informação: economia, sociedade e cultura; v. 3. Fim 

de milênio 

1 

CRUZ, Tadeu Gerência do conhecimento: enterprise content management 1 

COYLE, K. Coyle´s Information Highway Handbook 1 

DAVENPORT, T. Ecologia da informação: por que só a tecnologia não basta para 

o sucesso na era da informação 

1 

DERTOUZOS, M.L.; LESTER, R.K., 

SOLOW, R.M., et al. 

Made in America, Regaining the productivity edge 1 

DOWBOR, Ladislau Novos espaços do conhecimento 1 

GHIRALDELLI JR. O futuro da Filosofia e o mundo virtual 1 

HAMEL, G. ; PRAHALAD, C.K. Competindo pelo futuro: estratégias inovadoras para obter 

controle do seu setor e criar mercados amanhã 

1 

LASTRES,  Helena  M.  M. Informação e conhecimento na nova ordem mundial 1 

LEMOS,  André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura 1 

LEMOS,  André;  PALACIOS, 

Marcos 

Janelas do ciberespaço: comunicação e cibercultura 1 

LESCA, H., ALMEIDA, F.C. Administração Estratégica da Informação 1 

LÉVY,  P. A revolução contemporânea em matéria de comunicação 1 

LÉVY,  Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era 

da informática. 

1 

LORENZEN, Michael. The land of confusion? High school students and their use of 

the World Wide Web for research 

1 

MCGARRY,  K. O contexto dinâmico da informação 1 

MCGEE, J., PRUSAK, L. Gerenciamento estratégico da informação 1 

MORAES, Denis O concreto e o virtual: mídia, cultura e tecnologia 1 

MORESI, E. A. D. Gestão de informação e do conhecimento 1 

MORIN, Edgar Introdução ao pensamento complexo 1 

PINCHOT, G; PINCHOT, E. O Poder das pessoas: como usar a inteligência de todos dentro 

da empresa para conquista do mercado 

1 

PIORE, M. J., SABEL, C. F. The Second Industrial Divide 1 

PINTO, V. B. Informação: a chave para a qualidade de sistemas de qualidade 

total 

1 

PRETTO, N. L. Desafios para a educação na era da informação: o presencial, à 

distância, as mesmas políticas e o de sempre 

1 
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REYNOLDS, Hadley; 

KOULOPOULOS, Tom 

Enterprise knowledge has a face. Intelligent 1 

SANTUCCI,  G. Information highways worldwide: challenges and strategies 1 

TARAPANOFF, Kira; ARAUJO 

JUNIOR, Rogério Henrique; 

CORMIER, Patrícia Marie Jeanne 

Sociedade da informação e inteligência em unidades de 

informação 

1 

WURMAN, Richard Saul. Ansiedade de informação: como transformar informação em 

compreensão 

1 

 

Tecnologia da informação – a literatura técnica voltada para as tecnologias de informação e 

também de comunicação, questões técnicas da gestão de informação em ambientes 

tecnológicos e estudos empíricos e de caracterização de estudos e aplicações foram 

consideradas citações pertinentes à TI (TAB. 15). Equivale a 6,3% das citações (29 citações). 

Tabela 15 Tecnologia da informação 

Autores Título 
Nº de 

citações 

DIAS, Cláudia Portal corporativo: conceitos e características 2 

BRASIL. REDE 

NACIONAL DE 

PESQUISA 

Mapa do backbone RNP2 1 

CASSARRARO, A C. Sistema de Informação para tomada de decisão 1 

CENDÓN, Beatriz 

Valadares 

A Internet 1 

CHILD, J. Information Technology, Organization, and the Response to Strategic 

Challenges 

1 

Comitê Gestor da 

Internet do Brasil 

2005 1 

CRUMLISH, C. Explorando a Internet 1 

DICTER, D.; 

O’CONNOR, D. 

Technology and global competition 1 

DICWEB Dicionário de Informática Web 1 

EDUAURELIO História do HTML 1 

FERNANDES, A. A.; 

ALVES, M.M. 

Gerência estratégia da tecnologia da informação 1 

HICKS, T. Should We Be Using ISO 12083 1 

JOHNSON, Steven Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de 1 
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criar e comunicar 

LAUDON, K.C., 

LAUDON, J. P. 

Management Information Systems Organization and Technology. 1 

LAUDON, Kenneth; 

Laudon, Jane Price 

Sistemas de informação com Internet 1 

MAÑAS, Antonio 

Vico 

Administração de sistemas de informação 1 

MERTA, A. Informatics  as  a  branch  of  science 1 

NIELSEN, Jakob Multimedia  and  Hypertext:  the  Internet  and  beyond 1 

OLIVEIRA, Antonio 

C.M.C. 

Tecnologia de informação: competitividade e políticas públicas 1 

RAMOS, Magda 

Camargo Lange 

A utopia dos bits: impacto das tecnologias de informação na interação 

bibliotecário/usuário (graduação) da Biblioteca Universitária da 

Universidade Federal de Santa Catarina 

1 

REZENDE, Denis 

Alcides; ABREU, Aline 

França de. 

Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação 

empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas 

1 

STAIR, Ralph M.  Princípios de sistemas de informação: uma abordagem gerencial 1 

STATON, M. A. Evolução das Redes Acadêmicas no Brasil: Parte 1 - da BITNET à Internet 1 

TARAPANOFF, K. Técnicas para tomada de decisão nos sistemas de informação 1 

TARGINO, Maria das 

Graças 

Internet e a sociedade: um sonho a mais 1 

TERRA, José C. C.; 

GORDON, Cindy 

Portais corporativos: a revolução na gestão do conhecimento 1 

WEISMAN, H.  M. Information  Systems,  services  and  centers 1 

WIKIPEDIA Definição do termo e-mail 1 

 

Na categoria “Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários” está listada a literatura 

que dá embasamento às discussões dos modelos teóricos nas pesquisas (TAB. 16). No 

ranking de categorias de assunto das citações está em quarto lugar com 12,8% das citações 

(59 citações), após as categorias de “Estudos de uso (estudos empíricos)”, “Comunicação 

científica” e “Epistemologia e ciência da informação”.  

 

Tabela 16 Teorias e modelos de estudos de uso e de usuários 

Autores Títulos Nº de 
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citações 

CHOO, Chun Wei A organização do conhecimento: como as organizações 

usam a informação para criar significado, construir 

conhecimento e tomar decisões 

4 

FERREIRA, Sueli Mara Pinto Estudo de necessidades de informação: dos paradigmas 

tradicionais à abordagem Sense-Making 

4 

DERVIN, Brenda; NILAN, Michael Information needs and uses 3 

PINHEIRO, Lena Vânia Ribeiro Usuários - Informação: o contexto da ciência e da 

tecnologia 

3 

ALLEN, T. J. Information needs and uses 2 

BELKIN, N.J.; ODDY, R.; BROOKS, H. ASK for Information retrieval 2 

DERVIN, Brenda An overview of sense-making research: concepts, 

methods and results to date 

2 

DILLON, A.; MORRIS, M. User acceptance of new information technology: theories 

and models 

2 

FERREIRA, Sueli Mara S. P. Novos paradigmas e novas percepções do usuário 2 

FIGUEIREDO, Nice Menezes Avaliação de coleções e Estudos de Usuários 2 

BARANAUSKAS, Maria Cecília 

Calani; ROCHA, Heloisa Vieira 

Design e avaliação de interface homem-computador 1 

BACK, H. B. What information dissemination studies imply 

concerning the design of on-line reference retrieval-

systems 

1 

BELKIN,  N.  J. Cognitive models and information transfer 1 

BARRETO,  Aldo  de  Albuquerque A eficiência técnica e econômica e a viabilidade de 

produtos e serviços de informação 

1 

BARRETO,  Aldo  de  Albuquerque  Políticas de monitoramento da informação por 

compressão semântica dos seus estoques 

1 

BETTIOL, E. M. Necessidades de informação: uma revisão 1 

BYRON, Suzanne M.; YOUNG, John 

I. 

Information Seeking in Virtual Learning Environment 1 

CRAWFORD, S. Information needs and uses 1 

CRESPO, Isabel Merlo; 

CAREGNATO, Sônia Elisa 

Comportamento de Busca de Informação: uma 

comparação de dois modelos 

1 

CYBIS, Walter Ergonomia e Usabilidade: conhecimentos, métodos e 

aplicações 

1 

CYBIS, Walter Manual de Engenharia de Usabilidade: uma abordagem 

ergonômica 

1 

DAVIS, F. D.; BAGOZZI, R. P.; User acceptance of computer  technology: a comparison 1 
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WARSHAW, P. R. of two theoretical models 

DIAS,  Cláudia Usabilidade na web: criando portais mais acessíveis 1 

ELLIS,  David A behavioural model for information retrieval system 

design 

1 

FERREIRA, Sueli Mara S. P. Novos paradigmas e novos usuários de informação 1 

FIGUEIREDO, Nice Menezes O processo de transferência da informação 1 

FISHBEIN, M.; AJZEN, I. Belief, atitude, Intention, and behavior: An Introduction 

to Theory and Research 

1 

FOLKMAN,  S.  Personal control and stress and coping processes: a 

theoretical analysis 

1 

ISO 9241. Ergonomic requeriments for office work with visual 

display terminals 

1 

KUHLTHAU  ,C.C. Accommodating the User's Information  Search  Process: 

challenges for Information Retrieval System Designers 

1 

KUHLTHAU ,C.C. Inside the Search Process: Information Seeking from the  

User´s Perspective 

1 

MARCHIONINI,  G.  Information Seeking in Electronic Environments 1 

LEE, Y.; KOZAR, K. A.; Larsen, K. R. T. The technology acceptance model: past, present, and 

future 

1 

NIELSEN,  Jakob. Usability Engineering 1 

NIELSEN,  Jakob;  LORANGER,  Hoa Usabilidade na web: projetando websites com qualidade 1 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de software 1 

SHNEIDERMAN, B. Design for Computer Systems 1 

TAVARES,  P.  C.  Reflexões teóricas sobre necessidades de usuários: 

paradigma moderno versus paradigma clássico 

1 

TAYLOR,  R.S.  Question-negotiation and information seeking in libraries 1 

TAYLOR, R. S. Valeu-added processes in the information life cycle 1 

VENKATESH, V. DAVIS, F. D. A theoretical extension of the technology acceptance 

model: four longitudinal field studies 

1 

VENKATESH, Viswanath; MORRIS, 

Michael G.;DAVIS, Gordon B.; 

DAVIS, Fred D.  

User acceptance of information technology: toward a 

unified view 

1 

WILSON, T. D. Information  behavior:  an  interdisciplinary  perspective 1 

WILSON, T. D. Models of information behavior research 1 

 

Estudos de uso (estudos empíricos) – nesta categoria estão presentes as citações que 

apresentam algum tipo de coleta e análise de dados a partir de um determinado público 
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estudado (advogados, docentes, vereadores, etc.). É a categoria de assunto de maior 

contribuição para as citações, com 21,3% das 461 citações – 98 citações (TAB. 17).  

Tabela 17 Estudos de uso (estudos empíricos) 

Autores Título 
Nº de 

citações 

CUENCA, Angela Maria Belloni O usuário final da busca informatizada: avaliação da 

capacitação no acesso a bases de dados em 

biblioteca acadêmica 

3 

DIAS, Guilherme Ataíde Avaliação do acesso a periódicos eletrônicos na web 

pela análise do arquivo de log de acesso 

2 

DUTRA, Sigrid Karin Weiss; LAPOLLI, 

Edis Mafra 

Portal de Periódicos da CAPES: análise do uso na 

Universidade Federal de Santa Catarina 

2 

LOPES, Ilza Leite Estratégia de busca na recuperação da informação: 

revisão da literatura 

2 

MARTINS, Maria de Fátima Moriera Estudo de uso do Portal Capes no processo de 

geração de conhecimento por pesquisadores da área 

biomédica: aplicando a técnica do incidente crítico 

2 

MORAIS,  Claudino Usuários de bibliotecas: informação x cidadão 

comum 

2 

NASCIMENTO, Maria de Jesus; 

WESCHENFELDE, Sara 

Necessidade de informação dos vereadores de 

Florianópolis: estudo de usuário 

2 

REIS, Margarida Maria de Oliveira Acesso e uso do Portal de Periódicos CAPES pelos 

professores da Universidade Federal do Acre 

2 

ALVES, Maria Bernardete Martins; 

FAQUETI,  Marouva Fallgatter 

Mudanças no serviço de referência, em bibliotecas 

universitárias, sob o impacto das novas tecnologias 

1 

ARAÚJO, E.; COLAÇO, J.; DIAS, G. Periódicos científicos eletrônicos brasileiros na área 

da ciência da informação disponibilizados na world 

wide web: um estudo sobre o acesso e uso 

1 

ARAÚJO, Vania M. R. Hermes Estudo dos canais informais de comunicação técnica: 

seu  papel  na  transferência  de  tecnologia  e  na  

inovação  tecnológica 

1 

BARBOSA, Ricardo Rodrigues Acesso e necessidade de informação de profissionais 

brasileiros: um estudo exploratório 

1 

BAR-ILAN, J., PERITZ, B. C., WOLMAN, Y A survey on the use of electronic databases and 

electronic journals accessed through the web by the 

academic staff of Israeli universities 

1 
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BELKIN, N.J.; VICKERY, A. Interaction and information system: a review of 

research from document retrieval to knowledge-

based system 

1 

BEZERRA, F. M. P. Avaliação do uso do Portal de Periódicos Capes no 

âmbito da Universidade Federal do Ceará 

1 

BISHOP, A.P.; NEUMANN, L.J.; STAR, 

S.L.; MERKEL, C.; IGNACIO, E.; 

SANDUSKY, R.J. 

Digital Libraries: Situating Use in changing 

Information Infrastructure 

1 

BLATTMANN, Ursula. Normas técnicas: estudo sobre a recuperação e uso 1 

BLATTMANN, Ursula; FACHIN, Gleisy R. 

B.; RADOS, Gregório J. V. 

Bibliotecário na posição do arquiteto da informação 1 

BOYNTON, A. C. Achieving dynamic stability through Information 

Technology 

1 

CAMPOS, Vânia Maria Correia Uso e necessidade de informação tecnológica: um 

diagnóstico do setor de lacticínios do Estado de 

Minas Gerais 

1 

CARNEIRO, Marília Vidigal Necessidades e demandas de informação dos 

técnicos do SEPLAN-MG 

1 

CARVALHO, Maria Carmen Romcy Compartilhamento de recursos e acesso à 

informação no Brasil: um estudo das áreas de 

Química e Engenharia Química 

1 

CARVALHO, André Luis Bonifácio, 

PAIVA, Eliane Bezerra; MEDEIROS, José 

Washington de Morais; DIAS, Guilherme 

AtaÌde; ROCHA, Gilson Floríncio 

Entre necessidades e buscas: perfil e perspectivas do 

usuário da (in)formação – CMCI/UFPB 

1 

CEPEDA, L.M.R. O processo da transferência da informação científica 

entre os profissionais da área da saúde 

1 

CHEN, C. C. Information seeking: assessing and anticipating user 

needs 

1 

CHEN, Chen-Tung; TAI, Wei-Shen. An information push-delivery system design for 

personal information service on the Internet 

1 

CRESPO, Isabel Merlo; CAREGNATO, 

Sônia Elisa 

Periódicos científicos eletrônicos: identificação de 

características e estudo de três casos na área de 

Comunicação 

1 

COVI, L.M. Material mastery: situating digital library use in 

university research practices 

1 

CRESPO, Isabel Merlo Um estudo sobre o comportamento de busca e uso 

de informação de pesquisadores das áreas de 

1 
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Biologia Molecular e Biotecnologia: impactos do 

periódico científico eletrônico 

CUENCA, A.M.B.; TANAKA, A.C.D. As novas tecnologias na comunicação científica: o 

uso da Internet pela comunidade de docentes da 

área de saúde pública 

1 

CURRÁS, Emília El usuário de la información 1 

CURTY, Renata Gonçalves; CURTY, 

Marlene Gonçalves 

Arquitetura da informação e usabilidade do Portal 

Capes: a avaliação do usuário 

1 

D’ALESSANDRO, D.M.; D’ALESSANDRO, 

M.P.; GALVIN, J.R.; KASK, J.B.; 

WAKEFIELD D.S.; ERKONEN, W.E. 

Barriers to rural physician use of a digital health 

sciences library 

1 

DAMÁSIO, Edílson A visão dos pós-graduandos em Ciências 

Farmacêutica na utilização do Portal de periódicos da 

CAPES e recursos do diretório de bases on-line da 

biblioteca central-UEM: a importância da 

capacitação realizada por bibliotecários 

1 

DAVENPORT, T.H.; SHORT, J.E., ERNST & 

YOUNG. 

The New Industrial Engineering Information 

Technology and Business Process Design 

1 

DAVIS, F. D. Perceived usefulness, perceived ease of use, and 

user acceptance of information technology 

1 

DETLOR, Brian Towards  a framework for Government Portal design:  

the case of the Government of Canada’s Youth  

Cluster Project 

1 

DIAS, Guilherme Ataíde Periódicos eletrônicos: considerações relativas à 

aceitação deste recurso pelos usuários 

1 

DIAS, Maria Luiza J. Maia Ambiente virtual de aprendizagem e usabilidade: 

uma experiência com educação à distância no SENAC 

– AL 

1 

EASON, Ken; RICHARDSON, Sue; YU 

Liangzhi 

Patterns of use of electronics Journals. 1 

FIGUEIREDO, Nice Menezes Da necessidade de promover o uso da informação 1 

FONTENELE, M. F. S.  Necessidades de informação dos professores 

universitários 

1 

FRANÇA, Júnia Lessa; BARROCA, 

Marialice Martins; LIMA, Maria Cecília 

de Souza; DURÃES, Carmem Maria 

Cortez; SATURNINO, Marines de 

Azevedo Muzzi Freitas 

O Portal de Periódicos da CAPES na visão dos 

usuários do Sistema de Bibliotecas da UFMG: uma 

contribuição 

1 
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GARCEZ, Eliane Maria Stuart e RADOS; 

Gregório J. Varvakis 

Necessidades e expectativas dos usuários na 

educação a distância: estudo preliminar junto ao 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção da Universidade Federal de Santa Catarina 

1 

GARCIA, Rodrigo Moreira; SILVA, Helen 

de Castro 

O comportamento do usuário final na recuperação 

temática da informação: um estudo com pós-

graduandos da UNESP de Marília 

1 

GARVEY, W. D. Communication, the essence of science: facilitating 

information among librarians scientists, engineers 

and students 

1 

GARVEY, W. D.; GRIFFITH, B. C. Communication and information process within 

scientific disciplines, empirical findings for  

psychology 

1 

GARVEY, William D.; LIN, N. Nelson. 

CARNOT, E. TOMITA, Kazuo 

Research studies in Patterns of Scientific 

Communication: II the role of the national meeting in 

scientific and technical communication 

1 

GOMES, Suely Henrique de Aquino Inovação tecnológica no sistema formal de 

comunicação científica: os periódicos eletrônicos nas 

atividades de pesquisa dos acadêmicos de cursos de 

pós-graduação brasileiros 

1 

GUEDES, Maria das Graças Targino M.; 

BARROS, Antônio Teixeira 

Comunicação informal do corpo docente da 

Universidade Federal do Piauí 

1 

GUINCHAT,  Claire;  MENOU,  Michel Usuários 1 

HERRING, S.D. Using the World Wide Web for research: Are Faculty 

Satisfied? 

1 

HOWE, W. An anecdotal history of the people and communities 

that brought about the Internet and the Web 

1 

KAFURE, Ivette Usabiblidade da imagem na recuperação da 

informação no catálogo público de acesso em linha 

1 

KREMER, Jeannette M. Avaliação de fontes de informação usadas por 

engenheiros 

1 

KREMER, Jeannette M. Considerações sobre estudos de usuários em 

bibliotecas universitárias 

1 

KUHLTHAU ,C.C; TAMA S.L. Information search process of lawers: a call for just 

for me information services 

1 

LOBATO, A. A.; CENDÓN, B. V.; SILVA, J. 

F. 

A geração de patentes na Universidade Federal de 

Minas Gerais: seu contexto e perspectivas 

1 

LOPES, Marili Isensee; SILVA, Edna Lucia A Internet e a busca da informação e comunidades 1 
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científicas: um estudo focado nos pesquisadores da 

UFSC 

MAIA,  Luís  Cláudio  Gomes Estudo de uso de periódicos: Portal Periódicos Capes 

na UFMG 

1 

MAJID, S.; TAN, A.T. Usage of information resources by computer 

engineering students: a case study of Nanyang 

Technological University, Singapore 

1 

MENZEL,  Herbert. The flow of information among scientist: problems, 

opportunities and research questions 

1 

METOYER-DURAN, Chery Information gatekeepers 1 

MIRANDA, Silvânia Vieira Como as necessidades de informação podem se 

relacionar com as competências informacionais 

1 

MOBRICE, Inês Aparecida Silva Necessidades e uso das fontes de informação por 

docentes da Universidade do Vale do Itajaí 

1 

MOURA, Ana Maria Mielnczuk Características do processo de busca de informação 

dos pesquisadores da área de psicologia da Unisinos 

1 

MOURA, Ângela Maria Saraiva de; 

MATTOS, Carla Villela de; SILVA, 

Danielle Castro 

Acesso e recuperação da produção científica pela 

biblioteca universitária: os anais de eventos 

1 

MOURA, Victor Hugo Vieira A busca de informação em equipes 

multidisciplinares: estudo de caso de uma instituição 

psiquiátrica 

1 

NORONHA, Daisy Pires; SAMPAIO, 

Maria Imaculada Cardoso; GRANDI, M. 

E. G.; FONTES, C. A.; CUENCA, Angela 

Maria Belloni 

Uso da Internet em bibliotecas acadêmicas: proposta 

para estabelecimento de política para o usuário 

1 

OLIVEIRA, Marlene Os canais de comunicação do conhecimento 

antropológico produzido no Brasil 

1 

OLIVEIRA, Nirlei Maria; BERTHOLINO, 

Maria Luzia Fernandes 

Usuários remotos e serviços de referência (SR(s)) 

disponíveis nas home pages das bibliotecas 

universitárias 

1 

PASQUARELLI, M. L. R. Procedimentos para busca e uso da informação: 

capacitação do aluno de graduação 

1 

QUEIROZ, José Eustáquio Rangel Abordagem híbrida para a avaliação da usabilidade 

de interfaces com o usuário 

1 

ROGERS, S. Electronic Journal Usage at Ohio State University 1 

ROSEMBERG, D. S. A leitura e os canais intermediários de informação na 

formação continuada de professores universitários 

1 
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RUSCH-FEJA, D.; SIEBEKY, U. Evaluation of Usage and Acceptance of Electronic 

Journals 

1 

SAMPAIO, Maria da Penha Franco Comunicação científica fatores intervenientes e 

influentes: o ponto de vista dos pesquisadores do 

CCEN/UFPE 

1 

SANTOS, Mônica de Paiva.  Portal de periódicos CAPES: competências 

informacionais demandadas por bibliotecários 

1 

SILVEIRA, José Ricardo A abordagem de intercâmbios informacionais sob 

três perspectivas em rede 

1 

SOUTO, L. F. O leitor universitário e sua formação quanto ao uso 

de recursos informacionais 

1 

SOUZA, Maria da Paixão Neres Efeitos das tecnologias da informação na 

comunicação de pesquisadores da Embrapa 

1 

TALJA, S; MAULA, H. Reasons for the use and non-use of electronic 

journals and databases: a domain analytic study in 

four scholarly disciplines 

1 

VILELLA, Renata Moutinho Conteúdo, Usabilidade e funcionalidade: três 

dimensões para a avaliação de portais estaduais de 

Governo eletrônico na Web 

1 

WESTBTOOK, Lynn Identififying and analyzing user needs: a complete 

handbook and ready-to-use assessment workbook 

with disk 

1 

WILSON-DAVIS, K. The center for research on users studies; aims and 

functions 

1 

XIE, Hong Supporting ease-of-use and user control: desired 

features and structure of Web-based online IR 

systems 

1 

ZHANG, Yin Scholarly use of internet-based electronic resources: 

a survey report 

1 

ZHANG, Y.; LEE, K.; YOU, B. Usage patterns of an electronic theses and 

dissertations system 

1 

 

4.1.1. Assuntos sumários X citações 

Algumas categorias representadas em uma das análises não estiveram presentes na outra 

análise. Assim a categoria de assunto “Variáveis de análise e de caracterização de usuários”, 

presente nos sumários não encontrou equivalência nas citações, uma vez que os termos 

presentes naquela categoria representam a discussão de variáveis. Da mesma forma, a 
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categoria de “Estudos de uso (estudos empíricos)”, categoria de maior número nas citações, 

não esteve presente nos assuntos apresentados nos sumários das pesquisas, embora 

presente nas citações da revisão de literatura, lugar de discussão teórica. A categoria de 

assunto que apresentou uma frequência equivalente entre os sumários e as citações foi a 

categoria “Sociedade da Informação”, com 8,6% de termos presentes na seção de revisão de 

literatura dos sumários e 10,4% das citações presentes no capítulo de revisão de literatura. 

O GRAF. 4 apresenta a comparação em termos numéricos das categorias de assunto da 

seção de revisão de literatura dos sumários e das categorias de assunto das citações 

presentes revisão de literatura das pesquisas. 

Gráfico 4 Comparativo: assunto dos sumários x citações 

 

 

Os números equivalem a real contribuição de cada categoria na seção de revisão de 
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discutidos seja nos sumários seja nas citações é uma equivalência real, pois o cálculo de 

porcentagem das análises teve como referência de 100% do total de cada uma das coletas 

de dados: 100% dos assuntos dos sumários na seção de revisão de literatura equivalem a 86 

termos (o total de termos dos sumários é 198, mas da seção de revisão de literatura dos 

sumários equivale a 81 termos), e 100% dos assuntos das citações que equivalem a 461 

citações.  

 

5.2.2. Títulos mais citados 

Os títulos mais citados representam o core de publicações que dão base à discussão do 

Portal Capes enquanto objeto de pesquisa. Dentre os títulos mais citados, 17 títulos tiveram 

no mínimo três citações, e somam 60 citações das (13%) das 461 citações compiladas (TAB. 

18).  

Tabela 18 Títulos mais citados 

Autores Título 
Nº de 

citações 

Categoria de 

assunto 

MEADOWS, A. Jack A comunicação científica 6 Comunicação 

científica 

FIGUEIREDO, Nice Menezes Estudos de uso e usuários da 

informação 

5 Método de 

pesquisa 

CHOO, Chun Wei A organização do conhecimento: 

como as organizações usam a 

informação para criar significado, 

construir conhecimento e tomar 

decisões 

4 Teorias e 

modelos 

FERREIRA, Sueli Mara Pinto Estudo de necessidades de 

informação: dos paradigmas 

tradicionais à abordagem Sense-

Making.  

4 Teorias e 

modelos 

LE COADIC, Yves-François A  ciência  da informação  4 Epistemologia e 

ciência da 

informação 

LEVACOV, Marília Bibliotecas virtuais (r)evolução? 4 Portal Capes e 

bibliotecas 
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digitais 

BELKIN, N.; ROBERTSON, S. Information science and the 

phenomena of information 

3 Epistemologia e 

ciência da 

informação 

CASTELLS, Manuel A era da informação: economia, 

sociedade e cultura; v. 1. A sociedade 

em rede 

3 Sociedade da 

Informação 

CRUZ, Ângelo Antônio Alves Correa 

et al. 

Impacto dos periódicos eletrônicos 

em bibliotecas universitárias 

3 Portal Capes e 

bibliotecas 

digitais 

CUENCA, Ângela Maria Belloni O usuário final da busca 

informatizada: avaliação da 

capacitação no acesso a bases de 

dados em biblioteca acadêmica 

3 Estudos de uso 

(estudos 

empíricos) 

CUNHA, Murilo Bastos Metodologias para estudos de 

usuários da informação científica e 

tecnológica 

3 Método de 

pesquisa 

DERVIN, Brenda; NILAN, Michael Information needs and uses 3 Teorias e 

modelos 

FIGUEIREDO, Nice Menezes Paradigmas modernos da ciência da 

informação 

3 Epistemologia e 

ciência da 

informação 

MUELLER, Suzana Pinheiro 

Machado 

A ciência, o sistema de comunicação 

científica e a literatura científica 

3 Comunicação 

científica 

PINHEIRO, Lena Vânia Ribeiro Usuários - Informação: o contexto da 

ciência e da tecnologia 

3 Teorias e 

modelos 

SOARES, Gláucio Ary Dillon O Portal de Periódicos da Capes: 

dados e pensamentos 

3 Portal Capes e 

bibliotecas 

digitais 

STUMPF, Ida Regina Chitto Passado e futuro das revistas 

científicas 

3 Comunicação 

científica 

Títulos citados em duas dissertações: 41  

Títulos citados em apenas uma dissertação: 319  
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5.2.3. Autores mais citados 

Foram identificados 621 autores distribuídos nas 461 citações. Os dez autores mais citados15 

correspondem a 14,5% dos 621 autores citados, com 90 citações (TAB. 19). A seguir são 

apresentados os títulos de cada um dos autores mais citados, e a categoria de assunto na 

qual foram alocados. 

Tabela 19 Autores mais citados 

Ranking Autor Nº de citações 

1 FIGUEIREDO, Nice 13 

2 MUELLER, Suzana Pinheiro Machado 12 

3 PINHEIRO, Lena Vânia Ribeiro 10 

4 CUNHA, Murilo Bastos 9 

7 FERREIRA, Sueli Mara Pinto 9 

5 BELKIN, Nicholas 8 

6 CASTELLS, Manuel 8 

8 MEADOWS, Arthur Jack 8 

9 BARRETO, Aldo de Albuquerque 7 

10 LÉVY, Pierre 6 

 

Nice Figueiredo – bibliotecária, mestre e doutora em ciência da informação. Seus estudos e 

publicações discutem serviços de referência e informação, avaliação de coleções, estudos de 

usuários e gerência de sistemas de informação (TAB. 20). 

Tabela 20 Nice Figueiredo 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

Estudos de uso e usuários da informação 5 Método de pesquisa 

Paradigmas modernos da ciência da informação 3 Epistemologia e ciência 

da informação 

Avaliação de coleções e Estudos de Usuários 2 Teorias e modelos 

Da necessidade de promover o uso da informação 1 Estudos de uso (estudos 

empíricos) 

                                                           

15
 Foram pesquisados os currículos, atividades e vínculos dos pesquisadores – os dados correspondem ao ano 

de 2011 / 2º semestre. 
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Metodologias para promoção do uso da informação: técnicas 

aplicadas particularmente em bibliotecas universitárias e 

especializadas 

1 Estudos de uso (estudos 

empíricos) 

O processo de transferência da informação 1 Estudos de uso (estudos 

empíricos) 

 

Suzana Mueller – graduada em biblioteconomia, mestre e doutora em ciência da 

informação. Pós-doutora é professora titular da Universidade de Brasília e líder do grupo de 

pesquisa “Comunicação Científica”. (TAB. 21) Suas publicações abordam os seguintes temas: 

comunicação científica, periódico científico, metodologia de pesquisa em ciência da 

informação e profissões da informação. 

Tabela 21 Suzana Mueller 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

A ciência, o sistema de comunicação científica e a literatura 

científica 

3 Comunicação científica 

A publicação da ciência: áreas científicas e seus canais 

preferenciais 

1 Comunicação científica 

As questões da comunicação científica e a ciência da informação 1 Comunicação científica 

O impacto das tecnologias de informação na geração do artigo 

científico: tópicos para estudo 

1 Comunicação científica 

O círculo vicioso que prende os periódicos nacionais 1 Comunicação científica 

O crescimento da ciência, o comportamento científico e a 

comunicação científica: algumas reflexões 

1 Comunicação científica 

O periódico científico 1 Comunicação científica 

Realidade e controvérsia das publicações eletrônicas: o periódico 

científico 

1 Comunicação científica 

O periódico científico e as bibliotecas universitárias: velhos 

problemas, novas soluções 

1 Portal Capes e bibliotecas 

digitais 

Universidade e formação: a biblioteca universitária e os 

programas de educação à distância: uma questão não resolvida 

1 Portal Capes e bibliotecas 

digitais 

 

Lena Vânia Ribeiro Pinheiro – bibliotecária, mestre em ciência da informação e doutora em 

comunicação. Exerce atividades de pesquisa e ensino no IBICT e atua nos seguintes grupos 

de pesquisa: “Comunicação e Divulgação Científicas” como líder, e no grupo “Teoria, 
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Epistemologia e Interdisciplinaridade da Ciência da Informação” como vice-líder. Suas 

publicações versam sobre a ciência da informação e áreas interdisciplinares (TAB. 22). 

Tabela 22 Lena Pinheiro 

Título Nº de citações 
Categoria de 

assunto 

Usuários - Informação: o contexto da ciência e da tecnologia 3 Teorias e modelos 

GT15 - Serviço de informação e publicações para especialistas em ICT 2 Portal Capes e 

bibliotecas digitais 

Comunidades científicas e infraestrutura tecnológica no Brasil para 

uso de recursos eletrônicos de comunicação e informação na 

pesquisa 

1 Comunicação 

científica 

Páginas de uma revista em 25 anos 1 Comunicação 

científica 

A Ciência da Informação entre sombra e luz: domínio epistemológico 

e campo interdisciplinar 

1 Teorias e modelos 

Informação: esse obscuro objeto da ciência da informação 1 Epistemologia e 

ciência da 

informação 

Processo evolutivo e tendências contemporâneas da ciência da 

informação 

1 Epistemologia e 

ciência da 

informação 

 

Sueli Mara Pinto Ferreira – bibliotecária, mestre e doutora em ciências da comunicação. 

Coordena o núcleo de pesquisa "Design de sistemas virtuais centrado no usuário" e é 

diretora do Sistema Integrado de Bibliotecas (SIBi) da USP (2010-2013). Seus temas de 

pesquisa e publicação abordam arquitetura de informação, design centrado no usuário, 

abordagens alternativas, estudos de usuários, usabilidade, repositórios digitais, biblioteca 

federada, ciências da comunicação, acesso aberto, publicação eletrônica e comunicação 

científica (TAB. 23). 

Tabela 23 Sueli Ferreira 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

Estudo de necessidades de informação: dos paradigmas 

tradicionais à abordagem Sense-Making 

4 Teorias e modelos 
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Novos paradigmas e novas percepções do usuário 2 Teorias e modelos 

Novos paradigmas e novos usuários de informação 1 Teorias e modelos 

Revisão de literatura 1 Teorias e modelos 

Periódicos brasileiros especializados em biblioteconomia e 

ciência da informação: evolução 

1 Epistemologia e ciência da 

informação 

 

Murilo Bastos da Cunha – bibliotecário, mestre em Administração de Bibliotecas e doutor. 

Professor da Universidade de Brasília publica sobre as seguintes temáticas: informação 

científica e tecnológica, biblioteca digital, estudo de usuários, biblioteca universitária e 

tecnologia da informação (TAB. 24).  

Tabela 24 Murilo Bastos 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

Metodologias para estudos de usuários da informação 

científica e tecnológica 

3 Método de pesquisa 

Desafios na construção de uma biblioteca digital 2 Portal Capes e bibliotecas digitais 

Biblioteca digital: bibliografia internacional anotada 1 Portal Capes e bibliotecas digitais 

Construindo o futuro: a biblioteca universitária brasileira 

em 2010 

1 Portal Capes e bibliotecas digitais 

 

Nicholas J. Belkin16 – bacharel em estudos de língua e literatura, mestre e doutor em ciência 

da informação. Suas pesquisas têm foco em comportamento informacional e recuperação da 

informação (TAB. 25). Recebeu várias premiações de pesquisas, entre elas prêmio da 

“American Society for Information Science and Technology” (ASIST). É professor da “School of 

Communication and Information”.  

Tabela 25 Nicholas Belkin 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

Information science and the phenomena of information 3 Teorias e modelos 

ASK for information retrieval 2 Teorias e modelos 

Cognitive models and information transfer 1 Teorias e modelos 

                                                           

16
 NICHOLAS J. BELKIN. Disponível em <http://comminfo.rutgers.edu/directory/belkin/index.html>. Acesso em 

31 out 2011. 
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Information concepts for information science 1 Epistemologia e ciência da 

informação 

Interaction and information system: a review of research 

from document retrieval to knowledge-based system 

1 Estudos de uso (estudos 

empíricos) 

 

Manuel Castells – sociólogo e doutor em sociologia. Atualmente leciona na Universitat 

Oberta de Catalunya em Madrid, Espanha. Pesquisa sobre a sociedade da informação e suas 

relações sociais, políticas e econômicas (TAB. 26) e segundo o “Social Science Citation Index” 

(SSCI) é um líder de pesquisa na área de ciências sociais17.  

Tabela 26 Manuel Castells 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1. A 

sociedade em rede 

3 Sociedade da Informação 

A Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os 

negócios e a sociedade 

2 Sociedade da Informação 

A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.2. O 

poder da identidade 

1 Sociedade da Informação 

A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.3. 

Fim de milênio 

1 Sociedade da Informação 

Fluxos, redes e identidades: uma teoria crítica da 

sociedade informacional 

1 Sociedade da Informação 

 

Jack Arthur Meadows18 – formação inicial em língua e literatura, mestre em história e 

filosofia da ciência, e doutor em astronomia. Professor da Loughborough University (TAB. 

27). 

Tabela 27 Jack Meadows 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

                                                           

17
 SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX. Relative Ranking of a Selected Pool of Leading Scholars in the Social 

Sciences by Number of Citations. Disponível em: 
<http://www.manuelcastells.info/en/SSCIsocialranking_eng.pdf>. Acesso em 31 out 2011. 
18

 LOUGHBOROUGH UNIVERSITY. People in Department. Disponível 
em<http://www.lboro.ac.uk/departments/dis/people/jmeadows.html>. Acesso em 31 out 2011. 
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A comunicação científica 6 Comunicação científica 

Comunication in science 1 Comunicação científica 

Os periódicos científicos e a transição do meio impresso 

para o eletrônico 

1 Comunicação científica 

 

Aldo de Albuquerque Barreto – economista mestre e doutor em ciência da informação. Seus 

temas de pesquisa abordam avaliação e estudos sobre a informação como mediadora do 

conhecimento, fluxo da informação em diferentes suportes e contextos, estoque reais e 

virtuais de documentos e seus fluxos (TAB. 28). Líder de pesquisa no Diretório dos Grupos de 

Pesquisa do CNPq e professor no mestrado acadêmico de administração da Universidade do 

Grande Rio – Unigranrio. 

Tabela 28 Aldo Barreto 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

A questão da informação 2 Epistemologia e ciência da 

informação 

Mudança estrutural no fluxo do conhecimento: a comunicação 

eletrônica 

1 Comunicação científica 

Os Agregados de informação: memórias, esquecimento e 

estoques de informação 

1 Comunicação científica 

A eficiência técnica e econômica e a viabilidade de produtos e 

serviços de informação 

1 Teorias e modelos 

Políticas de monitoramento da informação por compressão 

semântica dos seus estoques 

1 Teorias e modelos  

 

Pierre Lévy19 – filósofo, mestre em história da ciência e doutor em sociologia e também 

ciência da informação. Professor da Universidade de Otawa, Canadá (TAB. 29).  

Tabela 29 Pierre Lévy 

Título 
Nº de 

citações 
Categoria de assunto 

A inteligência coletiva: por uma antropologia do 2 Sociedade da Informação 

                                                           

19
 NOTICE BIOGRAPHIQUE SUR PIERRE LÉVY. Disponível em <http://caosmose.net/pierrelevy/bio.html>. Acesso 

em 30 out 2011. 
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ciberespaço 

Cibercultura 2 Sociedade da Informação 

A revolução contemporânea em matéria de comunicação 1 Sociedade da Informação 

As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na 

era da informática 

1 Sociedade da Informação 

 

Verificando-se o número de citações dos autores da abordagem alternativa de estudos de 

usuários, apenas 17 citações (3,6% do total de 461 citações, TAB. 30) integram as bases 

teóricas das pesquisas sobre o Portal. 

Tabela 30 Autores da abordagem alternativa citados na revisão de literatura 

Autor Título Nº de citações 

BELKIN, N.; 

ROBERTSON, S. 
Information science and the phenomena of information 3 

DERVIN, B.; NILAN, M. Information needs and uses 3 

BELKIN, N.; ODDY, R.; 

BROOKS, H.  
ASK for Information retrieval 2 

DERVIN, B. 
An overview of sense-making research: concepts, methods and 

results to date 
2 

ELLIS, D. A behavioural model for information retrieval system design 1 

KUHLTHAU, C. 
Accommodating the User's Information Search Process: 

challenges for Information  Retrieval System Designers 
1 

KUHLTHAU, C. 
Inside the Search Process: Information Seeking from the user´s 

perspective 
1 

BELKIN, N.  Cognitive models and information transfer 1 

TAYLOR, R. Value-added processes in the information life cycle 1 

WILSON, T. Information behavior: an interdisciplinary perspective 1 

WILSON, T. Models of information behavior research 1 

 

5.2.4. Tipologia das fontes citadas 

Para discussão das citações em seus aspectos materiais (data de publicação, tipologia, 

idioma) utilizou-se a lista geral das 377 publicações, sem considerar-se o número de vezes 

que foram citadas (GRAF. 5). Quase a metade das publicações tem por fonte os periódicos 

científicos, 173 ocorrências (46%). Livros e capítulos de livros foram amplamente utilizados, 
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135 publicações (36%). Teses e dissertações tiveram um baixo índice de citação 28 

publicações (7%). Trabalhos em eventos 17 publicações (5%), páginas da web 11 publicações 

(3%); obras de referência como dicionários, normas técnicas e e-mails de consulta a setores 

técnicos de bibliotecas somados a uma monografia, um ofício e um relatório técnico 

equivalem a 13 referências (3%). 

Gráfico 5 Tipologia das referências 

 

 

O baixo uso de teses e dissertações pode ser considerado a partir da pouca ocorrência de 

pesquisas sobre o Portal. Entre as referências foram encontrados trabalhos publicados 

apenas em eventos que em alguns casos não representam continuidade de pesquisa 

(CENDÓN; RIBEIRO, 2008). As referências apresentaram um alto índice de autoria única 

(GRAF. 6) 

Gráfico 6 Frequência de coautorias 
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Em áreas multidisciplinares e interdisciplinares é esperada uma relativa incidência de 

coautorias, uma vez que o grau de complexidade e especialização das pesquisas exige 

parcerias (JOB 2006, p.103). Entretanto, não foram encontrados na literatura das pesquisas 

sobre o Portal altos índices de coautoria: 356 títulos foram publicados por um único autor 

(77% das citações). 74 títulos por dois autores (16%), 19 por três autores (4%). 12 citações 

(3%) foram de trabalhos publicados por quatro autores ou mais. A ocorrência de idiomas 

também segue o padrão da área de ciência da informação, com predominância da língua 

portuguesa seguida da língua inglesa (GRAF. 7). A ocorrência de outros idiomas foi 

praticamente desprezível para a análise, apenas um por cento. 

Gráfico 7 Idioma das publicações 
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Em relação à data, as publicações se distribuem no período de 1945 a 2008, e oito 

publicações não possuem data declarada. As publicações mais citadas se distribuem no 

período de 1996 a 2003 conforme disposto no GRAF. 8, e não apresentam tendência de 

assunto, núcleos de publicação como um conjunto de periódicos ou número 

especial/temático de periódico, ou fóruns especiais de discussão como eventos: 
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Gráfico 8 Data das referências 
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Conforme Meadows (1999, p.224) e Félix, Santos e Mello (2007) calculou-se a ‘meia-vida’ ou 

vida média da literatura tomando-se por base a data que representa 50% das citações até o 

ano final de publicação da literatura – esse período de tempo equivale à vida média das 

citações. 

Tabela 31 Vida média da literatura citada 

Ano Ocorrência Frequência % Somatória Somatória % 

1945 1 0,265252 1 0,265252 

1946 1 0,265252 2 0,530504 

1958 1 0,265252 3 0,795756 

1963 1 0,265252 4 1,061008 

1965 1 0,265252 5 1,32626 

1967 1 0,265252 6 1,591512 

1968 3 0,795756 9 2,387268 

1969 2 0,530504 11 2,917772 

1970 1 0,265252 12 3,183024 

1972 3 0,795756 15 3,97878 

1973 1 0,265252 16 4,244032 

1974 2 0,530504 18 4,774536 

1975 3 0,795756 21 5,570292 

1976 3 0,795756 24 6,366048 

1977 3 0,795756 27 7,161804 

1978 3 0,795756 30 7,95756 

1979 11 2,917772 41 10,87533 

1980 3 0,795756 44 11,67109 

1981 1 0,265252 45 11,93634 

1982 8 2,122016 53 14,05836 

1983 1 0,265252 54 14,32361 

1984 3 0,795756 57 15,11936 

1985 1 0,265252 58 15,38462 

1986 4 1,061008 62 16,44562 

1987 3 0,795756 65 17,24138 

1988 3 0,795756 68 18,03714 

1989 9 2,387268 77 20,4244 

1990 4 1,061008 81 21,48541 

1991 10 2,65252 91 24,13793 
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1992 3 0,795756 94 24,93369 

1993 10 2,65252 104 27,58621 

1994 15 3,97878 119 31,56499 

1995 11 2,917772 130 34,48276 

1996 17 4,509284 147 38,99204 

1997 17 4,509284 164 43,50133 

1998 13 3,448276 177 46,9496 

1999 21 5,570292 198 52,51989 

2000 35 9,28382 233 61,80371 

2001 29 7,692308 262 69,49602 

2002 32 8,488064 294 77,98408 

2003 31 8,222812 325 86,2069 

2004 16 4,244032 341 90,45093 

2005 14 3,713528 355 94,16446 

2006 6 1,591512 361 95,75597 

2007 4 1,061008 365 96,81698 

2008 4 1,061008 369 97,87798 

Não datado 8 2,122016 377 100 

 

Nas citações que compõem a literatura das pesquisas sobre o Portal a data mais próxima 

que equivale a 50% das citações é o ano de 1999. A última data das citações é o ano de 

2008, portanto a vida média da literatura das bases teóricas de estudos de uso sobre o 

Portal é de nove anos, índice próximo à vida-média de sete anos das citações presentes nos 

artigos doJournal of the American Society for Information Science (JASIST), conforme 

Meadows, 1999. Neste caso, a idade média das bases teóricas dos estudos está adequada à 

idade média da literatura da área de ciência da informação. 
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6. Conclusão 

Foram encontrados 198 termos isolados nos sumários das pesquisas sobre o Portal, 

distribuídos em 11 categorias de assunto. O assunto mais presente nos sumários foi 

“Variáveis de análise e de caracterização dos usuários” e “Pesquisa: conceitos básicos” 

categorias que representam 20% dos termos isolados cada categoria; a categoria de “Teorias 

e modelos de estudos de uso” corresponde a 18% e a categoria “Métodos de pesquisa em 

estudos de uso” representa5% dos termos isolados. Verificando-se os assuntos em cada uma 

das seções das pesquisas analisadas, identificou-se a divisão da seção de revisão de 

literatura em quatro assuntos principais: “Teorias e modelos” com 27 termos isolados 

(13,6%), “Comunicação científica” e “Portal Capes e bibliotecas digitais” obtiveram 16 

termos isolados cada categoria (8,1%) e “Tecnologia da informação” com 10 termos isolados 

o que equivale a 5,1% do total de 198 termos. A análise demonstrou que a distribuição das 

categorias está adequada para as pesquisas realizadas, pois as categorias de assunto: 

contextualizam o Portal enquanto biblioteca digital de periódicos e sua relação com a 

comunicação científica; apresentam a evolução do PAAP; listam modelos teóricos de estudos 

de uso e usuários (escopo das pesquisas); apresentam variáveis de análise para este tipo e 

estudo; descrevem os conceitos básicos de pesquisa, como população, universo e amostra. 

 

Os assuntos identificados nos sumários em alguns casos não estiveram presentes nas 

citações de revisão de literatura das dissertações, bem como algumas categorias da análise 

de citações não foram identificadas nas categorias dos sumários. Na análise de citações, 

foram adicionadas duas categorias às 11 categorias de assunto utilizadas na análise de 

assunto, totalizando um total de 13 categorias adaptadas a partir da taxonomia de Hawkins. 

A maior categoria de assunto entre as citações foi “Estudos de uso (estudos empíricos)” que 

representa 21,3% do total de 461 citações com 98 citações. A comunicação científica é a 

segunda categoria mais presente nas citações com 75 citações (16,3%), em que são 

analisados aspectos como origem e evolução dos periódicos, produtividade acadêmica e 

fluxos da informação científica. Em terceiro lugar está a discussão sobre a área de pesquisa 

na categoria “Epistemologia e ciência da informação” com 66 citações que equivalem a 

14,3%, indicativo da tradição da área de discutir sua origem e evolução – questiona-se a 

necessidade de discutir tão longamente a área na revisão de literatura de estudos de uso e 
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usuários. Em quarto lugar a categoria de “Teorias e modelos de estudos de uso e usuários” 

apresentou 59 citações (12,8%) – nota-se que “Métodos de pesquisa em estudos de uso”, 

que seria um assunto complementar a categoria de teorias e modelos aparece apenas em 

oitavo lugar, com 25 citações (5,4%) do total de 461 citações. Entretanto, ao se listar os 

autores teóricos da abordagem alternativa de estudos de uso e usuários apenas 17 citações 

(3,6% do total de 461 citações) ocorreram. Embora os autores da disciplina de estudos de 

uso e usuários como Belkin, Wilson, Dervin, Taylor Ellis e Kuhlthau sejam citados, apenas um 

modelo teórico (Modelo de Wilson) foi efetivamente utilizado entre as oito pesquisas 

analisadas. Conclui-se, com base no conjunto das análises, que a abordagem alternativa dos 

estudos de uso e usuários não tem sido utilizada nas pesquisas, bem como não são utilizados 

modelos ou teorias que orientem a coleta de dados.  

 

A baixa utilização de modelos teóricos é uma das maiores críticas nas revisões de literatura 

de estudos de uso e de usuários, bem como a ausência de um modelo metodológico nos 

estudos desenvolvidos. Ausente a discussão e aplicação de modelos teóricos não há 

discussão e aplicação de um modelo, e já que não recebe críticas e contribuições o modelo 

simplesmente não avança. A ausência de modelos metodológicos nos estudos de uso ainda é 

válida e atual, pois se observa que mesmo as pesquisas realizadas sobre o Portal entre 2000 

e 2010, ainda apresentam as mesmas características dos estudos de uso realizados na 

primeira metade do século XX, conforme apresentam as revisões de literatura do ARIST. Não 

se pretende encontrar as teorias discutidas em total profundidade e aplicadas 

rigorosamente aos estudos de uso; entretanto, por serem pesquisas desenvolvidas em 

dissertações, esperava-se que aspectos teóricos da abordagem alternativa, no caso da 

disciplina de estudos de uso e de usuários fossem utilizados como fio condutor de 

construção das pesquisas – uma vez que são citados nas revisões de literatura. 

 

As citações presentes na seção de revisão de literatura das pesquisas contabilizaram 461 

citações. Listadas as referências, foram encontradas 377 publicações com 410 autores 

distintos; como alguns autores estiveram presentes em mais de uma referência, foram 

citados 621 autores, 89 deles por no mínimo duas vezes. O autor mais citado foi Nice 

Figueiredo, com 13 citações, sendo seu trabalho de 1994 “Estudos de uso e usuários da 

informação”, o segundo título mais citado. O segundo autor mais citado é Suzana Mueller, e 
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embora não tenha sido encontrado um título específico entre o maior número de citações, 

seus trabalhos sobre a comunicação científica estão diluídos na revisão teórica das 

pesquisas. O título mais citado nas pesquisas foi o trabalho de Jack Meadows, “A 

Comunicação Científica” com seis citações – ou seja, nenhum título esteve presente em 

todas as pesquisas. A baixa frequência de títulos comuns nas dissertações pode ser 

considerada um indício de dispersão teórica sobre o objeto de pesquisa, o Portal de 

Periódicos Capes. Uma vez que o núcleo da literatura acerca do tema é relativamente 

pequeno, e os oito trabalhos analisados versam sobre o mesmo objeto analisado sob a 

mesma abordagem, esperava-se encontrar um núcleo comum no conjunto da literatura 

revisada, o que não aconteceu. 

 

Destaca-se também o baixo número de teses e dissertações presentes nas citações, em 

contraste com número de publicações de trabalhos de eventos. Este contraste pode ser 

compreendido pelo pequeno número de pesquisas de profundidade desenvolvidas sobre o 

Portal, enquanto há a apresentação de relatos de uso do Portal em congressos e eventos 

que nem sempre são relacionadas a pesquisas de maior porte. Já a vida média da literatura 

utilizada no embasamento teórico das pesquisas foi de nove anos, número satisfatório 

comparado à vida média da revista “JASIST” (sete anos), um dos periódicos mais importantes 

da área de ciência da informação. 

 

Entre os objetivos propostos, o presente trabalho também procurou atualizar a análise da 

literatura sobre o Portal Capes produzida em 2008. Dentre as oito dissertações analisadas, 

apenas cinco (Dutra, Maia, Martins, Monteiro e Reis) faziam parte da análise desenvolvida 

em 2008. A pesquisa de Cunha esteve presente na análise das variáveis das pesquisas 

publicadas em 2010. As pesquisas de Costa e Duarte foram acrescentadas à análise da 

literatura do Portal a partir desta dissertação, cumprindo o objetivo de complementação do 

panorama de estudos sobre o Portal. 

 

Compreende-se, como limite deste trabalho, o baixo número de pesquisas analisadas; 

entretanto, ainda que este número possa ser compreendido como baixo, foram analisadas 

todas as pesquisas de mestrado e doutorado sobre o Portal no período de 2000 a 2010, de 

maneira que estes resultados correspondem à realidade das pesquisas sobre o tema.  
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Sugere-se para as pesquisas futuras a utilização de modelos teóricos de estudos de usuários, 

seja como ponto de partida das pesquisas ou no momento de análise dos dados. A utilização 

de modelos teóricos pode resultar em contribuições ao modelo utilizado, ampliando e 

enriquecendo o debate no âmbito da ciência da informação, bem como em melhor 

qualidade da coleta e análise desses dados. 
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Apêndices 

Apêndice A: Resumos das dissertações analisadas 
 
COSTA, Luciana Ferreira. Usabilidade do Portal de Periódicos Capes. Dissertação (Mestrado 
em Ciência da Informação). Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, Pós-Graduação em Ciência da Informação, João Pessoa, 2008. 
 
Reconhecendo o relevante papel do Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) para o Brasil, na promoção da 
disseminação do conhecimento científico, esta investigação objetivou analisar a usabilidade 
do Portal de Periódicos da CAPES com base nos atributos de usabilidade de Jakob Nielsen: 
Facilidade de Aprendizado, Eficiência de Uso, Facilidade de Memorização, Baixa Taxa de 
Erros e Satisfação Subjetiva. Caracteriza-se enquanto um Estudo de Usuários no âmbito da 
Ciência a Informação em diálogo interdisciplinar com as Ciências da Computação/Engenharia 
de Software/Engenharia de Usabilidade quando trata dos Estudos de Usabilidade, além das 
Ciências do Comportamento.  Tem como descritiva a natureza da pesquisa, utilizando-se do 
método direto, sob abordagem metodológica qualitativa com aporte quantitativo. Como 
lastro teórico, apresenta a evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) e 
a sua relação com as redes de comunicação e conhecimento.  Discute as origens, as 
definições e as abordagens dos Estudos de Usuários e dos Estudos de Usabilidade.  
Conceitua e levanta a função dos portais de informação no processo de comunicação da 
informação científica. Tem como sujeitos da pesquisa usuários da área do conhecimento que 
mais utiliza o Portal na UFPB, a área de Saúde, delimitados os docentes permanentes 
vinculados aos Programas de Pós-Graduação do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), no total de 94% (F=48) do universo investigado 
(F=53). Utilizamos os seguintes métodos de coleta de dados: pesquisa bibliográfica, pesquisa 
documental, questionário e entrevista. Como método de análise de dados, utilizamos a 
análise descritiva por categorias gerais e específicas, a partir de parâmetros de análise 
construídos de acordo com a escala de Likert do tipo de concordância. Como resultados, 
evidenciamos o contexto de uso do Portal fora da Biblioteca Central da UFPB, local de 
promoção do acesso ao Portal na instituição, através do acesso local ou do acesso remoto 
pelos docentes investigados, que se caracterizam enquanto uma população madura, 
experiente no uso de sistemas de informações computadorizados, de predomínio feminino.  
Sobre a qualidade do uso do Portal, todos os atributos de usabilidade estão qualificados em 
níveis acima da média, considerados bons, com exceção da identificação da taxa regular de 
erros.  Dos cinco atributos, a Satisfação Subjetiva figurou como a mais satisfatória, uma vez 
que recebeu média 3,9, numa escala de 0,0-5,0 pontos. Concluímos que o Portal apresenta 
boa usabilidade qualificada através da evidenciação do bom desempenho e da boa 
satisfação dos docentes investigados, revertendo-se a investigação em um modelo 
prospectivo exploratório de análise da usabilidade de sistemas interativos. 
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CUNHA, Adriana Áurea Lara. Uso de bibliotecas digitais de periódicos: um estudo 

comparativo no Portal de Periódicos Capes entre áreas do conhecimento. Dissertação 
(Mestrado em Ciência da Informação). Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de 
Ciência da Informação, 2009. 
 
A presente pesquisa relata o uso do Portal de Periódicos Capes por pesquisadores das áreas 
de Ciências Biológicas, Linguística, Letras e Artes e Ciências Humanas da UFMG.  O trabalho 
justifica-se por serem os estudos de uso descritivos, mas não explicativos. A pesquisa foi de 
caráter qualitativo e utilizou-se das técnicas de entrevista, incidente crítico e análise de 
conteúdo para investigar a razão dos comportamentos informacionais distintos de 
pesquisadores das três áreas, considerando, entre outros fatores, as diferenças na 
organização da literatura de cada área.  Estiveram envolvidos os departamentos de Ciências 
Aplicadas à Educação, História e Psicologia (Ciências Humanas), Linguística, Fotografia, 
Teatro e Cinema e Artes Plásticas (Linguística, Letras e Artes), Parasitologia, Farmacologia e 
Microbiologia (Ciências Biológicas). Foram entrevistados 5 diretores e 18 pesquisadores das 
unidades envolvidas e realizada uma análise de conteúdo do currículo Lattes de cada 
pesquisador.  Investigaram-se as características literárias de cada área, tais como tipo de 
fontes, tipo de conhecimento contido nas fontes, tipo de relevância das fontes, aspectos do 
comportamento de busca, o uso e o não uso do Portal por pesquisador, os motivos de uso e 
não uso, a produção bibliográfica, barreiras, recompensas e outros fatores que poderiam 
influenciar o uso do Portal.  Os resultados foram agrupados por área do conhecimento e em 
seguida comparados entre si.  As análises mostram diferenças de comportamento entre 
departamentos de uma mesma área e também os fatores que interferem no uso e não uso 
do Portal. As dificuldades no uso da interface, a predominância de material em inglês no 
Portal, a ausência de materiais que se buscam no Portal, a falta de tradição de uso de 
periódicos são alguns fatores determinantes para o não uso do Portal entre alguns 
pesquisadores das Ciências Humanas e da Linguística Letras e Artes.  Já a importância do 
Portal para a comunicação científica, a disponibilidade de textos completos e a presença de 
materiais importantes da área do pesquisador entre outros fatores são determinantes para 
o uso do Portal, principalmente entre os pesquisadores das Ciências Biológicas.  
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DUARTE, Janete Silva. Uso do Portal de Periódicos da Capes pelos alunos do programa de 

pós-graduação em produtos naturais e sintéticos bioativos. Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Informação). Universidade Federal da Paraíba, Centro de Ciências Sociais 
Aplicadas, 2010. 
 
Esta pesquisa, de natureza quantitativa, objetivou analisar o uso do Portal de Periódicos da 
CAPES, pelos alunos do Programa de Pós-graduação em Produtos Naturais e Sintéticos 
Bioativos da UFPB.  Como fundamentação teórica, apresenta conceitos relacionados aos 
estudos de usuários e ao uso da informação e utiliza como ferramenta o Modelo de 
Aceitação de Tecnologia (TAM), por meio de questionário. Caracteriza-se como uma 
pesquisa exploratória, descritiva e de abordagem alternativa. A amostra é composta por 88 
alunos, mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-graduação em Farmácia, que se 
caracterizam como uma população jovem, de predomínio feminino, a maioria dos quais 
nunca participou de treinamento do Portal. Os resultados revelam pontos positivos e 
negativos, no que se refere ao uso desse Portal, tais como: dificuldades para utilizá-lo, 
número de computadores nos laboratórios de pesquisa insuficiente e dificuldade de acessar 
fora do ambiente da universidade. Como pontos positivos, destacam-se a forte intenção de 
uso do Portal, mesmo após a conclusão da pós-graduação, o incentivo tanto dos professores 
quanto de seus pares para a utilização do Portal e a compatibilidade do horário do 
pesquisador com o laboratório de pesquisa.  Conclui-se que a utilidade percebida não sofre 
influência da facilidade de uso, portanto, os usuários apresentam forte intenção de uso no 
Portal da CAPES. 
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DUTRA, Sigrid Karin Weiss. Portal de Periódicos da Capes: análise do uso na universidade 

federal de Santa Catarina. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção). 
Universidade Federal de Santa Catarina, 2005. 
 
A pós-graduação brasileira, com a mudança ocorrida no Programa de Aquisição de 
Periódicos - PAAP, a partir de 1998 sofreu um grande impacto, primeiramente com o corte 
no orçamento e consequente redução de títulos assinados e na sequência com a 
substituição das assinaturas de periódicos impressos pelos periódicos eletrônicos. Esta 
dissertação, caracterizada como um estudo exploratório, descritivo e avaliativo, a partir de 
uma pesquisa qualitativa analisa o comportamento dos alunos e professores de pós-
graduação da UFSC frente à estas mudanças. Apresenta fundamentação teórica 
caracterizando a biblioteca universitária como unidade de informação e um panorama das 
Bibliotecas Universitárias brasileiras, tratando ainda da evolução histórica da tecnologia da 
informação e suas consequências no meio acadêmico e nas bibliotecas universitárias. 
Caracteriza a pós-graduação no contexto da UFSC, seu histórico e oferta em 2003, bem 
como, caracteriza ainda, o PAAP e o Portal de Periódicos CAPES. A metodologia empregada 
foi a técnica de coleta de dados, observação, análise documental, pesquisa bibliográfica e 
aplicação de um questionário. Conclui que as mudanças introduzidas no PAAP 
revolucionaram a forma de acesso à informação científica e tecnológica, apresentando um 
cenário positivo na aceitação e uso de novas tecnologias. A pesquisa evidenciou resistência 
inicial ao novo modelo do PAAP e mostrou que uma parcela considerável de usuários 
desconhecem os recursos disponíveis no Portal de Periódicos e indica que a biblioteca ainda 
é imprescindível para a realização das pesquisas apontando para a importância para o papel 
de mediação do bibliotecário.  O objetivo proposto foi alcançado e possibilitou o 
desenvolvimento de um estudo de caso na UFSC, em relação ao uso do Portal de Periódicos 
da CAPES que pode servir de subsídio para implementação de melhorias na divulgação e 
capacitação de usuários e contribuir com o estabelecimento de políticas públicas para as 
bibliotecas universitárias e para o acesso a informação científica e tecnológica. 
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MAIA, Luiz Cláudio Gomes.Um estudo sobre o uso de periódicos Eletrônicos: o Portal de 

Periódicos CAPES na Universidade Federal De Minas Gerais. Dissertação (Mestrado em 
Ciência da Informação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Ciência da 
Informação, 2005. 
 
O foco desta dissertação de mestrado é o estudo do uso do Portal de Periódicos CAPES que 
oferece acesso a artigos de periódicos eletrônicos, de praticamente todas as áreas de 
conhecimento, para instituições de ensino e pesquisa conveniadas. Esta pesquisa realizada 
no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PPGCI), analisa o uso 
do Portal de Periódicos CAPES na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A escolha 
desse tema de estudo deveu-se à verificação da necessidade de uma melhor compreensão 
do objeto de estudo na visão do usuário. Foram encontrados no meio científico brasileiro 
poucos estudos semelhantes, embora a comunidade de Ciência da Informação e a própria 
CAPES estejam conscientes de sua necessidade. Além disso, esta pesquisa fornece 
importantes subsídios para melhoria desse sistema de recuperação da informação. A 
metodologia utilizada foi um levantamento com uso de questionário enviado por e-mail aos 
professores de diversas áreas de conhecimento da UFMG. Participaram desta pesquisa cento 
e cinquenta professores divididos em oito áreas de conhecimento. O questionário apresenta 
mais de cinquenta perguntas relacionadas ao uso de periódicos eletrônicos e hábitos dos 
usuários. É possível levantar um panorama de como os pesquisadores da UFMG fazem uso 
de diversos instrumentos de trabalho para realizar suas pesquisas. Os resultados 
encontrados foram comparados com estatísticas de acesso e uso fornecidas pela equipe do 
Portal de Periódicos CAPES. 
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MARTINS, Maria de Fátima Moreira. Estudo do uso do Portal da CAPES no processo de 

geração de conhecimento por pesquisadores da área Biomédica: aplicando a técnica do 

incidente crítico. Dissertação (Mestrado em Ciência da Informação) – Convênio IBICT/UFF, 
2006. 
 
O impacto das TICS na comunicação científica tem afetado as práticas das pesquisas 
acadêmicas.  Isso porque essas tecnologias facilitam o acesso à informação científica, 
promovendo o surgimento de novas alternativas para a comunicação científica. O objetivo 
geral desta pesquisa é analisar o uso do Portal da CAPES por pesquisadores doutores da área 
Biomédica e seus impactos na pesquisa e geração de novos conhecimentos, utilizando a 
Técnica do Incidente Crítico (TIC) em usuários da ilha de serviços da Biblioteca do Centro de 
Ciências da Saúde da UFRJ.  O campo teórico se constitui num diálogo entre diálogo entre o 
conceito de informação de Belkin e Robertson (1976), onde a informação é elemento 
gerador de conhecimento, e a abordagem alternativa dos estudos de usuários da 
informação, que considera o usuário um sujeito ativo, cuja necessidade de informação muda 
à medida que ele avança no seu processo de busca de informação. Enfim, nesta perspectiva, 
o Portal é constituído por bases de dados de periódicos científicos eletrônicos que tem como 
finalidade a produção de novos conhecimentos, mediante a transferência da informação 
para usuários que dela necessitam.  Como estratégia metodológica, adotou-se a pesquisa 
qualitativa, utilizando-se a Técnica do Incidente Crítico, que permite uma detalhada 
reconstrução do que acontece no contato entre um usuário e o Portal, isto é, como os 
pesquisadores doutores na área biomédica interagem com a informação, desde o momento 
da identificação da necessidade de informação, a pesquisa e recuperação e uso da 
informação. 
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MONTEIRO, Rose Cleide Mendes. O grau de satisfação dos usuários do Portal de Periódicos 

da Capes: estudo de caso na Universidade de Brasília e na Universidade Federal de Goiás. 
Dissertação (Mestrado Profissionalizante em Desenvolvimento Sustentável). Centro de 
Desenvolvimento Sustentável, Universidade de Brasília, 2005. 
 
A pesquisa teve como objetivo geral identificar o grau de satisfação dos usuários do Portal 
de Periódicos mantido pela Capes em cinco programas de pós-graduação – Educação, 
Matemática, Direito, Engenharia Elétrica, Medicina Tropical – na Universidade Federal de 
Goiás (UFG) e na Universidade de Brasília (UnB). Os objetivos específicos eram: investigar as 
dificuldades enfrentadas pelos usuários; identificar o índice de relevância dos artigos 
copiados do Portal; identificar o percentual de atendimento por parte do Portal às 
demandas dos usuários; verificar se o uso do Portal refletiu no aumento da produção 
científica dos usuários. O universo da pesquisa foi composto pelos pesquisadores, docentes, 
alunos de pós-graduação e bibliotecários das duas universidades selecionadas. A coleta de 
dados foi realizada por meio de: questionário autoaplicável com perguntas abertas e 
fechadas; entrevista estruturada com professores e/ou coordenadores de pós-graduação; 
entrevista com bibliotecários para complementar dados e visita a bibliotecas da UnB e UFG. 
Foram respondidos e analisados 248 questionários Os resultados demonstram que 73,7% 
dos respondentes pensam que os periódicos eletrônicos têm influenciado suas atividades de 
pesquisa ou produtividade e 26,3% pensam que não. Com a assertiva, “publiquei mais 
artigos porque periódicos eletrônicos dão acesso rápido e fácil a artigos de qualidade”, 
concordam plenamente 33,6% dos respondentes, 48,7% concordam em parte e 17,7% 
discordam. Declaram desconhecer o Portal 26,8% dos respondentes e 7,5% não sabem 
utilizá-lo. A maior dificuldade enfrentada pelos usuários é obter cópia de texto completo. É 
alto o grau de relevância dos artigos do Portal para 96% dos usuários que atribuíram grau 
acima de 50%. Mais da metade dos respondentes atribuiu nota maior que 70 ao Portal e 
86,1%, nota maior que 50 quanto à capacidade de atendimento das suas necessidades de 
informação. Dos 184 usuários do Portal, 48% não preparam a estratégia de busca com 
antecedência. Quanto ao grau de satisfação em relação ao uso do Portal, os usuários estão 
razoavelmente satisfeitos nos aspectos velocidade de acesso, seleção e idioma dos títulos, 
divulgação do Portal e apresentação gráfica. A pesquisa conclui que a maioria dos usuários 
está razoavelmente satisfeita com o Portal de periódicos da Capes e que é necessária maior 
divulgação do Portal e treinamento.   
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REIS, Margarida Maria de Oliveira. Acesso e uso do Portal de Periódicos CAPES pelos 

professores da Universidade Federal do Acre. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências da Educação, 2005. 
 
O acesso e uso do Portal de Periódicos CAPES propicia atualização científica e tecnológica, 
dinamizando o processo do ensino e da pesquisa no Brasil. A Universidade Federal do Acre – 
UFAC – participa do desenvolvimento educacional, científico, tecnológico, econômico, social 
e cultural do Acre, da Região Amazônica e da sociedade brasileira. A importância deste 
estudo na Ciência da Informação contribui por analisar e refletir, por meio de pesquisa 
descritiva e de natureza exploratória, o acesso e uso do Portal de Periódicos CAPES pelos 
professores da Universidade Federal do Acre. A revisão da literatura caracteriza o estudo de 
usuários, conceitua a terminologia empregada, além de identificar e descrever o Portal e 
caracterizar o ambiente da pesquisa. Os objetivos do estudo visam: identificar e caracterizar 
os sujeitos da pesquisa; levantar e analisar a demanda informacional dos professores; 
identificar os elementos dos recursos informacionais de acesso e uso da informação on-line; 
mensurar o grau de relevância das fontes on-line; avaliar a satisfação informacional; 
identificar as vantagens e dificuldades; identificar as barreiras ou outras limitações que 
dificultam o acesso e uso do Portal de Periódicos CAPES pelos professores da UFAC. O 
estudo de caso envolve a população de 273 professores efetivos da instituição, sendo 77 os 
sujeitos da pesquisa e 28,2% a amostra pesquisada. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e 
quantitativa e utiliza como instrumento de coleta de dados um questionário elaborado com 
12 questões semiabertas aplicado à população estudada. Os resultados alcançados 
caracterizam a comunidade docente respondente em 46% com titulação de doutor, regime 
de trabalho de dedicação exclusiva e com atividades centradas no ensino, pesquisa e 
extensão. Quanto às questões idiomáticas, observa-se que 78% dos sujeitos lêem em inglês. 
Sobre as necessidades informacionais 67,6% acessam o Portal de Periódicos CAPES, o local 
de acesso preferencial é a Internet em casa, seguido pela sala do professor e departamento 
de ensino. Foram apresentadas como vantagens: o baixo custo; a obtenção de textos na 
íntegra; a quantidade de informação disponível e a atualidade das informações. A forma 
mais comum de acesso ao Portal é por área de interesse ou por assunto. Destacaram-se 
como dificuldades o excesso de informações disponíveis, as barreiras idiomáticas, a falta de 
instruções no manejo dos recursos, problemas em acessar fora da UFAC, a lentidão da rede 
e a falta de divulgação do Portal. Sugestões de melhoria apontadas pelos professores: acesso 
mais rápido; disponibilidade de acesso domiciliar; maior disponibilidade de equipamentos. 
Conclui-se que o Portal está sendo utilizado pelos docentes da UFAC, mas é necessário 
implementar melhorias na gestão da informação, tanto no Portal de Periódicos CAPES 
quanto na UFAC.  
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Apêndice B: Taxonomia de Hawkins, Larson e Caton (2003) – Versão em português de 

Oddone e Gomes (2003)  

 

01 – Pesquisa em ciência da informação 

• Conceitos básicos, definições, teorias, metodologias e aplicações  

• Propriedades, necessidades, qualidade e valor da informação  

• Estatística, mensuração     

   • • bibliometria  

   • • análise de citações  

   • • cientometria  

   • • informetria  

• Pesquisa de recuperação da informação  

   • • técnicas de busca (booleana, difusa, linguagem natural)  

   • • processo de busca  

   • • precisão/relevância  

   • • ordenação/revocação  

   • • modelos de busca  

   • • formulação de consulta  

   • • arquivos invertidos  

   • • atualização  

   • • estruturas de bases de dados  

• Comportamento do usuário e usos de sistemas de informação  

   • • táticas de busca  

   • • sobrecarga de informação  

   • • estudos de usuários  

   • • estudos de usabilidade  

• Interface homem-computador  

   • • fatores humanos  

   • • ergonomia  

   • • questões de design  

• Comunicação  

   • • edição  

   • • escrita  

   • • linguística  

   • • aplicações para Internet e princípios de design  

   • Pesquisa operacional/matemática  

   • • modelagem  

   • • lógica booleana  

   • • codificação  

   • • análise de sistemas  
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   • • algoritmos  

   • • compressão de dados  

• História da ciência da informação, biografias  

 

02 – Organização do conhecimento  

• Tesauros, listas de autoridade  

   • • taxonomias  

   • • ontologias  

   • • redes semânticas  

   • • nomenclaturas  

   • • terminologias  

   • • vocabulários  

• Catalogação e classificação  

   • • tags 

   • • metatags 

   • • metadados Dublin Core (Dublin Core Metadata Initiative – DCMI)  

   • • identificadores de objetos digitais (digital object identifiers – DOIs)  

   • • catálogos para acesso público em linha (online public access catalogs – OPACs)  

• • formato MARC (Machine-Readable Cataloging)  

• • Código de Catalogação Anglo-Americano (AACR, 2. ed.)  

   • • mapas tópicos  

   • • processos e teorias de catalogação  

 • Elaboração de resumos, indexação, revisão  

   • • indexação e resumos automatizados  

   • Padrões e protocolos  

   • • National Information Standards Organization (NISO)  

   • • Z39.5  

   • • XML  

   • • SGML  

   • • HTML  

   • • arquivos abertos (Open Archives Initiative – OAI)  

   • • Encoded Archival Description (EAD)  

• • OpenURL 

   • • portable document format (PDF)  

 

03 – Profissão da informação  

• Profissionais da informação  

• • intermediários     

   • • pesquisadores  

   • • bibliotecários de referência  

   • • agentes de informação  
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   • • tradutores  

   • • educadores  

   • • bibliotecários e biblioteconomia  

   • • orientação  

   • • panorama profissional  

   • • futuro da profissão  

   • • ética profissional  

   • • habilidades e competências  

• Organizações e associações  

 

04 – Questões sociais  

• Ética da informação, plágio, credibilidade  

• Alfabetização informacional, educação continuada  

• Sociedade da informação  

   • • acesso universal e acessibilidade  

   • • impactos tecnológicos e socioeconômicos da informação  

   • • previsões tecnológicas  

   • • fluxos informacionais  

   • • cenários futuros  

   • • preservação  

 

05 – Indústria da informação  

• Informação e gestão do conhecimento  

   • • transferência do conhecimento nas organizações  

   • • estratégias de negócios  

• Mercados e atores  

   • • perfis e entrevistas com fornecedores  

   • • tendências  

• Economia e preços     

   • • modelos empresariais  

   • • cadeia de valor  

• Marketing, comércio eletrônico  

 

06 – Produção editorial e distribuição  

• Impressos  

• Eletrônicos  

   • • periódicos eletrônicos  

   • • livros eletrônicos  

• Publicações secundárias  

   • • serviços de elaboração de resumos e indexação  

   • • diretórios  
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• Comunicação científica  

   • • processo de revisão pelos pares  

   • • futuro dos periódicos  

   • • dissertações  

   • • literatura cinzenta  

 

07 – Tecnologias da informação  

• Internet  

   • • World Wide Web 

   • • Web invisível  

   • • Web profunda  

   • • mecanismos de busca  

   • • navegadores  

   • • hipermídia  

   • • servidores de listas  

   • • quadros de avisos  

   • • portais  

   • • gateways 

   • • diretórios  

   • • pathfinders 

• Intranets, conferências Web  

• Software     

   • • linguagens de programação  

   • • sistemas operacionais  

   • • plataformas  

 • Equipamentos (hardware)     

• Multimídia     

• Gestão de documentos  

   • • produção e tratamento de imagens  

   • • escaneamento  

   • • recuperação de textos  

   • • digitalização  

   • • gestão de registros  

   • • favoritos (bookmarking)  

   • • sistemas hipertexto  

   • • tecnologias de preservação  

   • • vínculos e referência eletrônica cruzada  

   • • armazenamento  

   • • gestão de direitos digitais  

• Inteligência artificial (AI), sistemas especialistas, agentes inteligentes  

   • • cibernética  



172 
 

   • • visualização e mapeamento  

   • • mineração de dados  

   • • reconhecimento de padrões e caracteres  

   • • agentes de busca e robôs  

 • Telecomunicações     

   • • redes  

   • • fornecimento de informações através de sistemas sem fio (wireless) e via satélite  

• • computadores de mão e outros assistentes digitais pessoais (personal digital assistants – 

PDA)  

• • redes locais (local area networks – LAN) e expandidas (wide area networks – WAN)  

• Segurança, controle de acesso, autenticação, criptografia     

   • • produção de marca d’água digital  

• Outros     

 

08 – Sistemas e serviços de informação eletrônica  

• Sistemas e serviços de busca e recuperação de informações     

   • • bases de dados bibliográficas, numéricas e de imagens  

   • • descrições de serviços em linha  

• Sistemas de informação personalizados, elaboração de alertas, disseminação seletiva     

• Sistemas e serviços de entrega de documentos     

   • • empréstimo interbibliotecário  

   • • compartilhamento de recursos  

• Sistemas de informação geográfica (geographic information systems – GIS) 

 

09 – Fontes e aplicações para assuntos específicos  

• Ciências físicas     

   • • química  

   • • física  

   • • engenharia  

   • • ciências da terra  

   • • ciência da computação  

   • • energia  

   • • matemática  

• Ciências da vida     

   • • medicina  

   • • biociências  

   • • agricultura  

    • meio-ambiente  

• Ciências sociais,  

humanidades, história,  

linguística     
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• Negócios     

   • • administração  

   • • economia  

   • • companhias  

• Direito, ciência política, governo     

   • • patentes e marcas comerciais  

   • • propriedade intelectual  

   • • jurisprudência  

• Notícias     

• Educação, biblioteconomia e ciência da informação, referência rápida     

• Outras/multidisciplinares     

   • • bases de dados biográficas e genealógicas  

   • • enciclopédias  

   • • bases de dados de teses e dissertações  

 

10 – Bibliotecas e serviços bibliotecários  

 • Descrições e tipos de bibliotecas     

   • • bibliotecas especiais  

   • • bibliotecas governamentais  

   • • bibliotecas universitárias e bibliotecas públicas  

   • • arquivos  

   • • museus  

   • • bibliotecas nacionais  

   • • bibliotecas depositárias  

• Serviços bibliotecários     

• Automação de bibliotecas, operações e planejamento estratégico     

• Consórcios e redes de bibliotecas, coalizões, cooperativas     

• Bibliotecas digitais e virtuais, bibliotecas híbridas     

• Ensino e treinamento     

   • • ensino a distância  

   • • educação continuada  

   • • instrução bibliográfica  

   • • escolas de biblioteconomia  

   • • cursos e currículos  

 

11 – Informação e questões governamentais e legais  

• Proteção da propriedade intelectual     

   • • questões e implicações do direito de cópia  

   • • uso autorizado de cópias  

   • • marcas comerciais  

   • • lei de patentes  
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• Legislação, leis e regulamentos (com exceção do direito de cópia)     

• Contratos e licenças     

• Questões de responsabilidade     

   • • filtragem  

   • • censura  

   • • privacidade  

• Fontes de informação pública     

• Políticas e estudos de informação     

   • • segurança  

   • • criptografia  

   • • privacidade  

   • • liberdade de informação  

   • • censura  

   • • políticas nacionais de informação  

• Sistemas e infraestrutura     

   • • transferência de tecnologia 
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Apêndice C: Artigos publicados em periódicos da ciência da informação sobre o Portal 

Capes 

 
ALMEIDA, Elenara Chaves Edler; GUIMARÃES, Jorge Almeida; ALVES, Isabel Teresa Gama. 
Dez anos do Portal de Periódicos da Capes: histórico, evolução e utilização. Revista Brasileira 

de Pós-Graduação, v.7, n.13, 2010. 
 
CENDÓN, Beatriz Valadares; RIBEIRO, Nádia Ameno. Análise da literatura acadêmica sobre o 
portal periódico CAPES. Informação & Sociedade: Estudos v.18, n.2, 2008.  
 
CENDÓN, Beatriz Valadares et al. Uso dos periódicos do Portal CAPES pelos Programas de 
Pós-graduação da Faculdade de Odontologia de Araraquara - UNESP - no período de 2000 a 
2005. Transinformação v.21, n.2, 2009. 
 
COSTA, Luciana Ferreira; RAMALHO, Francisca Arruda. A "COSMOPÉDIA" DA CAPES: contexto 
de uso do portal de periódicos. Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação 
v.3, n.1, 2010.  
 
COSTA, Luciana Ferreira; RAMALHO, Francisca Arruda. Os usuários do portal de periódicos da 
CAPES: perfil dos pesquisadores em saúde da UFPB. Revista ACB: Biblioteconomia em Santa 

Catarina, v.15, n.1, 2010. 
 
CUNHA, Adriana Áurea Lara; CENDÓN, Beatriz Valadares. Uso de bibliotecas digitais de 
periódicos: um estudo comparativo do uso do Portal de Periódicos CAPES entre áreas do 
conhecimento. Perspectivas em Ciência da Informação, v.15, n.1, 2010. 
 
DAMÁSIO, Edilson. A visão de pós-graduandos em Ciências Farmacêuticas sobre a 
capacitação realizada na utilização do Portal de Periódicos da Capes e seus recursos. Revista 

Brasileira de Pós-Graduação, v.7, n.13 2010.  
 
FERNANDES, Wesley Rodrigo; CENDÓN, Beatriz Valadares. Portal de Periódicos da Capes: 
proposta de um modelo de estudo bibliométrico para avaliação da coleção. Revista Brasileira 

de Pós-Graduação, v.7, n.13, 2010.  
 
IZE, Maria Cecilia Bonato Brandal. O Portal de Periódicos da Capes como instrumento de 
análise da produção científica mundial em Cartografia. Revista Brasileira de Pós-Graduação, 
v.7, n.13, 2010. 
 
MARICATO, João de Melo. O impacto do portal de periódicos da CAPES na produção 
científica da área de Plasma no Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação v.12, n.2, 
2007. 
 
MARTINS, Cláudia Araújo; BRAILE, Domingo Marcolino. Análise cientométrica dos periódicos 
em Ciência da Saúde e áreas correlatas disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES. 
Perspectivas em Ciência da Informação, v.14, n.3, 2009. 
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MATTOS, Ana Maria; DIAS, Eduardo Wense. Periódicos eletrônicos sobre administração 
disponíveis no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior: uma avaliação. Ciência da Informação, v.39, n.1, 2010. 
 
MEIRELLES, Rodrigo França; MACHADO, Raymundo das Neves. A funcionalidade e o 
desempenho do Portal de Periódicos da CAPES entre pesquisadores das áreas de 
Comunicação e Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. Perspectivas em 

Ciência da Informação, v.12, n.3, 2007.  
 
NEVES, Barbara Coelho; SANTOS, José Carlos Sales; CUNHA, Neubler Nilo Ribeiro. 
Abordagem Cognitiva em Inclusão Digital: Um Estudo Infométrico no Portal de Periódico da 
CAPES de 2002 a 2006. Informação & Sociedade: Estudos, v.19, n.1, 2009. 
 
NEVES, Barbara Coelho; SANTOS, José Carlos Sales; VELAME, Robélia. Observatório da 
produção em inclusão digital: em foco a abordagem cognitiva no portal de periódico da 
capes. Ponto de Acesso, v.2, n.3, 2008.  
 
ODDONE, Nanci; MEIRELLES, Rodrigo França. O Portal de Periódicos da CAPES e os 
indicadores de desempenho da informação eletrônica. DataGramaZero, v.7, n.3, 2006.  
 
SANTANA, Otacílio Antunes; TENÓRIO, Luciana Roberta. O impacto do Portal Capes nas 
referências de artigos científicos sobre Ciências Biológicas e Saúde na Universidade de 
Brasília. Revista Brasileira de Pós-Graduação, v.7, n.13, 2010. 
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